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Limburgsch Dagblad / 19-01-1966 

Hulpactie voor Vietnam, Motto: Bereid de vrede voor - red de jeugd 

DEN BOSCH, 19 jan. (L.P.) — Op dringende aansporing van de paus gaat de 

katholieke nationale stichting voor bijzondere noden en vluchtelingenzorg „Mensen 

in Nood" binnenkort als nieuwe taak op zich nemen hulpverlening aan het zwaar 

getroffen volk van Vietnam. Het wordt een internationale actie van caritas 

internationale, waarbij mensen in nood is aangesloten. Over enkele weken zal de 

noodkrant „Clamavi" bijzondere aandacht vragen voor de trieste situatie in Vietnam. 

Het blad zal verschijnen in een oplaag van een half miljoen exemplaren. Het thema 

van de actie luidt: Bereid de vrede voor - Red de jeugd. 

Mensen in Nood tracht te komen tot een zo groot mogelijke samenwerking en 

coördinatie. Zo is overleg gaande met de protestante stichting Oecumenische Hulp 

en zal ook contact worden gezocht met de neutrale organisatie „Terre des Hommes".  

Tegelijk begint ook Oostpriesterhulp met een actie ten bate van het in alle opzichten 

noodlijdende Vietnam. De hulp van Oostpriesterhulp zal evenwel op de eerste plaats 

gericht zijn op de geestelijke nood, terwijl het program van de Caritas Internationalis 

meer bedoeld is als een zo uitgebreid mogelijke materiële hulpverlening. Om het 

goede voorbeeld te geven heeft de paus onlangs een som van vijftigduizend dollar 

laten overmaken, die hij gelijkelijk verdeeld wil zien over de beide delen van het door 

oorlog geteisterde land.  

Op het ogenblik is het nog een vraag hoe de te verstrekken goederen en 

medicamenten ter bestemder plaatse moeten komen, vooral naar Noord-Viëtnam De 

gehele actie is gericht op de dag — hopelijk niet ver meer af — dat de oorlog voorbij 

zal zijn. Dan moet een complete hulporganisatie gereed staan om weer de nodige 

kaders te vormen voor sociale wederopbouw, voor medische verzorgingscentra, 

scholen enz.  

Met dit hulpplan zullen geweldige kapitalen gemoeid zijn. Voor dit jaar wordt voor 

directe hulp gerekend op een bijdrage van 74000 dollar. Daarnaast moet er voor hulp 

op lange termijn op een bedrag van 316.5000 dollar bijeen krijgen. Mensen in Nood 

rekent er op, dat Nederland een groot deel in die kosten wil bijdragen. 
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De Tijd / 19-01-1966 
 

(Van onze correspondent)  

DEN BOSCH, 19 jan. — De Stichting Mensen in Nood — die als Caritas 

Neerlandica is aangesloten bij Caritas Internationalis, de internationale katholieke 

caritas-organisatie, gaat onder het motto „Bereid de vrede voor" een grote actie 

voeren ten bate van de noodlijdenden in Vietnam. Caritas Internationalis heeft een 

hulpprogram opgesteld, dat onder andere voorziet in de aanschaf van 26 

vrachtwagen* voor het transport van kleding en levensmiddelen naar bet binnenland, 

de verbetering van opvangcentra, het inrichten van openbare keukens en sanitaire 

voorzieningen, het creëren van werkgelegenheid, het organiseren van 

moederschaps- en blindenhulp, de bouw van bewaarscholen en 

kinderbewaarplaatsen en het verzorgen van kadervorming, speciaal voor de uitbouw 

van Caritas Vietnam.  

Voor dat alles is voorlopig een bedrag nodig van ruim 390.000 dollar, waarvan 

74.000 dollar direct ter beschikking moet komen. De Stichting Mensen in Nood hoopt, 

dat Nederland van dit bedrag een belangrijk deel. liefst één miljoen gulden, voor zijn 

rekening zal nemen. Rond 10 februari zal in een oplage van 500.000 een speciale 

aan Vietnam gewijde Clamavikrant verschijnen om hiertoe op te wekken.  

De hulpverlening van Caritas Internationalis is Inmiddels al begonnen. Men put 

daarbij onder meer uit de gift van 90.000 dollar, die paus Paulus voor de 

oorlogsslachtoffers In Vietnam ter beschikking heeft gesteld. De pauselijke gift is 

bestemd voor heel Vietnam. De helft zal ten goede komen aan Noord-Vietnam. Ook 

de giften, die Mensen In Nood In Nederland bijeen zal brengen, worden voor de helft 

voor Noord-V letnam gereserveerd. 

Contact 

liet hulpverleningsprogramma van Caritas Internationalis zal ook steun krijgen uit 

Duitsland, waar op 20 januari een gezamenlijke inzameling begint van de Duitse 

Caritasorganisatie en de Wereldraad van Kerken. Ook In Nederland is contact gelegd 

tussen de Katholieke Caritas en de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, maar hier was coördinatie niet meer. mogelijk, omdat beide 

organisaties al ver gevorderd waren met de voorbereidingen. Binnenkort gaat de 

Stichting Oecumenische Hulp in Nederland dus eveneens een actie voor Vietnam 

beginnen, voor weer andere projecten in dat land.  

De Belgische priester J. Hemschoote, die eind december samen met pater 

Werenfried van Straaten een bezoek heeft gebracht aan Vietnam, vertelde op een 

persconferentie dat het aantal katholieken onder de vluchtelingen in Zuid-Vietnam 

verhoudingsgewijs hoog is: 650.000 van de 860.000, hoewel het totale katholieke 

bevolkingsdeel slechts tien procent uitmaakt. Veel vluchtelingen zijn al eerder 

uitgeweken, namelijk toen zij in 1953 de keuze hadden zich ten noorden of ten 

zuiden van de demarcatielijn te vestigen. 
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Gescheiden 

Los van de hulpverlening van Caritas Internationalis staat een hulpactie van 

Oostpriesterhulp. die van de Verenigde Staten reeds een bedrag heeft ontvangen 

van 200.000 dollar, dat in de sector van de zielzorg zal worden besteed. In „Echo der 

liefde" — oplage in Nederland 70.000 — gaat pater Werenfried van Straaten ook 

Nederland bij deze actie betrekken. Van de zijde van de Stichting Mensen in Nood. 

waarvan Oostpriesterhulp in Nederland een afdeling is, werd de verzekering 

gegeven, dat de gelden, die de stichting ontvangt voor het programma van Caritas 

Internationalis strikt gescheiden zullen blijven van de actie van Oostpriesterhulp ten 

bate van de zielzorg. 

Trouw / 25-01-1966 

Actie tegen immigrant in Z-Afrika die IKOR hielp 

 „Onvriendelijke daad tegenover de Republiek” 

(Van een onzer verslaggevers)  

AMSTERDAM — Volgens het regeringsgezinde weekblad „Dagbreek" in Zuid-Afrika 

zijn de Nederlandse gemeenschappen in Zuid-Afrika een protestactie begonnen 

tegen mede-immigrant J. de Bruijn te Johannesburg vanwege diens medewerking 

aan de televisie-documentaire „De Zwakheid van Sommigen", die IKOR en Convent 

van Kerken tweede kerstdagavond uitzonden. Deze dqcu* mentaire ging 

hoofdzakelijk over het Christelijke Instituut van Zuidelijk Afrika (van ds. Beyers 

Naudé) waarin blanke en zwarte, Afrikaans-sprekende en Engelstalige christenen 

van verschillende kerken elkaar in Bijbelkringen ontmoeten.  

Onder een grote vijf-koloms kop „Nederlanders Protesteer Teen Mede-immigrant Oor 

Kerkfilm" meldt „Dagbreek" dat een protestverklaring thans in de Nederlandse 

gemeenschappen aan de Rand circuleert ter verkrijging van handtekeningen. In dit 

stuk wordt volgens Dagbreek verklaard „dat de daad van de heer De Bruijn 

onvriendelijk was tegenover de Republiek, het land waarin hij gastvrijheid als 

immigrant heeft ontvangen, omdat hij actief heeft deelgenomen aan de vervaardiging 

van een film, waarin vooral het kerkelijke leven in de Republiek wordt bekritiseerd". 

Ook zou in dit stuk worden opgemerkt: „Wij geloven dat als de heer De Bruijn en de 

kerken in Nederland werkelijk begaan zijn met de Zuid-Afrikaanse kerken, zij de 

kerkelijke weg moeten bewandelen en niet van de hulp van vijandig gezinde 

journalisten en organisaties gebruik moeten maken. Wij willen de heer De Bruijn 

vragen wat Nederland te maken heeft met deze aangelegenheden. De Nederlandse 

Kerk staat bekend om haar talrijke scheuringen en heeft meer dan genoeg aan zijn 

eigen onverkwikkelijke problemen". 

Visum 

Zoals bekend werd de documentaire „De Zwakheid van Sommigen" vervaardigd door 

twee Nederlandse journalisten aan wie door de Zuid-Afrikaanse regering een Visum 

was geweigerd. De heer De Bruijn stelde in Zuid-Afrika voor een firn te maken van 



 

SOH in de kranten van 1966, pag. 8 

 

enkele leiders van het Christelijk Instituut (ds. Beyers Naudé, dr. Engelbrecht en ds 

Smith en de heer van Wijk) in Nederland opgestelde vragen. De eerste die daartegen 

protesteerde was de Nederlandse immigrant F. Bourquin, die bekendheid verwierf 

door zijn actie tegen „de ton van Luns". In Dagbreek verklaarde hij het te betreuren 

dat immigranten — en vooral degenen die nog niet genaturaliseerd zijn — hun 

stamlanden behulpzaam zijn met propaganda, die de naam van de Republiek 

schaadt". In de artikelen, die het weekblad wijdde aan de tv-uitzending van de kerken 

in Nederland wordt ook gemeld dat naar aanleiding van deze uitzending geld 

binnenstroomt bij het „Defence and Aid Fund"-Nederland. Bij navraag bij het D.A.F.-

Nederland vernamen wij dat er geen sprake is van enige invloed van deze uitzending 

op de bijdragen, die het D.A.F, ontvangt. In de uitzending is daarentegen het 

gironummer 5261 van de Oecumenische Hulp getoond waarop men bijdragen kan 

storten voor het Christelijk Instituut van Zuidelijk Afrika en het werk van ds. Beyers 

Naudé onder de onafhankelijke Bantoekerken. 

Geen verband 

Na de publikatie in Dagbreek heeft ds. Beyers Naudé een perscommuniqué 

uitgegeven waarin o.a. wordt verklaard dat er hoegenaamd geen verband bestaat 

tussen het Instituut en het „Defense and Aid Fund" in Nederland of elders. De 

onjuiste mededeling van „Dagbreek" wordt door leden van het Chr. Instituut gezien 

als een poging om deze instelling in „communistische" hoek te drukken. Het Defence 

and Aid Fund heeft bij velen in Zuid-Afrika reeds deze naam. 

 

De Tijd / 01-02-1966 

Geen Vietnamese kinderen naar ons land 

(Van onze verslaggever)  

HILVERSUM, 1 febr. — Vietnamese kinderen naar Nederland halen is een 

onwerkelijke zaak, die beslist niet uitvoerbaar is. Dit was de algemene mening van 

deskundigen tijdens een internationale conferentie over hulpverlening aan Vletnam, 

die dezer dagen in Geneve is gehouden. De plannen van de Nederlandse afdeling 

van „Terre des hommes", zijn tijdens die bijeenkomst uitvoerig ter sprake gekomen. 

De directeur van de stichting “Mensen in nood", de heer J. Franssen, vertelde dit 

alles maandagmiddag voor KRO-radio na terugkeer van deze conferentie. 

De voor het merendeel zieke kinderen zullen niet bestand zijn tegen de 

klimatologische omstandigheden, de voeding en de taal zullen moeilijkheden geven 

en bovendien is er van Vietnamese zijde geen medewerking te verwachten, aldus de 

heer Franssen. Men zal zich nog deze week tijdens een soort rondetafelgesprek in 

Nederland beraden over de vorm, waarin toch hulpverlening mogelijk is. Aan het 

gesprek zullen deelnemen het Rode Kruis, de Stichting Oecumenische hulp aan 

Kerken en Vluchtelingen, de Stichting Mensen in Nood en de Nederlandse afdeling 

van „Terre des hommes".  
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Algemeen Handelsblad / 02-02-1966 

Grootscheepse speldjesactie in Den Haag  

Koppelverkoop van charitas en commercie 

(Van een onzer verslaggevers)  

DUIZENDEN Hagenaars zijn de in afgelopen weken via de telefoon bewerkt door 

een organisatie die zich aandient als het Comité Werelddienstbetoon (ook wel 

Stichting Werelddienstbetoon). En duizenden zullen nog in de komende weken 

worden bewerkt. Het betreft hier een werving voor de aankoop (a ƒ 2.50) van 

speldjes ten bate van Algerijnse vluchtelingen. Wie over dit doel meer wil weten krijgt 

geruststellende mededelingen te horen als „Er staat een notaris achter”, “Het is een 

landelijke actie" en “Alle baten gaan zonder een cent winst naar de vluchtelingen. U 

heeft of kent toch wel kinderen die speldjes sparen?"  

Wie op het aanbod inging — en dat deden er volgens de organisatoren zelf al 

vijfduizend — ontving een enveloppe met negen plastic speldjes met kleurenfoto-

emblemen, foto's van leden van het koninklijk huis, van andere acties, van dieren , 

auto's etcetera. Het geld wordt niet door de bezorgers van de organisatie 

geïncasseerd. Het verschuldigde bedrag dient gestort te worden op een gironummer.  

BIJBESTELLING  

In de enveloppe zit ook een prijslijst van talloze andere series speldjes, die in omloop 

worden gebracht door de commerciële firma van de organisatoren. Deze kan men 

bestellen tegen prijzen die in doorsnee niet lager zijn dan die van de 

liefdadigheidsspeldjes, vaak zelfs hoger.  

Een klein gestencild briefje dankt voor de deelneming aan de „actie voor de 

vluchtelingenhulp in Algerije" en dan volgt: „Wanneer u nog meer speldjes wilt 

hebben, kunt u die bestellen op het hierbij ingesloten bestel-deelname formulier. 

Helaas kunnen wij niet de opbrengst van al onze speldjes ter beschikking van de 

actie stellen. De opbrengst van bijbestellingen is daarom niet voor de actie bestemd." 

Zonder deze passage zou hier sprake zijn van een strafbare misleiding. Nu is dat niet 

het geval, maar de enorme onkosten (acht telefoonlijnen continu in gebruik, 25 man 

op commissie werkend personeel) moeten bestreden worden uit de baten van de 

proefzending. De rest (het staat er ook) is zuiver commercieel.  

ARGWAAN  

WAT kritisch ingestelde Hagenaars koesterden na het telefoongesprek wel enige 

argwaan. En werden nieuwsgierig. Zo bij voorbeeld een gereformeerd predikant die 

ontdekte dat er in zijn zending speldjes van de katholieke actie „hij en zij" zaten. En 

de directeur van het Haagse bureau van de Unesco, die dacht dat hij qualitate qua 

werd benaderd en zijn oren niet kon geloven toen hij op zijn informerende vragen 

slechts vage antwoorden kreeg. Al spoedig begonnen dan ook 

liefdadigheidsinstellingen over deze actie te informeren bij elkaar en bij het Centraal 
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Archief voor instellingen van Weldadigheid in Amsterdam. Daar kon men niet veel 

meer zeggen dan dat het hier één van de vele omstreden acties van amateur-

liefdadigheidsorganisatoren betrof.  

ZAKELIJK  

EEN nader onderzoek leerde ons dat de centrale van het Comité 

Werelddienstbetoon een prachtig, drie verdiepingen tellend bedrijfspand op de 

Herengracht (nummer 8) is. Uit de zakelijke naambordjes als „Expansa Nederland 

NV" en „HAH-Product Introduction NV" maakt men niet op dat hier ook een 

organisatie voor vluchtelingenhulp zetelt. Directeur van de nv's (deels In oprichting) 

en leden van de comités (Vele handen maken licht werk. Werelddienstbetoon etc.) 

zijn in wisselende volgorde steeds de heren D. en W. van Leenen en G. W. 

Meijerman, die hun studentenschap de laatste jaren geleidelijk voor koopmanschap 

verwisselden. Maar niet zonder daar iets tegenover te willen stellen.  

Zo organiseerden zij tussen Kerstmis en Oud en Nieuw in Rijswijk een oliebollenactie 

voor Algerijnse vluchtelingen, die hen volledig uit de hand liep, ondanks de 

waarschuwingen van een mevrouw Lieftink, vertegenwoordigster van de Quaker-

organisatie in Den Haag. Jeugdige (gratis) helpers, o.a. via Radio Veronica 

opgeroepen, bleken niet te voldoen. Voorraden (deels gratis ter beschikking gesteld) 

en restanten verdwenen samen met materialen van een stand. En er ontstond 

vuurschade.  

Over deze actie zeggen de organisatoren : „Wij maakten geen cent winst. Gelukkig 

behoefde de Shell de gestolen koopapparaten en gascilinders niet vergoed te 

hebben. De actie kostte ƒ 11.000 en er kwam maar ƒ 8000 binnen. De rest moesten 

wij uit eigen zak bijpassen". 

COMMISSIE 37 CENT  

TOCH waren zij de volgende keer niet voorzichtiger. Voor hun speldjesactie 

investeerden zij duizenden guldens (o.a. in de telefoonapparatuur) en namen zij 25 

jongelui in dienst. Dezen kregen 37 cent commissie per geplaatste bestelling van ƒ 

2,50. De helft daarvan werd direct verrekend, de rest nadat de girobetaling was 

binnengekomen. Helaas, de commissionairs in liefdadigheid (plus commerciële 

werving) deden wel eens onjuiste mededelingen. De heer D. van Leenen zegt 

daarover: ,,Ja, wij horen ook wel eens dat er dingen worden gezegd, waar wij niet 

achter staan. Maar dat is dan toch een uitzondering."  

Mevrouw Lieftink verklaart: „Nadat het mislukt was met die oliebollen heb ik gezegd: 

Jongens maak je er niet druk om. Ik scheld het jullie kwijt. Toen ze met die speldjes 

wilden beginnen drukte ik hen op het hart het commerciële en het charitatieve 

gescheiden te houden. Ik vertrouw erop dat zij het goed bedoeld hebben. En je kunt 

toch niet weigeren geld aan te nemen van mensen die het goed menen?"  

De heer Bos van de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen in 

Utrecht zegt: „Zij hebben mij op het laatst bij die oliebollenactie betrokken. Er moest 
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medewerking komen van de kerken, zeiden zij. Ik heb na enig onderzoek gezegd dat 

de baten natuurlijk welkom waren, maar per aangetekende brief als voorwaarde 

gesteld dat onze naam niet in de propaganda zou worden gebruikt. Ik kon ten slotte 

nergens voor instaan."  

FINANCIERING  

ALS wij de heer W. van Leenen ten slotte vragen, waarmee hij zijn charitatieve werk 

financiert, zegt hij: „Ik heb in Leiden al eens in het nieuws gestaan met het Studenten 

Assemblage Bedrijf (STAS), een uitzendbureau voor studenten. Wij hadden ook 

eigen werkplaatsen waar werkstudenten In hun vrije tijd in loondienst op uurbasis 

konden werken. Daar verdiende ik ƒ 35.000 per jaar. Met dat geld kan ik de huur van 

dit pand nog wel een jaar betalen." 

De Haagse politie — al vele malen benaderd — stelt nuchter vast: „Het is allemaal 

heel ingewikkeld, maar er zijn geen aanwijzingen voor criminele feiten: in de 

enveloppen zit wel een commerciële aanbieding, maar dat staat er ook bij." 

 

Leeuwarder Courant / 02-02-1966 

Zondag van werelddiakonaat  

Rome en Genève zoeken gezamenlijke aanpak van hulpwerk in de wereld 

In Genève zijn vertegenwoordigers van het Vaticaan en de Wereldraad van Kerken 

gisteren bijeen gekomen om te spreken over de mogelijkheden voer een toekomstige 

samenwerking bij hulp aan vluchtelingen tijdens rampen en bij 

ontwikkelingsprojekten. Dit is vanmorgen meegedeeld op een persconferentie van de 

Stichting Oecumenische Hulp te Utrecht ter gelegenheid van de zondag voor het 

Werelddiakonaat, zondag 6 februari. 

Aanstaande zondag wordt in vrijwel alle protestantse en oud-katholieke kerken in 

Nederland weer de jaarlijkse inzameling gehouden voor internationale hulpverlening. 

In 1965 brachten deze kerken bijna vier miljoen gulden voor dit doel bijeen, 1,5 

miljoen méér dan in 1964. Dit resultaat werd bereikt door de medewerking van de 

Gereformeerde Kerken (1,95 miljoen), de Hervormde Kerk (ƒ570.000), de 

Doopsgezinde Broederschap (ƒ85.000), de Remonstrantse Broederschap (ƒ30.000), 

de Evangelisch- Lutherse Kerk (ƒ20.400) en de Wilde- Ganzen-actie van de IKOR 

(ƒ741.000), terwijl rechtstreeks bij de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

vluchtelingen nog een bedrag van ƒ518.000 binnenkwam. 

De Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp, waarin behalve de 

Nederlandse protestantse kerken ook de christelijke werknemers-, werkgevers-, 

boeren-, jongeren- en vrouwenorganisaties vertegenwoordigd zijn, heeft het 

afgelopen jaar aan de overheid voor acht projekten een subsidie gevraagd van 3,55 

miljoen gulden. Als eigen bijdrage van de kerken is voor deze projekten bijna 2,8 

miljoen gulden beschikbaar. Twee aanvragen om subsidie (samen 1,3 miljoen 

gulden) zijn inmiddels door de overheid goedgekeurd. 
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De desbetreffende projekten zijn alle van de jonge kerken van de 

ontwikkelingslanden zelf afkomstig; zij kunnen de situatie ter plaatse het best 

beoordelen. De Nederlandse kerken fungeren slechts als „brievenbus". De acht 

subsidie-aanvragen betreffen de projekten in Rwanda, Pakistan, Zambia, Indonesië, 

Nigeria, Ghana, Brazilië en Kongo. Aangezien de mogelijkheid van 

overheidssubsidie nog niet zo lang bekend is, verwacht men in 1966 een groter 

aantal aanvragen. De projekten liggen in hoofdzaak op onderwijsterrein (oprichting of 

uitbreiding van scholen en universiteiten, opleiding van leerkrachten en dergelijke) en 

op landbouwkundig gebied. 

Het werelddiakonaat van de Geref. Kerken zal dit jaar verder werken aan de 

bestaande projekten in India (landbouwteohnisch ontwikkelingswerk, blindenzorg en 

hulp aan vluchtelingen), Indonesië (onderwijs en hulp bij de ontwikkeling van het 

diakonaat der eigen kerken en opleiding eigen kader) en enkele projekten in Afrika. 

Dit jaar zal men ook meer aandacht gaan besteden aan Latijns- en Midden-Amerika. 

De Hervormde Kerk is met name actief in Afrika (landbouwkundige en onderwijshulp 

in Noord-Ghana, Madagascar en Zambia, onderwijs en medische zorg in Senegal en 

Kameroen, hulp aan Algerije. 

India 

De heer J. Bos, secretaris van de Stichting Oecumenische Hulp, deelde mee, dat de 

Wereldraad van Kerken in Genève bezig is met het opstellen van plannen voor hulp 

aan India. In zeven Staten van dat land wordt, door het uitblijven van de 

moessonregens en ten gevolge waarvan de oogst maar een fractie zal zijn van de 

normale opbrengst, de ergste hongersnood sinds honderd jaar verwacht. Het gaat 

hier om tientallen miljoenen mensen. Tot dusver verstrekken de kerken van India via 

3500 posten voedsel aan een half miljoen mensen. Men hoopt dit aantal binnen 

enkele weken te kunnen verdubbelen, maar veel meer kan men niet doen, onder 

meer door de grote transportproblemen. De Wereldraad heeft verder een 

driejarenplan voor India in studie, dat voorziet in een verbetering van de 

waterhuishouding en de landbouwkundige ontwikkeling en voorlichting over 

gezinsvorming. 

 

De Tijd / 02-02-1966 

Reformatorisch werelddiakonaat 

(Van onze verslaggever)  

UTRECHT, 2 febr. — In de meeste protestantse en oud-katholieke kerken van ons 

land wordt zondag de sinds de watersnoodramp van 1993 tot een jaarlijkse traditie 

geworden inzameling gehouden voor internationale hulpverlening. Deze gaat -uit van 

de Stichting Oecumenische Hulp, waarbij zijn aangesloten de Ned. Herv. Kerk, de 

Doopsgezinde Broederschap, de Oudkatholieke kerk. de Evangelisch-Lutherse kerk 

en de Evangelische Broedergemeente. De Gereformeerde Kerken doen ook mee, 

maar hebben hun eigen Algemeen Diakonaal Bureau, dat met genoemde Stichting 
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nauw contact onderhoudt. Bovendien heeft men verleden jaar de „De interkerkelijke 

coördinatiecommissie Ontwikkelingshulp” in het leven geroepen om de 

hulpverlening zo efficiënt mogelijk te doen zijn. Vóór alles streeft men ernaar het 

Initiatief van de hulpprojecten te doen uitgaan van de jonge Inheemse kerken om zo 

de indruk te vermijden van Europese bemoeizucht. De omvangrijke nood in de 

ontwikkelingsgebieden in aanmerking genomen, kunnen de Nederlandse kerken zich 

slechts met zogenaamde micro-objecten bezig houden, waaronder ook de hulp aan 

rampgebieden begrepen is. De activiteiten van het Werelddiakonaat zijn echter uit 

hoofde van hun duidelijke evangelische motieven scherp te onderscheiden van de 

ontwikkelingshulp van de staat, al laat deze zich gaarne door de ervaring der kerken 

In de verschillende zendingsgebieden voorlichten over dringende noodgevallen en is 

hij bereid tot subsidie voor bepaalde kerkelijke initiatieven. Verleden jaar heeft de 

inzameling bijna vier miljoen gulden opgeleverd, tegen goed 2,5 miljoen in het jaar 

daarvoor. Dit jaar hoopt men het resultaat van 1965 te overtreffen, gezien de 

uitbreiding der projecten. Eveneens via het gezamenlijke Werelddiakonaat en de 

zending heeft het bureau Dienst over grenzen verleden Jaar 42 personen naar 

Afrika en Azië uitgezonden, vooral onderwijzers, verpleegsters, land bouwkundigen 

en Ingenieurs. 

 

Trouw / 03-02-1966 

DESKUNDIGE HULP, vanuit Nederlandse kerken  

Zondag aandacht voor nood 

(Van een onzer verslaggevers)  

UTRECHT —Tussen Bainet en Cóte de Fer, twee plaatsen in het zuiden van Haïti, 

bestond niet meer dan een ezelspaadje over en langs allerlei onmogelijke 

berghellingen. De Nederlander Fokke Wendelaar was als deskundige de kleine 

protestantse kerken op het eiland komen helpen bij streekontwikkelingswerk. Hij ging 

eens — en nog vele malen nadien — praten met de mensen, die wel begrepen dat 

een weg tussen de twee plaatsen broodnodig was. En tenslotte gingen de mensen 

uit de buurt zelf aan het, moeizame, werk. Betaling kregen zij via Amerikaanse 

kerken, in de vorm van voedsel voor zich en hun gezin. Bijna onvermoeibaar werd 

gewerkt — de foto hierbij laat iets van de wegaanleg zien — en om de week kwamen 

anderen in aanmerking voor arbeid en voedsel. En uiteindelijk om het verhaal kort te 

houden, is met feestvertoon de gewenste weg geopend.  
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Dit is een van de vele hulpverlening-projecten, waarbij de kerken in ons land, 

financieel en/of met mankracht betrokken zijn. Hulp waarvoor in vele protestantse 

kerken geld gevraagd zal worden op zondag 6 februari, wanneer de gebruikelijk 

geworden jaarlijkse zondag van het werelddiakonaat gehouden zal worden. Achter 

deze collecte staan de stichting oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen 

(giro 5261) en het gereformeerd algemeen diakonaal bureau (giro 2211), beide te 

Utrecht gevestigd. Dr. J. van Klinken schreef in TROUW van afgelopen zaterdag over 

de aard en de begrenzing van het werelddiakonaat. Het gereformeerd bureau, 

waaraan hij leiding geeft, onderhoudt nauwe contacten met de oecumenische 

stichting. Die weg op Haïti was maar een onderdeel van een project in deze 

eilandrepubliek in de Caraïbische Zee. En Haïti is maar één van de gebieden, waar 

de kerken vanuit Nederland een zinvolle bijdrage willen leveren. In de 

informatiebulletins van de stichting oecumenische hulp en van het algemeen 

diakonaal bureau laten zij regelmatig iets zien van het vele werk dat verzet wordt en 

dat nog gedaan moet worden. En het projectenboek van de wereldraad in Genève is 

ook niet mis, ruim vijfhonderd bladzijden dik. De kerken hebben een jarenlange 

ervaring in het hulpverlening, het onkostenpercentage is laag en ze kunnen meer 

geld kwijt, dan ze hebben. Meer dan één landsregering kan nog van de kerken leren. 

Ook stellen die kerken, althans de protestantse, zich op het standpunt dat de 

assistentie door of via de kerken in het te steunen gebied gevraagd moet worden. De 

kans op vaag geregelde o£ door het buitenland opgedrongen hulp moet immers 

vermeden worden. 
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Twee kwartjes 

DE kerken zijn zeer geïnteresseerd in directe hulp, zoals het verstrekken van voedsel 

en medicamenten. De wereldraad bestudeert nu hoe India nog meer geholpen kan 

worden in verband met de nijpende hongersnood. Tegen de 500.000 mensen 

worden al met voedselhulp bereikt. De kerken gaan dit aantal binnenkort 

verdubbelen. En de gereformeerde kerken in ons land, weer een voorbeeld, brachten 

in korte tijd tegen de achthonderdduizend gulden bijeen voor nood in India en 

Pakistan. Nood is er nog te over. En er zijn ook nog steeds kerken waar men 

gemiddeld per jaar per lid slechts twee kwartjes of minder schenkt. De zondag van 

het werelddiakonaat is nog uitermate nodig. Voor terecht op de borst te kloppen is 

het nog te vroeg. Overigens, hulp dóórgeven is moeilijker en tijdrovender dar. vele 

goede gevers denken. Een voorbeeld: eenvoudige landbouwploegen voor Ghana 

waren in heel West-Europa niet te koop en elders onbetaalbaar. Tenslotte werd een 

garagehouder in Friesland bereid gevonden een aantal in zijn vrije tijd te maken. 

 

Algemeen Handelsblad / 04-02-1966 

Quaker-centrum distantieert zich van speldjesactie 

(Van een onzer verslaggevers)  

Het Quaker-centrum Nederland heeft zich inmiddels uitdrukkelijk gedistantieerd van 

de speldjesactie „ten behoeve van de vluchtelingen in Algerije", die een Haagse 

speldjesfirma — zoals gemeld — via telefoon-acquisitie voert. „Wij hebben deze 

heren nooit gevraagd voor ons actief te worden en wij hebben hun uitdrukkelijk 

gezegd nooit commercie en charitas samen te laten gaan, terwijl zeker niet onze 

naam had mogen worden gebruikt. Met de oliebollenactie blijken foutieve informaties 

gegeven te zijn terwijl de organisatie al in het geheel niet klopte, met de speldjesactie 

zijn ons eveneens valse voorspiegelingen gedaan, namelijk dat men een notaris 

en/of een accountant in de arm had genomen. Daarvan blijkt niets waar te zijn." 

Aldus vertelde ons mevrouw Lieftink van het Quaker Centrum. „Wij hebben ons van 

de activiteit van deze heren volledig gedistantieerd en willen er geen cent meer van 

hebben. "Met de andere charitatieve instellingen, die de speldjesverkopers noemden 

als te begunstigen instantie, de Stichting Oecumenische hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, had men in het geheel geen contact over deze actie. Een van de 

organisatoren van de actie, de heer D. van Leenen, deelde mede, dat men de actie 

niet stop zal zetten. Men wil eerst nog met het Quaker Centrum praten, zo stelde hij. 

 

Algemeen Handelsblad / 04-02-1966 

WERELDDIACONAAT VRAAGT HULP  

Voor bestrijding van honger direct en op de lange duur 

(Van onze correspondent)  
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ZONDAG zal van de meeste kansels weer een beroep worden gedaan op de 

goedgeefsheid der kerkeleden. Moge het dan goed evangelisch zijn, dat de 

linkerhand niet weet wat de rechter doet, even menselijk is het zich af te vragen, wat 

„men" met onze centen doet. Temeer wanneer een groot woord als Wereld-

diaconaat als doel van de collecte fungeert. Daarom hier enkele zakelijke informaties. 

ACHT gedelegeerden van het Vaticaan en acht gedelegeerden van de Wereldraad 

van Kerken hebben vorige week drie dagen om de conferentietafel gezeten om te 

praten over het werelddiaconaat van de kerken. Zij hebben o.m. gesproken over de 

hulp aan vluchtelingen en bij rampen, en over het ontwikkelingswerk, zo deelde de 

heer J. Bos, secretaris van de Stichting voor oecumenische hulp, mede op een 

bijeenkomst te Utrecht. Bij de Wereldraad van Kerken is inmiddels een rapport 

binnengekomen over de hongersnood in India, aldus de heer Bos. In ten minste 

zeven staten van India is de ergste hongersnood van de laatste honderd jaar te 

verwachten, nu 65 procent van de oogst is mislukt. Tientallen miljoenen mensen 

worden bedreigd. Alleen een krachtige aanpak van de regering kan misschien voor 

een aantal van deze mensen zinvol zijn. 

De kerken hebben aan 500.00 mensen voedsel verstrekt. Bij een uiterste 

krachtsinspanning kunnen zij dat getal misschien verdubbelen. Door moeilijkheden 

bij de import en het vervoer van goederen zullen, de kerken op korte termijn weinig 

kunnen doen. Op lange termijn valt te denken aan het verbeteren van de 

waterhuishouding, landbouwontwikkeling en ontginning, gezinsplanning e.d.  

De kerken in India hebben de ledenkerken geadviseerd bij hun regeringen om hulp te 

vragen, zo zei de heer Bos.  

DE interkerkelijke coördinatiecommissie ontwikkelingshulp heeft het afgelopen jaar 

acht projecten gelanceerd, die een bedrag van meer dan zes miljoen gulden zullen 

vergen. Voor twee grote projecten, een meisjesschool met een grote campus in 

Rwanda 

en een aantal middelbare scholen in Zambia, is al rijkssubsidie verleend tot een 

bedrag van ƒ 1.320.000. De andere projecten zijn het Murray college in Pakistan, 

een christelijke universiteit in Indonesië, een middelbare meisjesschool in Nigeria, 

landbouwvoorlichting in Ghana, het Institute Cristao in Brazilië en de Vrije Universiteit 

in Kongo.  

IN 1965 droegen de Nederlandse kerken ƒ 58.000 bij voor het hulpprogramma van 

de Wereldraad van Kerken in Algerije. Ook werkten daar steeds tien Nederlanders. 

Eind 1967 wil de Wereldraad het hulpprogramma, vooral de herbebossing, aan de 

Algerijnse regering hebben overgedragen. Voor het oecumenisch programma in 

Noord-Afrika gaven de Nederlandse kerken nog maar ƒ 40.000 maar zij bemiddelden 

wel voor de verenigde kerk van Zambia bij het verkrijgen van een Nederlandse 

overheidssubsidie van een half miljoen gulden. Het is maar een greep uit een 

programma dat zich van grote, nationale ontwikkelingsacties voornamelijk 
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onderscheidt door een directere hulpverlening en een persoonlijker benadering De 

projecten zijn veelal kleiner, de middelen bescheidener. 

 

Het Parool / 04-02-1966 

INTERNATIONALE ACTIE 'HULP WEKT HOOP'  

Steun voor armen onder de mensen 

uit de kerken door Jac. Roos 

IN vrijwel alle protestantse kerken krijgt aanstaande zondag , 6 februari, de 

internationale hulpverlening bijzondere aandacht. Onder de slagzin „Hulp wekt 

hoop" wordt een grote inzameling gehouden voor het z.g. werelddiakonaat, mede 

ondersteund door verschillende radio- en t.v.-programma's. Sinds de kerken zijn 

gaan inzien dat hun verantwoordelijkheid voor het leriigen van menselijke nood ook 

de grenzen reikt, breidt dit werelddiakonaat zich steeds meer uit. 

Wanneer u bij Lange Voorhout 78, Den Haag, aanbelt, loopt u een goede kans 

opengedaan te worden door iemand die u wel hartelijk, maar overigens 

onverstaanbaar te woord de probeert te staan. Dat is dan een van de Russische 

bewoners, die door de goede zorg van de kerken hier hun levensavond doorbrengen. 

De Stichting Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen, die optreedt namens 

de kerken die aangesloten zijn bij de Oecumenische Raad van kerken, heeft echter 

nog veel meer hulpprojecten. In Griekenland wordt onder leiding van het 

Nederlandse echtpaar Koksma dor en droog land omgeschapen tot vruchtbare 

grond, in Nigeria is een vakschool voor blinde meisjes en vrouwen, in Haïti heeft 

Fokke Wendelaar een streeksontwikkelingsplan gestimuleerd, terwijl de familie 

Osinga zwoegt m Port Harcourt (Nigeria). 

Op het centrum van deze Stichting in Utrecht (Corn. Houtmanstraat 17) gaat niet 

alleen veel geld om (giro 5261), maar ook melden zich hier mensen die zichzelf 

beschikbaar willen stellen voor de ontwikkelingslanden. Dit centrum is een de vele 

nationale „filialen" van het Interkerkelijke hulpdepartement van de Wereldraad van 

Kerken in Geneve. 

De r. k. kerk en de kerken van de oecumenische beweging doen samen een 

gigantisch hulpwerk. Onderzoekingen door het internationaal r. k. instituut voor 

kerkelijk sociaal onderzoek en door de Wereldraad van kerken hebben uitgewezen 

dat jaarlijks meer dan 200 miljoen dollar aan hulp gespendeerd wordt door christelijke 

kerken aan onderontwikkelde gebieden. Dit is meer dan door de internationale  

organisaties van de Verenigde Naties voor deze gebieden wordt gedaan. Mede 

beïnvloed door het Vaticaans Concilie wordt nu getracht een betere coördinatie van 

dit hulpwerk tussen beiden – Rome en Wereldraad — tot stand te brengen.  

De Wilde Ganzen van het IKOR (Interkerkelijk Overleg Radio-aangelegenheden) 

vliegen elke zondag. Met succes. Na rampen of in schrijnende individuele gevallen, 



 

SOH in de kranten van 1966, pag. 18 

 

wordt snel gereageerd. Vóór een gans opgelaten wordt klinkt de motivering: „Het is 

een misverstand te menen, dat de oecumenische beweging alleen de eenheid van 

de kerken nastreeft. Oecumene betekent: de hele bewoonde wereld - en om 

Christus' wil met  minder kunnen we niet toe. Overal ter wereld dienen de christenen 

iets van Gods heil kenbaar te maken door hun solidariteit met de mensen in nood  en 

door hun onbaatzuchtig hulp….” Over het jaar 1965 kwam er op giro 40.000 

Hilversum ƒ 740.000 binnen, d.w.z. iedere week wordt een oproep met  ruim ƒ 

14.000 beantwoord.  

Een der taken van de internationale hulpverlening: distributie van melk onder 

Algerijnse kinderen. 

MEJUFROUW Hebe Kohlbrugge is de strijdbare leidster van het werelddiakonaat 

van de ned. Herv. Kerk. Ook van haar bureau aan de Maliesingel 26, Utrecht, gaan 

draden naar vele landen. Zélf wil ze zien waar  en hoe groot de nood is en hoe het 

geld gebruikt wordt. Dus is ze veel op reis, in 't Midden-Oosten óf in Oost-Europa, 

maar geholpen wordt er in Algerije door middel van een landbouwproject, in andere 

Afrikaanse landen, in.... .Dit werelddiakonaat opereert onder giro 8685, ten name van 

de Generale Diakonale Raad: voor internationale hulpverlening. 

OOK de gereformeerde kersen in Nederland zijn actief op het terrein van de 

hulpverlening. In de laatste vijf jaar werd door deze kleine kerk (6,9 % van ons volk) 

12,5 miljoen gulden besteed aan ontwikkelingshulp in Afrika, Azië en Latijns Amerika. 

Dit jaar krijgen prioriteit: een hulpprogramma onder werklozen in Curaçao, landbouw- 

en opvoedkundige hulp in Pakistan, uitbouw van het diakonaat van de kerken in 

Indonesië, enzovoort. 
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Tussen al deze genoemde kerken en instanties bestaat regelmatig contact. De 

projecten worden onderling doorgepraat en verdeeld, deskundige helpers beoordeeld 

en uitgezonden. En altijd gaat het om mensen in nood, voor wie deze bewoonde 

wereld óók leefbaar moet worden. 

 

Het Vrije Volk / 04-02-1966 

Waar vind je primitieve pompen?  

Miljoenen vloeien uit kerken in ontwikkelingshulp 

Aanstaande zondag moeten de miljoenen weer vloeien in Nederlands protestantse 

en oud-katholieke kerken; 6 februari is de dag van de jaarlijkse inzameling voor 

internationale hulpverlening.  

Vorig jaar brachten deze kerken bijna vier miljoen gulden bijeen, dat was anderhalf 

miljoen meer dan in 1964. 

De stichting 'Oecumenische Hulp; aan kerken en vluchtelingen' en het Algemeen 

Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken zijn de stimulerende, centrale 

instanties. 

Reeksen projecten gaan door hun bureaus, zij hebben contacten met de jonge 

inheemse kerken, van oudsher; zij bemiddelen bij aanvragen om subsidiëring van 

onderwijs en scholenbouw, medische zorg; en ziekenhuisbouw, of springen in bij 

rampen of zenden deskundigen uit. India, Pakistan, Indonesië, Afrikaanse  landen, 

Brazilië vallen in hun blikveld.  

Vlucht, honger 

In India gaat, het bijvoorbeeld om landbouw-technisch ontwikkelingswerk, 

blindenzorg, hulp aan vluchtelingen. Het land verwacht binnenkort door het 

mislukken van de oogst in zeven staten grote hongersnood en dit eist nog meer 

overleg dan anders over maatregelen vanuit Nederlandse kerken via de Wereldraad 

van Kerken.  

In het Moslim-land Pakistan met zijn halve percent christenen van wie er velen in de 

door de oorlog geplaagde grensgebieden wonen, waren voedsel, kleding, 

medicamenten broodnodig. Door contacten met de Pakistaanse kerken kon die hulp 

zijn weg ook snel vinden.  

In de grote steden van Brazilië heerst onbeschrijfelijke ellende. Het Gereformeerd 

Werelddiakonaat wil zich nu gaan oriënteren op Latijns-Amerika. 

Er is ook nog een ICCO aan het werk, een Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ont 

wikkelingshulp, waarvan prof. dr. J. Verkuyl voorzitter is. Naast de kerken zijn er in 

vertegenwoordigd de christelijke werkgevers-, werknemers-, boeren-, jongeren- en 

vrouwenorganisaties.  
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Pakistan, Narowal: lemen hutten die bij overstromingen plachten weg te spoelen. Nu 

is een dijk aangelegd en kan het ontwikkelingswerk pas goe beginnen. 

Niet opdringen 

'Coördinatie is een slagwoord geworden,' zei secretaris J. Bos op een 

persconferentie. 'Wij  willen goede projecten aan de regering voorleggen; het waren 

er in 1965 acht. Die projecten moeten voortkomen uit de inheemse kerken zelf — en 

dan kan er een lang proces van voorbereiding aan voorafgaan.  

Toch is dat een bittere noodzaak. Hulp moet men ervaren als een niet-opgedrongen 

hulp, juist, waar het gaat om ontwikkelingswerk. 
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Overheidsinstanties en nationale stichtingen hebben vaak te kampen met de 

moeilijkheid dat hun hulp niet via vlotte kanalen kan stromen. Dat bezwaar kennen 

de kerken nu juist niet doordat zij beschikken over een net van relaties met jonge 

christengemeenten, en over uitgebreide kennis van zaken, berustend op lange jaren 

zendingservaring.  

Vandaar dat kerken wel raad weten met het geld dat binnenkomt, Vandaar dat 

projecten op tafel komen die geheel door de inheemse kerken zijn heengegaan. 

Rwanda primeur 

Een van de eerste goedgekeurde ICCO-projecten welke de Nederlandse regering 

meefinanciert is uitbreiding van een school voor middelbaar nijverheidsonderwijs in 

Rwanda.  

De mogelijkheid van overheidssubsidie is nog niet zo lang bekend, men verwacht 

daarom dit jaar meer aanvragen.  

Om de gedachten te bepalen volgen hier nog enkele voorbeelden van acties via het 

werelddiakonaat  

* De  Nederlander F. Wendelaar  stimuleert een  streekontwikkelingsplan voor Haïti 

waar de orkaan Flora in najaar 1963 een groot gebied teisterde; 

* Tien Nederlanders werken in Algerije aan een herbebossingsprogramma mee; 

* Landbouwkundige K. Rigters activeert de bevolking van Noord-Ghana bij 

verbetering van de oogst door toepassing van nieuwe methodes;  

* Een vroedvrouw — zuster Van Kam — vertrekt naar de vluchtelingen in Karatsji; 

* Een Chinese christin bestudeert de jeugdzorg in ons land om daar van te profiteren 

bij haar arbeid in Indonesië; 

* W. van der Linden legde een dijk aan in Narowal (Pakistan) om de jaarlijkse, alles 

vernietigende overstromingen tegen te gaan;  

* De kerken Voorne-Putten wilden aan Ghana pompen geven maar die kunnen niet 

elektrisch zijn. Waar vind je die pompen? Ze kwamen er na zes maanden speuren;  

* Er werden primitieve ploegen gevraagd, maar in heel West-Europa worden die niet 

meer gemaakt, vijf mannen in een Fries garagebedrijf geven er hun vrije tijd aan. 

Ook dat gebeurt. En voor dit alles plus onnoembaar veel méér moeten zondag de  

miljoenen weer stromen. 

 

Trouw / 05-02-1966 

Advertentie 

Met hun vulpen willen ze al hun problemen oplossen, zei de (christelijke) 

Indonesische heer Koesoemodjaja tegen onze redacteur Huib Hendrikse, die 

vandaag op pagina 15 zijn serie „Indonesië in crisis" vervolgt. In ons land kan 

morgen een vulpen (maar dan in gunstige zin . ..) diensten bewijzen aan wie dan 

beslist! niét naar de kerk kan en daardoor niet in de dienst kan offeren voor 

werelddiaconaat (wat geven betekent zet de Groningse ethicus prof. dr. P. J. 

Roscam Abbing op pagina 17 uiteen). Voor die thuisblijvers is er de mogelijkheid van 
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een girobiljet (en dan maar meteen de nummers erbij: 5261 ten name van de 

stichting oecumenische hulp in Utrecht en 221 ten name van het algemeen diaconaal 

bureau In Utrecht). De pen werd ook weer gehanteerd door de bijna 65-jarige auteur 

A. den Doolaard, wiens nieuwste roman op pagina 19 besproken wordt door J. van 

Doorne. En we zouden hier even goed kunnen wijzen op een van de vele 

pennevruchten van „eigen" medewerkers en journalisten (van een interview met een 

Artis-aap op pagina 23 tot een beschouwing over Heath's dalende ster op pag. 7) die 

ook voor dit zaterdagnummer waar maken:  

TROUW 

een echte lééskrant. 

Wie zich nu abonneert krijgt onze krant, de eerste twee weken gratis. Vul daartoe de 

hieronder aangeduide gegevens in.  

Opzenden naar „Trouw" postbus 859  Amsterdam 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats:  

Ik betaal pet maand (f 3,99) per kwartaal (f 11,70). 

 

Nieuwsblad van het Noorden / 05-02-1966 

Kantoor Wereldraad van Kerken 

Uitgebreid artikel over de Wereldraad van Kerken en de bouw van het kantoor in 

Geneve, hier volgt slechts een deel van dat artikel: 

Dr. WIM VISSER ’T HOOFT 

EEN MAN, die oecumenische bewogenheid aan diplomatieke begaafdheid paart: zo 

moet de algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken zijn. Op 8 februari 

wordt de opvolger gekozen van de Nederlander, die sinds 1948 officieel deze functie 

bekleedt en steeds heeft getoond aan de genoemde eigenschappen te 

beantwoorden: dr. W. A. Visser 't Hooft. Het centrale comité (100 leden) van de 

Wereldraad komt van 8 tot 17 februari bijeen in Genève. Het zal de eerste 

vergadering in het Geneefse hoofdkwartier zijn. Het comité vertegenwoordigt de 214 

ledenkerken, 8 geassocieerde ledenkerken (minder dan 10.000 lidmaten) van de 

protestante, anglikaanse, orthodoxe en oud katholieke confessie. R.K.-waarnemers 

zullen ook aanwezig zijn. In de vergadering zal een opvolger worden gekozen voor 

ds. Visser 't Hooft, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In bijgaand 

artikel wordt aandacht besteed aan de persoon van ds. 't Hooft. 
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Dr. Visser ‘t Hooft wordt de Orde van St. Vladimir opgespeld door de patriarch  

van de Russische orthodoxe kerk bij zijn bezoek aan de Wereldraad. 

 

Trouw / 07-02-1966 

Zondag van het werelddiakonaat 

Van één onzer verslaggevers)  

AMSTERDAM — De zondag gehouden collecten in ruim 3.000 protestantse kerken 

in Nederland voor het Werelddiaconaat en de onderontwikkelde gebieden geven een 

sterk stijgende tendens te zien. Bij de Herv. Kerk waren op de centrale posten 

gisteravond nog geen concrete cijfers bekend. In de kring van de Diaconie der Geref. 

Kerken echter verluidde gisteravond, dat dubbel zoveel is binnengekomen als vorig 

jaar. Uit de grote steden waren gisteravond nog geen cijfers binnen. Alleen in 

Voorburg reeds, waar men bijzonder actief is geweest, kwam zondag ƒ16.000 

binnen. De verwachting in deze 3900 zielen tellende Geref. kerk is echter, dat dit 

bedrag de eerstkomende dagen zal uitlopen tot ƒ 20.000. Vorig jaar brachten de 

Geref. Kerken voor het Werelddiakonaat en de onderontwikkelde gebieden ƒ 2 

miljoen bijeen. Behalve de in februari gehouden collecte ad ƒ 1.5 miljoen werd de 

rest in oktober ingezameld tijdens de actie voor Pakistan. De Herv. Kerken brachten 

destijds ƒ 2 miljoen bijeen inclusief o.m. de Wilde Ganzen-actie van het IKOR. 
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Nieuws hielp 

Het feit, dat Pakistan en India door hongersnood de laatste dagen bijzonder in het 

nieuws zijn geweest, heeft hierbij ongetwijfeld een rol gespeeld. In India zal het 

aantal uitdelingsposten van 3500 nu worden verdubbeld ingevolge een besluit van de 

Wereldraad van kerken. Alleen aan Pakistan zullen de Geref. Kerken dit jaar voor 1 

miljoen steun verlenen. Zeker is, dat ook veel geld zal vrijkomen voor India. Niet 

alleen het besluit van de Generale Synode om de steun aan het Werelddiakonaat te 

verdubbelen maar ook de zondag voorgelezen kanselboodschap hebben de 

offervaardigheid vergroot. In die kanselboodschap werden de gemeenteleden 

opgeroepen zich persoonlijk in te spannen voor de wereldnood en ook mee te 

werken aan het vervullen van het grote aantal vacatures in de noodgebieden. 

Opgeroepen werd tot versobering in de leefstijl en het beseffen van 

verantwoordelijkheid jegens miljoenen hongerenden.  

De Herv. Kerken zijn volop actief. Via de Stichting Oecumenische Hulp van kerken 

en vluchtelingen zal het pas binnengekomen verzoek van de Wereldraad van kerken 

worden besproken om een speciale actie voor India op touw te zetten. Tot op heden 

werd via de kerk van India aan 500.000 mensen voedsel verstrekt. De Wereldraad 

stelt thans voor dit aantal tot 1 miljoen mensen te verdubbelen. De Herv. Kerken zijn 

bereid tot medewerking en zullen hierover in de komende week met de andere 

aangesloten kerken besprekingen voeren. Overwogen wordt hiervoor een speciaal 

gironummer te openen. Men wil echter eerst de resultaten afwachten van de zondag 

gehouden collecten voor het Werelddiakonaat. 

 

De Volkskrant / 08-02-1966 

Vietnamese kinderen naar Nederland 

OPEN FORUM 
 

VOOR ons liggen aantekeningen van een gesprek met de heer P. v. T. te E. over 

adoptie van een zo jong mogelijk Vietnamees kind. „Wij zijn kinderloos en hebben er 

alles voor over," aldus de heer P. v. T. „Helpt u ons toch!" 

 

Wij ontvingen brieven van ouders, die zich aanmelden voor de tijdelijke of blijvende 

opname van een Vietnamees kind. Wat is de aanleiding tot dit reageren? In de 

dagbladpers zijn artikelen verschenen over de op 29 november 1965 opgerichte 

Nederlandse afdeling van de Zwitserse vereniging Terre des Hommes. Zij stelt zich 

ten doel gelden bijeen te brengen om kindernood te bestrijden. Gestart werd met een 

actie voor de overkomst van Vietnamese kinderen naar Nederland. 

Het zou duidelijk zijn, dat Vietnamese kinderen die creperen naar Nederland moeten 

komen om hier lichamelijk en geestelijk op te knappen. Er is — zo heet hel — geen 

keus! Gesteld werd dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van 
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Justitie een beslissing dienen te nemen betreffende het toelatingsbeleid. Dagelijks 

melden zich kandidaat pleegouders. 

Het blijkt dat de doelstelling van deze actie een sterke sociale bewogenheid oproept, 

want inmiddels werd opgericht de Maatschappij Luchtbrug naar het Leven, eveneens 

ten doel hebbende Vietnamese kinderen naar ons land te laten komen, waarvoor per 

kind een bedrag van 2000 gulden is vereist. 

WIJ willen bij deze activiteiten enige kritische kanttekeningen plaatsen. Tegen de 

activiteiten, gericht op leniging van nood onder de Vietnamese jeugd, is niets in te 

brengen. Wel zijn grote bezwaren aan te voeren tegen de overkomst van Vietnamese 

kinderen ter opname in een ziekenhuis en in aansluiting daarop ter verzorging in een 

Nederland., pleeggezin. Veel meer bezwaren bestaan er tegen de adoptiegedachte. 

Bij vele ouders hebben de publikaties hieromtrent of omtrent mogelijkheid tot opname 

in een pleeggezin voor beperkte duur verwachtingen gewekt, die niet gerealiseerd 

kunnen worden. Dit doet wrang aan, indien men beseft, dat zich onder de meer dan 

600 aanmeldingen kinderloze echtparen zouden bevinden die met hoop vervuld zijn 

dat aan hun verlangen kan worden tegemoetgekomen. Het ware beter geweest eerst 

zekerheden te verkrijgen. 

Realiteit is dat over ervaring, een apparaat en deskundigheid zou moeten worden 

beschikt voor een verantwoorde opvang en begeleiding van op te nemen kinderen. 

Een vereniging die zich kinderopname ten doel stelt, moet hier wel aan voldoen. 

Moeten niet alle waarborgen aanwezig zijn, dat niet een zodanig tekort aan 

levenscontact met het ontvangende milieu zal ontstaan, dat dit een ernstige 

vereenzaming ten gevolge zal hebben? Er dient rekening mee te worden gehouden, 

dat kinderen in een land zouden komen, waar men anders is geaard, waar 'n ander 

klimaat heerst en het voedsel verschilt van dat wat zij gewoon zijn. Bepaalde 

gebruiken en gewoonten zullen zij als vreemden onbegrijpelijk ervaren: er ontstaat 

een tekort in sociaal contact. Vooral jonge kinderen beschikken niet over het 

vermogen duidelijk te reageren op ervaringen en belevenissen: dit wordt moeilijker, 

indien het kinderen betreft die alleen maar Vietnamees spieken. 

Bevestiging van onze bezwaren kregen wij van personen die organisaties 

vertegenwoordigen, waarbinnen deskundigheid aanwezig is, onder andere de 

president van de Oostenrijkse Caritas, het hoofd van de Catholic Relief Services te 

Genève, de president van de Secours Catholique in Frankrijk, prof. De Vries van het 

Instituut voor Social Studies in Den Haag, de directeur-generaal van Caritas België.  

Wij legden deze aangelegenheid voor aan abbé Vui, directeur Caritas Vietnam en 

aan de heer A. Vanistendael, president van het Internationaal Christelijk Vakverbond. 

Er was een eensluidende mening: afwijzing van adoptie en van tijdelijke opname van 

Vietnamese kinderen. Vietnamezen zijn sterk familiegebonden; een noodsituatie 

wordt in eigen milieu aangepakt en opgelost. Ook de Stichting Oecumenische Hulp 

aan Kerken en Vluchtelingen en het Katholiek Verbond voor de Kinderbescherming 

ondersteunt opname van Vietnamese kinderen in Nederlandse pleeggezinnen niet. 
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MOET Terre des Hommes zijn activiteiten stopzetten? Stellig niet. De Stichting 

Mensen in Nood heeft een programma opgesteld ter leniging van de nood in 

Vietnam, met nadruk op de kinderen. Wij noemen: uitbreiding ziekenhuiscapaciteit, 

kinderbewaarplaatsen, wezenvoorzieningen, internaten voor blinde kinderen, enz. 

Met Terre des Hommes is informeel gesproken, waarbij bleek dat het niet per se de 

bedoeling is kinderen te laten adopteren. Er kunnen wel gevallen van adoptie bij zijn. 

Toch handhaven wij ten aanzien van tijdelijke opname in pleeggezinnen onze 

bezwaren. Coördineren in de zin van aanhaken aan activiteiten, gericht op leniging 

van nood in Vietnam, zou wenselijk zijn. 

De Stichting Mensen in Nood heeft bereidheid tot samenwerking met Terre des 

Hommes kenbaar gemaakt, een bereidheid die voortvloeit uit de verantwoordelijkheid 

die Mensen in Nood voelt jegens diegenen die zich bij haar als pleegouders melden 

en ten opzichte van diegenen die financiële steun verlenen aan haar 

hulpverleningsprogramma. Ook van de zijde van Terre des Hommes is bereidheid tot 

coördineren getoond. Dat de ingezamelde gelden ook op de juiste wijze zullen 

worden aangewend, daarvoor heeft Mensen in Nood zich in het verband van Caritas 

Internationalis voldoende zekerheden verworven. De stichting ziet het als haar plicht 

hieromtrent ook verantwoording af te leggen.  

STICHTING MENSEN IN NOOD DEN BOSCH  

J. A. F. 

 

Het Parool / 10-02-1966 

ACTIES TEGEN HONGER INDIA GEBUNDELD 

(Van onze Haagse redactie) 

DEN HAAG, donderdag. - 

groot aantal Nederlandse organisaties is vandaag onder één naam, met één 

gironummer (100200) een gezamenlijke voedselactie voor de hongerende bevolking 

van India begonnen.  

Vorige week al is er een scheepslading rijst naar India verzonden en morgen vertrekt 

uit Rotterdam een schip met 190 ton voedsel (rijst, havermout en melkpoeder) en 

volgende week wordt opnieuw een partij rijst verscheept. De actie „Eten voor India”  

is een initiatief van de Novib, het Nederlandse Unicefcomité, de r.k. stichting Mensen, 

in nood en de stichting Oecumenische hulp aan vluchtelingen.  

De directeur van Novib, G. J. Vlijmen, vertelde vanmorgen op een persconferentie, 

dat men met actie zonder tijdverlies heeft willen reageren op de actualiteit in India. 

De heer Van Vlijmen was van mening, dat de „hongerstaking" van scholieren in 

Rheden, inmiddels wordt vervolgd door middelbare scholen in Amstelveen, 

Amsterdam en Zeeuws Vlaanderen, overal in het land het effect van een sneeuwbal 

heeft. 

De Novib kanaliseert op het ogenblijk de acties die tal van andere idee organisaties 

inderhaast op touw hebben gezet. 
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De Tijd / 10-02-1966 

„Eten voor India"  

Actie tot leniging van de hongersnood  

Vijf organisaties werken samen 

DEN HAAG, 10 febr. — Er is een centrale actie gestart om hulp te verlenen aan de 

miljoenen die honger lijden in India. Vijf organisaties hebben elkaar gevonden voor 

de bundeling van hun activiteiten. Deze vijf zijn: de NOVIB (Nederlandse Organisatie 

voor Internationale Bijstand), het Unesco-centrum Nederland, de katholieke stichting 

„Mensen in nood", het Nederlands Unicefcomité en de stichting „Oecumenische hulp 

aan Kerken". Men is tot bundeling overgegaan ter wille van de doelmatigheid. De 

actie heet: „Eten voor India”. Er is een centraal gironummer: 100200, Van 

Blankenburgstraat 6, Den Haag. 

De bedoeling is tweeërlei. Vooreerst leniging van de ogenblikkelijke nood; op langere 

termijn het steunen van structurele plannen om soortgelijke rampen in de toekomst te 

voorkomen.  

De NOVIB verzond al 170 ton voedsel. Morgen gaat 190 ton vanuit Rotterdam weg 

(melkpoeder, rijst, havermout en tarwebloem), bestemd voor de Unicef in Bombay en 

voor de uitdeelposten van de Vincentius vereniging in Kerala. Volgende week wordt 

een zending verscheept naar een centrum van protestantse kerken met 3500 

uitdeelposten.  

Alles wordt gezonden aan bekende adressen in India, die via uitdeelposten de 

distributie gericht ter hand kunnen nemen. Het Rode Kruis helpt bij aankomst met het 

in ontvangst nemen van de goederen. De Nederlandse overheid verleent alle 

denkbare faciliteiten en zal haar gift van één miljoen dollar in samenhang met de 

particuliere hulp besteden.  

In totaal is op het centrale gironummer al ruim 100.000 gulden gestort. Diverse 

organisaties stelden geld beschikbaar, o.a. PvdA. het NVV en de NOVIB zelf, welke 

laatste organisatie de eerste hulpverlening heeft mogelijk gemaakt met een renteloze 

lening van een hall miljoen. Voor 750 à 1000 gulden kan in India één ton voedsel ter 

beschikking worden gesteld. Wie vijftig gulden geeft kan zich ervan verzekerd weten, 

dat één persoon daarvoor gedurende vijf maanden een pond eten per dag kan 

krijgen.  

De gezamenlijke actie, waarbij ook bewegingen als Pax Christi en Sjaloom en 

organisaties als de Ned. Studentenraad en het Rode Kruis zich hebben aangesloten. 

distantieert zich nadrukkelijk van wilde acties, door particuliere personen 

ondernomen. De opbrengst van acties op scholen en binnen organisaties kan 

worden gezonden aan het centrale adres in Den Haag. 
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Trouw / 11-02-1966 

Spontane acties gebundeld: ETEN VOOR INDIA  

Een gironummer: 100200 

(Van onze Haagse redactie)  

DEN HAAG — Onder het korte maar veelzeggende motto „Eten voor India" zijn thans 

de spontaan in ons land opgekomen en snel-uitgegroeide acties gebundeld, die 

bedoelden zoveel mogelijk Indiërs op korte termijn te redden van de dreigende 

hongersnood. De NOVIB, het Nederlands Unicefcomité, het Unesco-centrum 

Nederland, de rooms-katholieke stichting „Mensen in nood" en de (protestantse) 

stichting „Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen" hebben besloten de 

actie gemeenschappelijk te leiden. Er zal één gironummer zijn: 100200. 

Deze samenbundeling is bedoeld om versnippering en verwarring te voorkomen. De 

laatste dagen kreeg de hulpactie voor hongerend India een spontane versnelling: 

schoolkinderen gingen vasten, middelbare scholieren besloten een gulden zakgeld af 

te staan, personeelsverenigingen gaan wekelijks geld opzij leggen. 

De stroom giften kwam dan ook op gang. Op giro 100200 is reeds ƒ 100.000.- 

gestort en de „Wilde Ganzen", welke de IKOR wekelijks laat vliegen, haalden in 

enkele dagen tijds ƒ 67.000.- voor „Eten voor India" op. De binnengekomen gelden 

worden geheel en al besteed voor het zenden van voedsel. Dit voedsel gaat dan in 

eerste aanleg naar die Plaatsen in India, waar een organisatie aanwezig is, die snel 

en efficiënt voor de distributie kan zorgen. De organisatoren hebben tal van relaties 

in India: de protestantse kerken hebben de beschikking over 3.500 uitdeelpunten en 

de Nederlandse St. Vincentius vereniging, die medewerking toezegde, heeft via de 

zusterorganisatie in de deelstaat Kerala contact met 350 uitdeelposten. Daarnaast 

zijn contacten gelegd met de vakverenigingen terwijl ook Unicef en ..(onleesbaar) 

voedselorganisatie …. zijn. 

Er is reeds voedsel vanuit Nederland onderweg. Vorige week ging de eerste zending 

van 170 ton vanuit Rotterdam op weg naar Bombay en Madras. Vandaag vertrekt uit 

de Maasstad de „Lichtenfels" met 190 ton (60 ton melkpoeder, 75 ton rijst en 15 ton 

havermout) voor Unicef in Mombay en de Vincentiusvereniging in Kerala. 

Op maandag 21 februari wordt een derde zending verscheept, bestemd voor de 

3.500 uitdeelposten van de Protestantse kerken. Op deze dag zal dan voor een half 

miljoen gulden besteed zijn. 

Er Is voor het samenstellen en het verschepen van de zendingen goed contact zowel 

met de Indische ambassade als met de Nederlandse regering en het Rode Kruis. 
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Nieuwsblad van het Noorden / 11-02-1966 

Samenwerking voor „Eten voor India” 

(Van onze correspondent in Den Haag)  

Vijf organisaties hebben besloten de actie voor hongerend India samen te voegen 

om versnippering of verwarring te voorkomen. De actie wordt gevoerd onder het 

motto “Eten voor India". De organisaties zijn de NOVIB, het Nederlands Comité 

Unicef, het Unesco-Centrum Nederland, de stichting Oecumenische Hulp aan Kerken 

en Vluchtelingen en de stichting Mensen in Nood.  

De actie „Eten voor India" zelf is sinds januari aan de gang. Overal uit het land is geld 

binnengekomen en komt nog binnen. Vele verenigingen en organisaties hebben zich 

al aangemeld om voor „Eten voor India" aan het werk te gaan.  

Op 4 februari is reeds de eerste zending van 170 ton voedsel uit Rotterdam 

vertrokken naar Bombay en Madras.  

Morgen vertrekt uit Rotterdam 190 ton melkpoeder, rijst en havermout. Tegen het 

eind van de maand gaat een derde partij in zee.  

De NOVIB heeft al dit voedsel reeds voorgefinancierd- door een lening van een half 

miljoen gulden op te nemen. Tot op heden werd op het gironummer 100200 van de 

actie in Den Haag al meer dan 100.000 gld. gestort. 

 

Het Vrije Volk / 11-02-1966 

Actie voor India samengevoegd 

(Van onze parlementsredactie) 

De actie 'Eten voor India' is nu in Nederland gecoördineerd.  

De actie wordt gevoerd door de NOVIB, het Nederlands comité UNICEF, het 

UNESCO-centrum Nederland, de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

vluchtelingen, de r.-k. Stichting Mensen in nood. 

NOVIB-directeur G. J. van Vlijmen verklaarde gisteren in een persconferentie, dat 

dagelijks overleg wordt gevoerd met de Nederlandse regering en de ambassade van 

India.  

De NOVIB ontving tot heden f 100.000 voor de hongerlijdende Indiase bevolking. 

Bijdragen kunnen worden gestort op giro 100200 ten name van de NOVIB.  

De eerste zending van 170 ton voedsel is 4 februari uit Rotterdam verscheept naar 

Bombay en Madras. Vrijdag gaat 190 ton met het stoomschip Lichtenfels naar 

Bombay en Kerala. 

Deze lading bestaat uit 100 ton melkpoeder, 75 ton rijst en 15 ton havermout. 

Een derde partij gaat 21 februari naar 3500 uitdeelposten van de protestantse 

kerken. Totaal zal dan voor ongeveer een half miljoen gulden zijn verscheept. Het 

Nederlandse Rode Kruis voert geen eigen actie, maar werkt mee aan de actie 'Eten 

voor India'. 
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Limburgsch Dagblad / 11-02-1966 

Gecoördineerde actie voor India 

(Van onze Haagse redactie)  

DEN HAAG, 11 febr. — Het Nederlands Comité Unicef, het Unesco centrum 

Nederland, de stichting Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen en de R.K. 

stichting Mensen in Nood hebben besloten de actie voor hongerend India samen te 

voeren teneinde elke versnippering of verwarring te voorkomen.  

Dit werd gistermorgen in Den Haag meegedeeld door de directeur van de NOVIB de 

heer G. J. van Vlijmen. De organisatoren hopen dat het Nederlandse volk zich als 

één man in de aktie „eten voor India" zal verenigen om daardoor de meest sterke en 

efficiënte solidariteit in feite te kunnen bewijzen aan de hongerende mens in India. 

Tot op heden is op giro 100200 reeds een ton gestort. 

 

De Tijd / 11-02-1966 

NOVIB vraagt half miljoen: voor steun aan Indië 

DEN HAAG. 11 febr. — De tweede zending levensmiddelen — 190 ton — die in het 

kader van de actie “Eten voor Indië" zal worden verzonden ter leniging van de 

hongersnood is vandaag aan boord van het stoomschip “Lichtenfels" uit Rotterdam  

vertrokken. Op 21 februari gaat een derde zending in zee, aldus heeft de directeur 

van de stichting Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB), de 

heer G. J. van Vlijmen in Den Haag op een persconferentie meegedeeld.  

In de afgelopen dagen hebben het Nederlands Unicef comité, het UNESCO Centrum 

Nederland, de stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen en de rk 

stichting “Mensen in Nood" besloten de actie “Eten voor Indië" tezamen te voeren om  

aldus elke versnippering en verwarring te voorkomen. De directeuren van de 

organisaties waren op de persconferentie aanwezig.  

De heer Van Vlijmen deelde mee dat de zending die met de „Lichtenfels" naar Indië 

gaat, bestaat uit 40 ton melkpoeder voor Unicef (het kindernoodfonds van de 

Verenigde Naties) in Bombay en uit 60 ton melkpoeder 75  ton rijst en 15 ton 

havermout voor de 350 uitdeelposten van de Vincentiusvereniging in Kerala. De 

derde zending is bestemd voor de protestantse kerken met 3.500 uitdeelposten. 

Zoals gemeld verliet vorige week vrijdag de eerste zending van 170 ton Rotterdam 

op weg naar Bombay en Madras. 

De heer Van Vlijmen deelde mee dat met die drie eerste zendingen een bedrag van 

ongeveer een half miljoen gulden is gemoeid. De NOVIB heeft dat bedrag aan de 

actie geleend in het volste vertrouwen dat het Nederlandse volk zeker een veelvoud 

van dat bedrag bijeen zal brengen. Op de girorekening van de actie “Eten voor Indië" 

in Den Haag, nr. 100200, is tot nu toe reeds honderdduizend gulden gestort. 
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De Telegraaf / 11-02-1966 

Comités slaan handen ineen voor India 

Van onze correspondenten  

AMSTERDAM, vrijdag  

Het Nederlandse Unicef Comité, het Unesco Centrum Nederland, de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen en de r.-k. stichting „Mensen in 

nood" hebben besloten gezamenlijk de actie „Eten voor India" te gaan voeren. 

„Om elke versnippering en verwarring te voorkomen," aldus de heer G. J. van 

Vlijmen, directeur van de stichting Nederlandse Organisatie voor Internationale 

Bijstand (NOVIB) gistermiddag tijdens een. bijeenkomst in Den Haag. 

Zending 

De heer Vlijmen deelde mee, dat de tweede zending levensmiddelen voor India, 190 

ton, vandaag met het stoomschip „Lichtenfels" uit Rotterdam zal vertrekken. „Op 21 

februari hopen we een derde zending klaar te hebben," aldus de heer Vlijmen. Hij 

vertelde, dat met deze drie zendingen een bedrag van ongeveer een half miljoen 

gulden is gemoeid.  

Als het aan de Nederlandse schooljeugd zou liggen, kan de girorekening van de 

actie „Eten voor India", nr. 100200. in Den Haag, op een veelvoud van dit bedrag 

rekenen. 

Acties 

“De jeugd hongert voor India. U helpt toch ook mee?" Dit is een van de leuzen op de 

grote kisten, die vandaag en morgen in alle Arnhemse supermarkten en warenhuizen 

op levensmiddelen voor India staat.  

Deze actie is op touw gezet door de 18-jarige scholier Joop Sciarone, leerling van de 

detailhandelsvakschool in Arnhem. De directeur van zijn school heeft vandaag en 

morgen alle 325 leerlingen vrij gegeven om de inwoners van Arnhem aan te sporen 

mee te helpen. Na scholieren uit Rheden zijn nu ook leerlingen Van de Helderse 

HBS met een hongerstaking begonnen, die tot morgenavond zal duren. Per. leerling 

zal ongeveer ƒ 350 worden afgestaan. 

 

De Tijd / 11-02-1966 

NOVIB vraagt half miljoen voor steun aan Indië 

DEN HAAG, 11 febr. — De tweede zending levensmiddelen — 190 ton — die in het 

kader van de actie „Eten voor Indië" zal worden verzonden ter leniging van de 

hongersnood, is vandaag aan boord van het stoomschip “Lichtenfels" uit Rotterdam 

vertrokken. Op 21 februari gaat een derde zending in zee, aldus heeft de directeur 

van de stichting Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB), de 

heer G. J. van Vlijmen in Den Haag in een persconferentie meegedeeld.  
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In de afgelopen dagen hebben het Nederlands Unicef comité, het UNESCO Centrum 

Nederland, de stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen en de rk 

stichting „Mensen in Nood" besloten de actie „Eten voor Indië" tezamen te voeren om 

aldus elke versnippering en verwarring te voorkomen. De directeuren van de 

organisaties waren op de persconferentie aanwezig.  

De heer Van Vlijmen deelde mee, dat de zending die met de „Lichtenfels" naar Indië 

gaat, bestaat uit 40 ton melkpoeder voor Unicef (het kindernoodfonds van de 

Verenigde Naties) in Bombay en uit 60 ton melkpoeder, 75 ton rijst en 15 ton 

havermout voor de 350 uitdeelposten van de Vincentiusvcreniging m Kerala. De 

derde zending is bestemd voor de protestantse kerken met 3.500 uitdeelposten. 

Zoals gemeld, verliet vorige week vrijdag de eerste zending van 170 ton Rotterdam 

op weg naar Bombay en Madras.  

De heer Van Vlijmen deelde mee dat met die drie eerste zendingen een bedrag van 

ongeveer een half miljoen gulden is gemoeid. De NOVIB heeft dat bedrag aan de 

actie geleend in het volste vertrouwen dat het Nederlandse volk zeker een veelvoud 

van dat bedrag bijeen zal brengen. Op de girorekening van de actie „Eten voor Indië" 

in Den Haag, nr. 100200, is tot nu toe reeds honderdduizend gulden gestort. 

 

Algemeen Handelsblad / 11-02-1966 

Willem Visser 't Hooft  

HEER EN DIENAAR VAN DE OECUMENE 

door Johan Winkler 

Groot artikel over Visser ’t Hooft en de oecumenische beweging, niet zozeer over (de 

stichting) oecumenische hulp. 

 
horen     zien     en niet zwijgen 
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De Volkskrant / 12-02-1966 

NEDERLANDER NA 18 JAAR AFGETREDEN  

Amerikaan Blake president wereldraad van Kerken 

(De opvolging van Visser ’t Hooft door Blake werd in meerdere kranten gemeld) 

Samenwerking met Rome bij hulpprojecten 

(Van onze correspondent) 

GENèVE, 11 febr. — De Wereldraad van Kerken heeft vrijdag met grote meerderheid 

de Amerikaanse predikant Eugene Carson Blake van de Verenigde Presbyteriaanse 

Kerken gekozen als opvolger van de 65-jarige dr. Visser 't Hooft tot secretaris-

generaal van de raad. Dr. Visser 't Hooft heeft de raad geleid sinds de oprichting, 

achttien jaar geleden. De wereldraad omvat momenteel 214 protestantse, 

anglicaanse, orthodoxe en oud-katholieke Kerken in tachtig landen. 

Carson Blake is secretaris-generaal van de presbyteriaanse Kerken in de Verenigde 

Staten. Hij werd 7 november 1906 in St Louis geboren en studeerde aan de 

universiteit van Princeton. Voor zijn verdere opleiding ging hij naar Edinburgh in 

Schotland. Hij was in 1928 en 1929 werkzaam in Lahore. In 1932 werd hij tot 

predikant benoemd van een grote gemeente in New Vork. Sinds 1951 wijdt hij zich 

aan het oecumenische werk. Hij is lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de 

Wereldraad van Kerken en voorzitter van de afdeling van de raad die zich bezig 

houdt met de hulp aan vluchtelingen. Ook is hij in de Verenigde Staten leider van de 

beweging voor de burgerrechten. Voor de wereldraad heeft hij in zijn functie van 

voorzitter der financiële commissie al veel reizen gemaakt. 

De laatste jaren heeft Carson Blake in de Verenigde Staten vooral veel aandacht 

getrokken in verband met een door hem ingediend plan dat een samengaan bepleit 

van zijn eigen Kerk met de episcopale Kerk, de methodisten en verschillende andere 

Kerken. Dit zogenaamde Blake-plan heeft steeds meer sympathie gewonnen en een 

begin van verwezenlijking gevonden in de zogenaamde consultatie tot hereniging. 

Vooral de orthodoxen waren zeer voor Blake geporteerd, omdat hij in 1961 de 

toelating der orthodoxen sterk bepleit heeft. 

De Amerikaanse predikant, dr. Eugene Carson Blake, de nieuw gekozen secretaris-

generaal van de Wereldraad van Kerken (links,), wordt na zijn verkiezing te Genève 

gelukgewenst door zijn voorganger, de Nederlander dr. Visser 't Hooft. 

Hulp aan India 

Het centrale comité van de wereldraad, dat uit honderd vertegenwoordigers van 

verschillende Kerken bestaat en waarbij ook twee katholieke waarnemers aanwezig 

zijn, heeft vrijdag ook besloten samen met de desbetreffende katholieke organisaties 

hulp op grote schaal aan India te verlenen om de hongersnood te bestrijden. Verder 

wordt onderhandeld over een gezamenlijke actie van de katholieke Kerk en de 

wereldraad in Vietnam. 
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Het comité heeft ook uitvoerig gesproken over een rapport dat richtlijnen voorstelt 

voor de oecumenische arbeid in de toekomst. Het rapport stelde met leedwezen vast 

dat er geen noemenswaardige vooruitgang was gemaakt in de wederzijdse 

erkenning van de Kerken en evenmin in het deelnemen aan elkanders Avondmaal. 

Ondanks het gesprek en de besluiten van New Delhi, waar de algemene vergadering 

van de Wereldraad gehouden werd, nog belangrijke meningsverschillen over de 

beslissende voorwaarden voor de eenheid. Er werd geklaagd over het gebrek aan 

samenwerking tussen de zendingsgenootschappen. Het ontbreekt volstrekt aan een 

wereldplan. Daarbij is het de Wereldraad niet te doen om uiterlijke eenheid, maar er 

moet ernstig gestreefd worden naar bredere en diepere eenheid. Toch werden grote 

successen geboekt sinds de vorige bijeenkomst van de raad. Meer Kerken traden 

toe, met name de orthodoxe Kerken, alsmede Kerken uit Afrika en Azië. Als 

belangrijkste nieuwe ontwikkeling schetste 't rapport het gesprekscontact met de 

katholieke Kerk: God heeft de niet-katholieke Kerken gebruikt om de rooms-

katholieke Kerk tot het oecumenisch bewustzijn te brengen; maar het concilie dezer 

Kerk heeft op zijn beurt aan de Wereldraad weer vragen gesteld, die hij moet 

beantwoorden. 

 

De Tijd / 12-02-1966 

Vrijmoedig commentaar DE TIJD 

Vijf te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse organisaties voeren onder 

het motto „Eten voor India' een actie voor de hongerenden in dat deel van Azië. Er is 

een centraal gironummer en de levensmiddelen die worden verscheept komen 

terecht bij vooraf bekende adressen van waaruit een doelmatige distributie via 

uitdeelposten plaats heeft. Geen versnipperde actie dus. En geen gevaar, dat de 

levensmiddelen niet langs goede wegen op de juiste plaatsen komen.  

Er zou nog wel wat te zeggen zijn over bepaalde sociale toestanden in Indië, over de 

maatschappijstructuur aldaar en over de noodzaak van structurele verbeteringen, 

gericht op blijvende voorzieningen in de toekomst. Maar als ergens mensen, 

voornamelijk door het mislukken van de oogst, de hongerdood dreigen te sterven, 

moet men met goede lessen en structurele plannen even wachten. Dan past maar 

één antwoord: liet daadwerkelijk lenigen van de acute nood. „Wij kunnen met onze 

onmachtige handen het brood niet vermenigvuldigen, maar het hart van vele goede 

mensen kan dat wonder misschien voltrekken", zei de paus donderdag. 

ETEN voor India 

Wie wil helpen de hongersnood in India te bestrijden kan geld storten op Giro 100200 

te Den Haag met vermelding „Eten voor India". Deze actie is een gezamenlijk 

optreden van Stichting Mensen in Nood, NOVIB, Stichting Oecumenische Hulp van 

Kerken en de Nederlandse afdelingen van UNICEF en UNESCO. 

 



 

SOH in de kranten van 1966, pag. 35 

 

Het Parool / 14-02-1966 

‘Eten voor India' boekt ƒ 160.000 

DEN HAAG, maandag (ANP). — Op girorekening 100200 van de actie „Eten voor 

India" is tot heden 160.000 gulden overgemaakt, aldus heeft de Stichting 

Nederlandse organisatie voor internationale bijstand (NOVIB) vanmorgen 

meegedeeld. 

De derde zending levensmiddelen van de actie, 200 ton, gaat naar India met een 

schip dat reeds op vrijdag 18 februari uit Rotterdam vertrekt. Eerder was meegedeeld 

dat die zending op 21 februari zou vertrekken. 

Zoals gemeld, wordt aan de actie „Eten voor India" deelgenomen door de NOVIB, het 

Nederlands UNICEF comité, het UNESCO-centrum Nederland, de Stichting 

Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen en de r.k. stichting „Mensen in 

nood". 

 

De Volkskrant / 14-02-1966 

JEUGD VOOROP  

Voor hongerend India steeds meer acties 

(Van onze correspondent)  

AMSTERDAM, 14 febr. — In het hele land worden initiatieven ontwikkeld om aan 

geld te komen voor hongerend India. Leerlingen van middelbare scholen gaan hierbij 

voorop. Een bliksemactie van het Canisiuscollege te Nijmegen bracht binnen een 

etmaal 35 mille op. De ruim duizend leerlingen hielden daartoe in het barre weer van 

zaterdag een huis-aan-huis-collecte. In de week van 21 tot en met 26 februari zal het 

comité Eten voor India waarin samenwerken Mensen in Nood, de Oecumenische 

Raad voor Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, het Nederlands Unicef-comité, de 

NOVIB en het UNESCO-centrum Nederland, een huis-aan-huis-collecte organiseren, 

die algemeen en voor alle gezindten zal zijn.  

In Amsterdam zullen op 24 februari van verschillende punten in de stad groepen van 

ongeveer 100 leerlingen naar hun school vertrekken in een demonstratieve optocht 

onder het motto: Een kwartje per leerling-kilometer. Een kwartje dat aan het begin 

van de optocht zal worden opgehaald. De actie „12.000 voor 12.000.000", waarvoor 

leerlingen van zestig scholen in het hele land geld inzamelen, blijkt steeds meer een 

succes. Het organiserende comité heeft in overleg met de NOVIB te Den Haag de 

stad Indore in de Indiase provincie Madhya Prades geadopteerd. 
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Algemeen Handelsblad / 15-02-1966 

VIA RADIO EN TELEVISIE: Zaterdag een bliksemactie voor India 

(Van onze correspondent) Hilversum, 15 februari  

ZATERDAG a.s. van 11.00 tot 13.00 uur zullen de drie Hilversumse radiozenders 

evenals de televisiezender Nederland 1 in de lucht zijn voor een bliksemactie Eten 

voor India.  

Het is zoals de programmacommissaris van de Nederlandse Radio Unie mr. W. 

Wagenaar vanochtend verklaarde, de wonderlijkste actie die de Nederlandse radio 

en televisie ooit hebben gelanceerd. Er zijn geen prijzen, er zijn geen premies, er is 

alleen de nood in India en de kans om met Nederlands geld daar mensenlevens te 

redden. De overheid en alle kerken hebben hun medewerking toegezegd; de 

gemeentehuizen en alle kerkgebouwen zullen die dag van 11.00 tot 13.00 uur zijn 

geopend om de giften van de Nederlandse burgerij in ontvangst te nemen. Minister 

Smallenbroek heeft hiervoor speciale toestemming gegeven.  

De tv-uitzending wordt geleid door Richard Schoonhoven, chef van Brandpunt van 

de KRO-televisie, die met zijn staf ervaring heeft opgedaan met de jubileum dag van 

de KRO, toen hij en zijn mensen ook 's morgens in de weer zijn geweest.  

Voor de radio is het de centrale medewerker Kees Buurman, die via de drie 

Hilversumse zenders de actie tot een succes hoopt te maken, uiteraard met 

medewerking van tal van reporters en anderen.  

Deze bliksemactie wordt gesteund en aanbevolen door de NOVII}, door het 

UNESCO-centrum Nederland, door de Unicef-Nederland, door het comité Hulp in 

Nood en door de organisatie oecumenische hulp. Waarschijnlijk zullen zowel de radio 

als de televisie a.s. zaterdag in de loop van de dag, dus na 13.00 uur, nog verder 

aandacht aan deze actie besteden, zoals ook de televisie en de radio in de 

programma's van de komende dagen nog de Eten voor India-actie zullen 

aankondigen. 

 

Friese Koerier / 15-02-1966 

Hulp in Nederland 

Op girorekening 100200 van de actie „Eten voor India" is reeds 160.000 gulden 

overgemaakt, aldus heeft de NOVIB meegedeeld. 

De derde zending levensmiddelen van de actie, 200 ton, gaat naar India met een 

schip dat reeds op vrijdag 18 februari uit Rotterdam vertrekt. Eerder was meegedeeld 

dat die zending op 21 februari zou vertrekken. 

Zoals gemeld, wordt aan de actie „Eten voor India" deelgenomen door de NOVIB, het 

Nederlands UNICEF-comité, het UNESCO - centrum Nederland, de stichting 

oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen en de rk stichting „Mensen in nood". 
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Limburgsch Dagblad / 15-02-1966 

f 160.000 voor hongerend India 

DEN HAAG, 13 febr. — Op girorekening 100200 van de actie „Eten voor India" is 

reeds 160.000 gulden overgemaakt, aldus heeft de Stichting Nederlandse 

Organisatie v. Internationale Bijstand (NOVIB) maandagochtend meegedeeld. 

De derde zending levensmiddelen van de actie, 200 ton, gaat naar India met een 

schip dat reeds op vrijdag 18 februari uit Rotterdam vertrekt. Eerder was meegedeeld 

dat die zending op 21 februari zou vertrekken. 

Zoals gemeld, wordt aan de actie „Eten voor India" deelgenomen door de organisatie 

(cursieve tekst mist in de krant) v. Internationale Bijstand (NOVIB) het Nederlands 

UNICEF-comité. het UESCO - Centrum Nederland, de Stichting Oecumenische hulp 

aan Kerken en Vluchtelingen en de R.K. Stichting „Mensen in nood". 

 

De Tijd / 15-02-1966 

160.000 gld. voor Eten voor Indië 

DEN HAAG. 14 febr. — Op girorekening 100200 vu de actie Eten voor Indië is reeds 

160.000 gulden overgemaakt, aldus heeft de stichting Nederllandse Organisatie voor 

Internationale Bijstand (NOVIB) maandagochtend meegedeeld. 

De derde zending levensmiddelen van de actie, 200 ton, gaat naar Indië met een 

schip dat reeds vrijdag uit Rotterdam vertrekt.  

Zoals gemeld wordt aan de actie Eten voor Indle deelgenomen door do NOVIB, het 

Nederlands UNICEF comité, het UNESCO-centrum Nederland, de stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en vluchtelingen en de R.K. stichting Mensen in 

Nood. 

 

Trouw / 16-02-1966 

Zaterdag: Nationale krachttoer voor India 

AMSTERDAM — In één grote bliksemactie zal Nederland zaterdagmorgen — naar 

men hoopt — miljoenen bijeenbrengen voor hongerend India. De actie, die onder het 

motto „eten voor India" russen elf en een uur gehouden wordt zal door het gehele 

land ondersteund worden door klokgebeier en carillonspel.  

Radio en t.v. zullen de gebeurtenissen in een ononderbroken marathon-uitzending 

volgen. De actie is het resultaat van een initiatief dat genomen is door vijf 

organisaties, t.w. de Novib, de Unesco, de Unicef, de prot. chr. stichting 

oecumenische hulp van kerken en de rooms katholieke stichting „mensen in nood".  

Radio en televisie zullen worden ingeschakeld. Ten behoeve van deze landelijke tour 

de force, heeft de minister van binnenlandse zaken zich tot alle gemeentebesturen in 

Nederland gewend.  



 

SOH in de kranten van 1966, pag. 38 

 

De gemeentebesturen hebben zich op hun beurt met alle predikanten en priesters in 

verbinding gesteld. Zelden zal op een zo breed front geopereerd zijn, maar de nood 

in India vraagt dan ook onmiddellijke reactie.  

Men heeft trouwens niet alleen het oog op een leniging van de directe nood. Waar 

mogelijk wil men ook structureel hulp bieden opdat eventueel een volgende ramp kan 

worden voorkomen. De acties via radio en t.v. worden gevoerd onder het motto: „De 

morgenstond heeft goud in de mond' Tal van figuren zullen belangeloos hun 

medewerking verlenen aan een marathon ochtenduitzending.  

Vanuit tien plaatsen in het land zullen de luister- en kijkposten berichten doorzenden 

naar de centrale t.v.-post en studio Bellevue in Amsterdam. Die plaatsen zijn 

Groningen, Maastricht, Urk, Amsterdam, West-Terschelling, Axel en ‘s-

Hertogenbosch.  

Koningin en prins hebben dezer dagen een bedrag geschonken aan de actie „Eten 

voor India". 

 

Het Parool / 16-02-1966 

Op giro voor India reeds bedrag van ƒ 225.000 bijeen 

(Van onze Haagse redactie)  

DEN HAAG, woensdag. — On girorekening 100200 van de Nederlandse Organisatie 

Voor Internationale Bijstand (NOVIB) in Den Haag is tot nu toe 225.000 gulden aan 

bijdragen voor de actie „Eten voor India" binnengekomen.  

De stortingen variëren van 25.000 gulden (acties van scholen, bedrijven) tot 2,50 

gulden. Bij de NOVIB wordt iedere avond tot half twaalf overgewerkt. Aan de actie 

werkt een vaste ploeg van vijf mensen. Voor het verwerken van de steeds 

omvangrijker wordende administratie is er al vrijwillige incidentele hulp. Men 

verwacht dat het aantal giften na de radio- en televisieactie van het komende 

weekeinde nog sterk zal toenemen. In het comité „Eten voor India" hebben naast de 

NOVIB zitting: Mensen in Nood, de Oecumenische raad voor hulp aan kerk en 

vluchteling, het Nederlands comité Unicef en het Unesco-centrum. 

Zie ook pagina 11 / hieronder opgenomen: 

PUBLIEK ZAL NAAR PLAATSEN VAN INZAMELING GELOKT WORDEN  

Eten voor India via radio en tv  

Uitzendingen zaterdag van elf tot één 

(Van onze radio- en tv-redactie)  

HILVERSUM, woensdag — Zaterdag 19 februari brengen radio en televisie een 

bliksemactie voor India. NRU-programmacommissaris mr W J A Wagenaar zegt er 

van: „Dit wordt de zwaarste wissel die wij, van radio en televisie, ooit op kijkers en 

luisteraars hebben getrokken. Wii vragen de mensen geld en willen dan ook nog dat 
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zij het door de kou naar de gemeentehuizen en kerken brengen. Misschien is het 

onverantwoordelijk, maar het is nog onverantwoordelijker om helemaal niets te 

doen." 

In Hilversum worden sinds gisteren alle krachten ingespannen om de aangekondigde 

actie op zo'n korte termijn waar te kunnen maken. Reportageploegen worden 

samengesteld, er zijn besprekingen tussen de omroepmedewerkers en met de PTT, 

er worden met grote snelheid voorbereidingen getroffen. „Het is allemaal 

verschrikkelijk informeel gegaan, het is werkelijk de minst formele actie die wij ooit 

gevoerd hebben", aldus mr. Wagenaar. „Memo's die verzonden hadden moeten 

worden hebben wij achterwege gelaten, overleg dat had moeten plaatsvinden is niet 

gebeurd, wij hebben gewoon heel snel besloten om aan het werk te gaan voor India". 

Radioreporter Kees Buurman (VARA) leidt de radio-activiteiten van het twee uur 

durende programma, dat van elf tot een uur op alle drie de Hilversumse zenders 

wordt uitgezonden.  

Bij verschillende geldinzamelingspunten zullen radioverslaggevers aanwezig zijn om 

rechtstreeks in de uitzending van de activiteiten verslag te kunnen doen. Er komen 

reportageposten in Amsterdam, Rotterdam. Den Haag, Leeuwarden, Groningen, 

West-Terschelling, Urk. Axel, Den Bosch. Maastricht en Enschede. Het '<- de 

bedoeling een aantal bekende Nederlanders in het programma te brengen om ds 

Nederlandse luisteraars tot actie te brengen. 

 
KEES BUURMAN neemt de radio-activiteiten voor zijn rekening. 
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RICHARD SCHOONHOVEN heeft in Bellevue de leiding. 

 

Bellevue 

Het radioprogramma Eten voor India zal in nauwe samenwerking geschieden met de 

televisie, die zijn hoofdkwartier krijgt in de Amsterdamse studio Bellevue. Richard 

Schoonhoven (KRO) neemt daar met zijn Brandpunt-staf de leiding in handen, op 

grond van de ochtendlijke ervaringen opgedaan tijdens de KRO-dag ter gelegenheid 

van het veertigjarig bestaan. „Wij verzorgen de presentatie van het 

televisieprogramma vanuit Bellevue, maar er werken nog verschillende 

televisieverslaggevers van andere omroepverenigingen mee voor directe 

reportages", aldus Richard Schoonhoven.  

In nauwe samenwerking met de PTT is besloten dat er een reportagewagen zal 

staan in Groningen, een in het zuiden van het land en een in Amsterdam. De juiste 

plaatsen moeten in overleg met de PTT nog worden vastgesteld. Tijdens de televisie-

uitzending van twee uur word; er ook uitgezonden uit Bussurn en Laren. Gisteravond 

zijn radio en televisie begonnen met het uitzenden van korte reportageflitsen om de 

actie onder de aandacht van het publiek te brengen. „Zaterdag luiden de klokken 

voor hongerend India". luidt de tekst van het televisiespotje. Hei NTS-journaal wijdde 

gisteravond ook aandacht aan Eten voor India.  

„Wij zullen zo snel mogelijk proberen nog meer materiaal uit India te krijgen om dit 

deze dagen in onze televisieprogramma's te verwerken aldus de heer P. te Nuyl. 
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hoofd van de VARA-televisie. In de rubriek Achter het nieuws zal morgenavond op 

Nederland 2 een reportage over de hongersnood in India te zien zijn. 

Organisatie 

De NOVIB, het Nedertends Comité Unicef, het Unesco-centrum Nederland, de r.k. 

stichting Mensen m Noord en de stichting Oecumenische hulp organiseren de. actie 

Eten voor India. Het idee om radio en televisie er bij te halen is onverwachts 

ontstaan, maar heeft grote weerklank gevonden in Hilversum, waar men zonder 

aarzeling aan het werk is gegaan om in enkele dagen tijd een grootscheepse radio- 

en televisie-uitzending te kunnen realiseren. Het was de bedoeling van de NTS er 

een Eurovisie-actie van te maken met medewerking van alle televisiestations in de 

Europese landen, maar hiervoor vond men in het buitenland weinig gehoor. Daarom 

een nationale actie, waarvan men zaterdagavond al de ruwe opbrengst bekend 

hoopt te maken. 

 

De Volkskrant / 16-02-1966 
Zaterdag voor radio en televisie  

BLIKSEMACTIE VAN „ETEN VOOR INDIA”  

Gemeentehuizen en kerken twee uur open 

(Van onze verslaggever)  

HILVERSUM, 16 febr. — Radio en televisie gaan de actie „Eten voor India" steunen. 

Op zaterdag 19 februari worden de Nederlanders via de drie radionetten en een 

televisienet (Nederland 1) opgeroepen geld beschikbaar te stellen ter bestrijding van 

de hongersnood in India. Het wordt een bliksemactie, die slechts twee uur zal duren, 

van elf uur 's morgens tot een uur 's middags. Luisteraars en kijkers zal worden 

gevraagd hun bijdrage in deze twee uur naar de dichtstbijzijnde kerk of naar het 

gemeentehuis te brengen. 

In zeer korte tijd is dit plan uitgewerkt. De vijf organisaties, die de actie leiden, 

NOVIB, het Nederlands Unicef-Comité, het UNESCO-centrum Nederland, de 

stichting Oecumenische hulp aan Kerken en vluchtelingen en de katholieke stichting 

Mensen in nood, hebben de geestelijke en wereldlijke overheid bereid gevonden aan 

de actie mee te werken. Minister Smallenbroek (Binnenlandse Zaken) heeft 

toegezegd de burgemeesters van alle gemeenten te verzoeken het gemeentehuis 

gedurende de twee uur geopend te houden. De katholieke kerk, de protestantse 

kerken en de oud-katholieke kerk hebben beloofd, dat alle kerken eveneens open 

zullen staan. Bij het begin van de actie, om elf uur dus, worden de klokken geluid.  

Radio en televisie zenden de komende dagen (onbetaalde) reclamespots uit om het 

publiek attent te maken op de bliksemactie. Zaterdag wordt de volle twee uur 

uitgezonden. Kees Buurman (VARA) is de producer van het radioprogramma, Piet te 

Nuyl jr (hoofd TV-sectie van de VARA) van de televisie uitzending. Beiden brengen 

uit diverse plaatsen van het land rechtstreekse reportages van het verloop van de 
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actie. Richard Schoonhoven (eindredacteur van Brandpunt) leidt het geheel vanuit de 

televisiestudio in Bellevue in Amsterdam. 

Onverantwoordelijk 

“wordt de wonderlijkste actie, die wij ooit hebben gevoerd", vertelde mr. W. T. A. 

Wagenaar, Hoofd Programma NRU, die ook sprak namens de NTS. „Wo trekken een 

zware wissel op de goedgeefsheid van luisteraar en kijker. Maar hoe 

onverantwoordelijk een dergelijke geïmproviseerde actie ook is, het is nog veel 

onverantwoordelijker om de hongersnood in India te doen voortduren." Hij zei, dat 

een dergelijke radio- en televisie-actie in Italië twee miljoen gulden had opgebracht. 

Hierbij was het opvallend, dat juist het arme zuiden, dat de honger uit eigen ervaring 

kent, zoveel had gegeven. „In Nederland, waar bij velen de hongerwinter nog vers in 

het geheugen ligt, rekenen we op veel meer, de welvaart in aanmerking nemende."  

De opbrengst van de actie zal gedeeltelijk worden gebruikt om in Azië eten te kopen 

voor India en deels beschikbaar worden gesteld voor hulp op langere termijn. „Het 

moet voorkomen worden, dat volgend jaar door een nieuwe misoogst een zelfde 

situatie zou kunnen ontstaan", aldus een van de leiders van Eten voor India. 

DEN HAAG — Koningin Juliana en prins Bernhard zijn niet achtergebleven bij de 

activiteiten voor Eten voor India. Dezer dagen hebben zij een bedrag aan geld voor 

de actie geschonken. 

 

Amigoe di Curacao / 16-02-1966 

Grootscheepse hulp aan actie Eten voor India 

HILVERSUM (ANP) —- Unicef- en Unesco-Nederland, de stichting oecumenische 

hulp aan kerken en vluchtelingen, de rooms-katholieke stichting „Mensen in nood" en 

de Novib organiseren zaterdag negentien februari een grootscheepse hulpactie voor 

India, onder het motto „Eten voor India". De samenwerkende omroeporganisaties, en 

ook de Nederlandse dagbladpers ondersteunen deze actie. Uitgangspunt is de 

hongersnood in India, waar reeds zeven staten tot noodgebied zijn verklaard. Als 

gevolg van de weersgesteldheid is daar de oogst praktisch mislukt. Men verwacht 

een opbrengst van slechts 35 procent van de normale oogst. 

 

Leeuwarder Courant / 16-02-1966 
Nieuws uit de kerken  

Kerken over hele wereld gaan India helpen 

De hulpactie ten behoeve van de twaalf miljoen mensen in India, die van honger 

dreigen om te komen, begint op gang te komen. Het Centraal Comité van de 

Wereldraad van Kerken heeft vorige week in Genéve besloten, dat de Wereldraad 

zijn onmiddellijke hulp aan India zal coördineren met de hulpverlening van de RK 
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Kerk. Dit betekent, dat vrijwel alle kerken op aarde thans samenwerken in de 

hulpactie voor India. 

In Nederland, hebben intussen alle kerken en maatschappelijke organisaties de 

handen ineen geslagen. De niet-roomse kerken, die samenwerken in de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, de NOVIB, de rk stichting 

„Mensen in Nood", de UNESCO en de UNICEF in Nederland hebben besloten tot 

één actie, onder het motto: „Eten voor India" met een gironummer 100.200 in Den 

Haag. Zaterdag zullen in ons land de kerken de klokken luiden en het plan is, in alle 

kerken offerbussen te plaatsen. 

Het gaat er nu in eerste instantie om, om de mensen die kreperen van de honger, te 

redden. Maar men moet echter ook denken aan het eten voor morgen. Het is 

namelijk volkomen duidelijk, dat het zenden van voedsel alléén op den duur niets 

oplost. De kerken van India bevelen daarom een driejarenplan aan. 

In de eerste plaats zouden er op grote schaal putten moeten worden gegraven. In 

sommige gebieden zou de belangrijkste bijdrage tot een verhoging van de oogst 

reeds geleverd zijn, wanneer men over meer water beschikte. Nauw hiermee samen 

hangt de aanleg van bevloeiingswerken. Er zijn uitgestrekte gebieden in India; die 

nog in productie kunnen worden gebracht, wanneer er zware werktuigen (trekkers en 

bulldozers) en fondsen voor kleine leningen verschaft kunnen worden. De kerken van 

India hebben al enige trekker-centra en proefstations. Deze zouden in de komende 

drie jaar moeten worden uitgebreid, terwijl er ook nieuwe zouden moeten worden 

geopend. Hiervoor zijn mensen en fondsen nodig. De kerken zullen ook het 

vraagstuk van de overbevolking moeten aanpakken. Juist ook omdat de kerken over 

een zeer groot aantal medische inrichtingen beschikken, zijn zij in een positie om een 

belangrijke bijdrage te leveren op dit terrein. Alleen het moet goed-doordacht en 

ethisch weloverwogen worden opgezet, aldus de kerken van India. Deze vier punten 

vragen voor de komende drie jaar 3.5 miljoen gulden. 

De samenwerkende kerken en organisaties in Nederland dringen er vooral op aan, 

zoveel mogelijk contact te zoeken met anderen en vooral niet plaatselijke 

inzamelingen van voedingsmiddelen te beginnen. De actie kan het meeste effect 

sorteren wanneer zij zoveel mogelijk gecoördineerd wordt. 

 

Leeuwarder Courant / 16-02-1966 

Bliksemactie „Eten voor India" 

Unicef- en Unesco-Nederland, de stichting Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, de rooms-katholieke stichting „Mensen in nood" en de Novib 

organiseren zaterdag a.s. een grootscheepse hulpactie voor India, onder het motto 

„eten voor India". De NTS, de NRU, waarin de samenwerkende omroeporganisaties, 

en ook de Nederlandse dagbladpers ondersteunen deze actie. Uitgangspunt is de 

hongersnood in India, waar reeds zeven staten tot noodgebied zijn verklaard. 
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Zaterdag kan iedereen in Nederland tussen elf uur 's morgens en één uur 's middags 

zijn geld brengen naar de kerken en de gemeentehuizen die voor dit doel zijn 

geopend. De actie zal worden ingeluid met het luiden van de kerkklokken. 

Op verschillende plaatsen in Nederland zullen radioverslagen worden gegeven van 

het verloop van de actie, zoals in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Axel, 's-

Hertogenbosch, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Urk en West-

Terschelling. Voor en na de nieuwsuitzendingen zal een propagandaspot de ether 

worden ingezonden. De NTS heeft als centrum de studio Bellevue in Amsterdam. 

Het bestuur van het sociaal fonds van het Christelijk Nationaal Vakverbond „Draagt 

elkanders lasten", heeft aan 400 van zijn plaatselijke commissies verzocht, de voor 

deze week geplande DEL-collecte naar een later tijdstip te verschuiven en de 

collectanten, die zich al beschikbaar hadden gesteld, in te zetten voor de grote 

inzameling voor India. 

Koningin Juliana en prins Bernhard hebben een bedrag geschonken aan de actie 

„Eten voor India". De leerlingen van de „Prof. Kohnstamm school" te Wormerveer 

hebben besloten om op 10 maart, de huwelijksdag van prinses Beatrix en de heer 

von Amsberg, geen snoep te accepteren en geen filmvoorstelling bij te wonen. Zij 

willen het gemeentebestuur van Wormerveer vragen het hiervoor beschikbaar 

gestelde geld te schenken aan de India-actie. 

Deken Kuiper vertelde ons een brief gekregen te hebben, waarin het verzoek werd 

gedaan zaterdagmorgen tussen elf en een uur een collectebus in het voorportaal van 

de kerk te plaatsen. Alle kerkklokken, zo wordt in de brief verondersteld, zullen van 

elf tot kwart over elf worden geluid. Om een uur moet het geld worden geteld. Het 

bedrag moet dan doorgegeven worden naar het stadhuis. De opbrengst van geheel 

Leeuwarden moet worden gemeld op het provinciehuis. Daar zorgt men er dan weer 

voor, dat de opbrengst aan de centrale post in Amsterdam wordt doorgegeven. 

De Novib In Den Haag bevestigde ons dat alle gemeentebesturen en alle kerken zijn 

aangeschreven. De kerken moeten het geld verzamelen en de procedure is dan 

verder zoals boven beschreven staat. Verdere richtlijnen zijn er niet. Men hoopt dat 

de Nederlandse bevolking via radio en tv van deze bliksemactie voldoende op de 

hoogte wordt gebracht. 

 

Limburgsch Dagblad / 16-02-1966 

Zaterdag grote bliksemactie: „ETEN VOOR INDIA” 

NIEUW DELHI/HILVERSUM (AFP/ Eig. red.). — Terwijl de Indische minister van 

voedselvoorziening, Soebramaniam, dinsdag in het Lagerhuis te Nieuw Delhi 

meedeelde dat tussen april en juni ruim 52 miljoen Indiërs door hongersnood worden 

bedreigd, ontvouwde in het Hiiversumse restaurant „'t Hof van Holland" de nieuwe 

programmacommissaris van de NRU, mr. Wagenaar, de concrete plannen voor een 

grote bliksemactie die zaterdag 19 februari in Nederland met steun van radio en tv 
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zal worden ontketend in het kader van „Eten voor India". Het staat wel vast dat als 

niet snel hulp wordt geboden het aantal slachtoffers dat een zekere hongerdood zal 

sterven nog hoger zal zijn dan in de rampjaren 1962 en 1963 toen als gevolg van 

misoogst grote gebieden op gruwelijke wijze door de honger werden ontvolkt. 

In de bliksemactie worden de overal reeds aan de gang zijnde inzamelingsacties 

gecoördineerd onder auspiciën van een actiecomité waarin zitting hebben: Unicef, 

Unesco, de stichting Oecumenische Hulp en de r.k. stichting Hulp in Nood en de 

Novib. 

Zaterdagmorgen zullen tussen 11.00 uur en 13.00 

uur de deuren van alle katholieke en protestantse 

kerken en van de gemeentehuizen in Nederland 

wagenwijd openstaan. Alle Nederlanders zullen 

dan met klokgelui worden opgeroepen hun 

geldelijke gaven te brengen voor de actie „Eten 

voor India". 

Radio en tv zullen de komende dagen 

reclamespots uitzenden om het Nederlandse volk 

„geef rijp" te maken. De omroepen zullen tien 

verslaggevers uitsturen (een post komt in 

Maastricht te staan) om de luisteraars van het 

verloop van de actie op de hoogte te houden. De 

tv richt een centrale post in in Bellevue te 

Amsterdam, waar Richard Schoonhoven de leiding 

zal hebben over deze grote operatie. 

Over de mogelijke opbrengst durfde men geen 

schatting te geven. In Italië echter heeft een 

driedaagse actie voor India bijna 5,5 miljoen 

gulden opgebracht. 

Overal in den lande worden reeds acties gevoerd, 

waaruit het meeleven van de Nederlandse 

bevolking duidelijk spreekt. Over de diverse acties 

die in Limburg zijn of worden ondernomen kan 

men elders in de krant uitvoerige berichten vinden. 

Koningin Juliana en Prins Bernhard hebben dezer dagen eveneens een bedrag 

geschonken aan de actie „Eten voor India". 
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De Tijd / 16-02-1966 

Beroep tot offerbereidheid, Bliksemcampagne: hulp aan Indië  

Nationaal appel 

(Van onze verslaggever)  

HILVERSUM, 15 febr. — Allo kerken en gemeentehuizen in Nederland zullen 

zaterdag aanstaande van elf tot dertien uur hun deuren wijd geopend houden voor 

de nationale geldinzamelingsactie ten bate van hongerend Indië. Op Initiatief van de 

vijf organisaties die zich tot taak hebben gesteld op korte termijn de helpende hand 

te bieden aan de Indische bevolking, en in samenwerking met de NTS en de NRU is 

deze grootscheepse bliksemcampagne op touw gezet teneinde met één klap een 

enorm bedrag ter beschikking te kunnen stellen. Alle in Nederland gevestigde 

kerkgenootschappen alsmede het ministerie van binnenlandse zaken hebben hun 

volle steun toegezegd, zodat men van dit nationale appèl op de offerbereidheid van 

onze bevolking grote verwachtingen heeft. 

Namens de vijf instanties die zich de hulpverlening hebben aangetrokken, te weten 

de NOVIB, Unicef, Unescocentrum Nederland, de stichting Oecumenische Hulp aan 

Kerken en Vluchtelingen en de r.k. stichting Mensen in Nood maakte mr. R. W. 

Kijlstra vanmorgen het plan bekend. De op zeer korte termijn te nemen maatregelen 

zullen hoge eisen stellen aan radio, en televisiefunctionarissen, die zich bereid 

hebben verklaard in hun uitzendingen van deze week uitgebreide propaganda voor 

de actie te voeren. Met ingang van woensdag zullen telkens na de 

nieuwsuitzendingen op de radio korte reclamespots worden uitgezonden, waarin aan 

de inzamelingsactie wordt herinnerd. Ook de televisie zal herhaaldelijk aandacht aan 

de actie „Eten voor India" schenken. Zaterdag zullen van elf tot dertien uur radio en 

televisie onafgebroken verslag leveren van het verloop der campagne. Men is bezig 

contacten te leggen met bekende Nederlanders in binnen- en buitenland, die men 

hun reacties wil vragen, om die via de ether bekend te maken.  

In Italië is een zelfde actie gevoerd, die een bedrag van twee miljoen gulden heeft 

opgebracht. Mr. W. Wagenaar, commissaris voor de NRU-programma's, zei op een 

veelvoud van dit bedrag te hopen. Hij is er zich van bewust een zware wissel te 

trekken op het Nederlandse publiek met dit beroep op zijn goedgeefsheid zonder dat 

daar prijzen of premies tegenover staan. „Onze actie is misschien zelfs 

onverantwoordelijk, maar nog onverantwoordelijker zou het zijn helemaal niets te 

doen aan de nood."  

Pas gisteravond zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de enorme organisatie 

die vereist is om het verloop van de campagne tot een succes te maken. Spontaan 

hebben alle kerkgenootschappen hun steun aangeboden. De minister van 

Binnenlandse Zaken heeft telegrafisch alle gemeentebesturen gevraagd de 

gemeentehuizen zaterdag van elf tot dertien uur open te stellen voor het publiek.  

Zaterdag precies om elf uur zullen de klokken van alle kerken in ons land de actie 

inluiden. Radioverslaggevers zullen die dag o.a. aanwezig zijn in de drie grote steden 

en enkele kleinere plaatsen, zoals Urk en We*t Terschelling, voor een verslag. Ook 

de televisie verzorgt rechtstreekse uitzendingen onder verantwoordelijkheid van de 
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heer Richard Schoonhoven, hoofdredacteur van Brandpunt. Op giro 100300 van het 

comité „Eten voor Indië" la tot dusverre een bedrag van ƒ 160.000 binnengekomen. 

Vrijdag vertrekt opnieuw een schip met tweehonderd ton voedsel aan boord. Het is 

de bedoeling voor het bedrag dat tijdens de inzameling op zaterdag bijeen wordt 

gebracht voedselaankopen te doen In Azië zelf, teneinde de transportkosten zoveel 

mogelijk te reduceren. 

 

Gereformeerd Gezinsblad / 16-02-1966 

Overheidssubsidies gevraagd voor kerkelijke ontwikkelingshulp 

(geen melding betreffende de actie “Eten voor India”) 

De interkerkelijke coördinatie commissie ontwikkelingshulp (ICCO), waarin behalve 

de meeste Nederlandse protestantse kerken ook de christelijke werknemers-, 

werkgevers-, boeren-, jongeren- en vrouwenorganisaties vertegenwoordigd zijn, 

heeft het afgelopen jaar aan de overheid voor acht projekten een subsidie gevraagd 

van 3,55 miljoen gulden. Als eigen bijdrage van de kerken is voor deze projekten 

bijna 2,8 miljoen gulden beschikbaar. Twee aanvragen om subsidie (samen 1,3 

miljoen gulden) zijn inmiddels door de overheid goedgekeurd. De desbetreffende 

projekten zijn alle van de jonge kerken van de jonge kerken van de 

ontwikkelingslanden zelf afkomstig. De Nederlandse kerken fungeren slechts als 

“brievenbus". De acht subsidie-aanvragen betreffende projekten in Rwanda, 

Pakistan, Zambia, Indonesië, Nigeria, Ghana, Brazilië en Kongo. Aangezien de 

mogelijkheid van overheidssubsidie nog niet zo lang bekend is, verwacht men in 

1966 een groter aantal aanvragen. De projekten liggen in hoofdzaak op 

onderwijsterrein (oprichting of uitbreiding van scholen en universiteiten, opleiding van 

leerkrachten en dergelijke) en op landbouwkundig gebied. 

 

Algemeen Handelsblad / 17-02-1966 

Giro E-444 voor India 

In verband met de actie Eten voor India die zaterdag een hoogtepunt zal beleven 

dank zij de gebundelde krachten van Unesco-Nederland, NOVIB, Unicef, de Stichting 

Mensen in Nood en de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, 

is bij de Gemeentegiro van Amsterdam een speciale rekening geopend. Op deze 

rekening die onder de naam Eten voor India genummerd werd met E-444 zal men 

voor het goede doel stortingen kunnen doen. Het is de bedoeling dat E-444 geruime 

tijd beschikbaar zal blijven, zodat men ook na zaterdag daarop zijn giften kan 

deponeren. 
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Trouw / 18-02-1966 

Heel Nederland wil helpen in (snelle) actie voor India 

(Van een onzer verslaggevers)  

(artikel is hieronder slechts gedeeltelijk opgenomen, een deel is voor OCR 

onleesbaar) 

AMSTERDAM — Nederland mobiliseert zijn naastenliefde. De brief, waarin minister 

Smallenbroek alle gemeentebesturen vroeg zaterdag gemeentehuizen, kerken en 

harten open te zetten om de honger in India te lenigen onder het motto „Eten voor 

India", heeft, bericht de centrale van de actie in Den Haag, enorme weerklank 

gevonden. Zaterdag luiden de klokken voor India, bericht de radio elke dag. Zaterdag 

dan zullen volgens de plannen alle gemeentehuizen in Nederland voor gulle gevers 

openstaan. Alle gemeentehuizen en alle kerken van alle gezindten.  

„We werken om de minuut drie telefoontjes af," vertelt actieman Van de Berg van het 

NOVIB, een van de vijf instanties, die de handen ineen sloegen om deze 

bliksemactie te realiseren. „Men wil steeds meer bijzonderheden weten. Of men 

betuigt, uit brede lagen van onze bevolking, gewoon bijval met. het initiatief. Gisteren 

al was het saldo op hongergiro 100200 opgelopen tot f 345.000.-.  

Zaterdag zullen van elf uur tot kwart over elf van alle kerken klokken luiden. Tussen 

elf uur en één uur staan bedehuizen en stadhuizen open. Men zal er zijn bijdrage 

kunnen brengen en als de twee uren, die men voor deze bliksemactie plande, om 

zijn, zal men het goed gaan tellen. De kerken geven hun bedragen door aan de 

gemeenten, de gemeenten geven ze door aan de provinciale griffie en de provinciale 

griffies geven de bedragen door aan de centrale van de actie, die in het 

Amsterdamse stadhuis gevestigd is en waar 

men in de loop van zaterdagavond zo ver met 

tellen hoopt te zijn, dat men via radio en t.v. 

het resultaat van de actie bekend kan maken.  

 

VEEL mensen zijn geneigd om goederen in 

natura te geven. „Met nadruk willen wij erop 

wijzen," zegt de actieleiding, dat deze gaven 

ons voor grote moeilijkheden plaatsen. De 

vervoerskosten die erbij komen om deze 

goederen naar India te zenden, zijn zo groot, 

dat we er niet mee kunnen beginnen. 

Bovendien kunnen wij, als wij geld hebben, bij 

de groothandel prijzen bedingen, die ver 

beneden de winkelprijs van de artikelen 

liggen."  

De actie „Eten voor India" is gegroeid uit het 

initiatief van de NOVIB (de Nederlandse 

Organisatie voor Internationale Bijstand). 
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Mensen ir Nood, Nederlands Comité Unicef, Oecumenische Hulp aan Kerken en het 

Unesco Centrum Nederland. De actie weet zich gesteund door de overheid, door 

radio en t.v. en de gehele Nederlandse pers.  

Steden  

Hoe is de stand van zaken in diverse Nederlandse gemeenten?  

AMSTERDAM: Gemeentegiro speciale rekening nummer E-444. Vandaag 

straatcollecte, die duurt tot 26 februari. Op 24 februari houden schoolkinderen wat 

men genoemd heeft „hongermarsen" door de stad.  

EINDHOVEN. De burgemeester heeft de bevolking opgeroepen iets van het 

carnavalsbudget te besteden voor India. In de carnavalsoptocht van “De Volders", zal 

zaterdagmiddag een speciale inzamelwagen voor India meegaan. Het hoofd van de 

Aloysiuschool heeft het bedrag dat zijn leerlingen bijeenbrachten voor zijn 

jubileumgeschenk aan de actie overgemaakt.  

ARNHEM: De christelijke LOM-school gaat maaltijdbonnen verkopen en hoopt 

zaterdag duizend gulden bij elkaar te hebben. De militairen van de Oranjekazerne in 

Schaarsbergen houden een soberheidsactie. De thermometer op het kazerneplein 

wijst al ƒ 350.- aan. Maar hij gaat omhoog.  

ROTTERDAM: Vier telefoonlijnen worden ten stadhuize vrijgehouden om in de loop 

van de middag de bedragen door te geven. De Dienst Sociale Zaken in de Kipstraat 

geeft zo snel mogelijk het Maasstad-totaal door naar de provinciale griffie. Bij elke 

kerk gaan tien vrijwilligers met collectebussen posten.  

SCHEVENENGEN: Op de visafslag is een kist verse zeevis bij opbod verkocht voor 

India. Opbrengst: ƒ 3.400.-. Men wil het vandaag en de komende dagen weer doen.  

DEN HELDER: Eén pct van de totale besomming aan vis, zal vijf weken lang worden 

afgestaan voor hongerend India.  

OLDENZAAL: Kinderen poetsen de bussen van Heemaf en Onog. De opbrengst van 

dit werk gaat in een bus. Voor India. 

Waarom India? 

Krantenredacties ontvangen ook brieven met een afwijkende strekking. Daarin 

vragen lezers wrevelig: waarom wel voor India en niet voor noodlijdende groepen in 

eigen land, de bejaarden bijvoorbeeld. Gerard van Vlijmen is op deze reactie 

voorbereid, is er blij mee. Hij zegt: „Als je hier in Nederland de weg gewezen wordt in 

de sociale wetten, kun je redelijk buiten de armoede blijven. De bejaarden hebben 

veel meer behoefte aan een menselijk gebaar, aan aandacht. Dat is niet met een 

gulden AOW meer in de week, af te kopen. Het probleem van de bejaarden is niet in 

de eerste plaats een financiële zaak." Nederlandse samenlevingsdefecten lijken ook 

bijzonder banaal, als men mensen spreekt die zeer onlangs India hebben bezocht. 

Cineast Piet Kaart en verslaggever Ed van Westerloo, beiden van KRO's Brandpunt, 

waren er verleden maand. Van Westerloo zegt: “Hier en daar begint de 

bevolkingsplanning op gang te komen. Er zijn nu zo’n miljoen mensen gesteriliseerd. 

Ik heb in New Delhi tegenover een gesteriliseerde man gestaan en dan voel je je 

toch een beetje verlegen. Maar die man zegt, ik zal er nooit, nooit spijt van hebben. 
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Ik begin een nieuw leven." Maar desondanks komen er ieder jaar twaalf miljoen 

mensen bij, voldoende om de agrarische groei van het land volledig op te slokken. 

 
India – naar schatting twaalf miljoen mensen worden er met de hongerdood bedreigd 

En Van Westerloo zegt ook: „Het is moeilijk om uit de mond van Indische 

regeringsmensen precieze cijfers over de honger te krijgen. Men geneert zich ervoor. 

Vaak zeggen ze: met een beetje hulpkunnen we op eigen benen staan." En Piet 

Kaart vult daarbij aan: „Het Is een beleefd en terughoudend volk. Het loopt niet met 

de moeilijkheden te koop." 

Schepen 

Inderdaad is de Indiase regering pas langzaam aan met gegevens over de honger in 

de zuidelijke staten van het land (Kerela, Madhya Pradesj, Goerajat) gekomen. Van 

Vlijmen zegt: „Vandaag gaat er weer een schip met rijst, havermout, tarwe en 

melkpoeder naar India. Het derde sinds begin deze maand. Deels wordt de lading 

daar besteed door de Unicef; deels gedistribueerd door contactpersonen, die we al 

goed kenden. Een zuster Baptista, die zich met de leprozenzorg bezighoudt in de 

staat Indore, pater P. v. d. Valk die in Cuddapah met een landbouwproject bezig is, 

de Indiase Vincentiusvereniging (350 uitdeelposten in Kera!a), vertakkingen van de 

Wereldraad van Kerken." 
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Geen van de drie schepen met voedsel heeft al een Indiase haven bereikt. Het zijn 

noodzendingen geweest met het karakter van improvisatie. Na de actie van 

aanstaande zaterdag, waarvan sommige omroepmensen de opbrengst pp 50 miljoen 

durven schatten, zal men het voedsel via de hulporganisaties van de Verenigde 

Naties (Unicef, FAO), zo snel mogelijk in de hongergebieden willen krijgen. „Eten 

voor India" is deze week dermate in een stroomversnelling gekomen, dat de 

organisatoren nog geen nieuwe scheepsruimte hebben kunnen vastleggen. Een 

luchtbrug tussen Nederland en India is hierbij niet onmogelijk. In Bussum en 

Hilversum tracht men zoveel mogelijk bekende Nederlanders voor de uitzending te 

interesseren. Dr. Drees zal de actie openen. Ook monseigneur Bekkers en 

vicepremier Biesheuvel zullen op het scherm verschijnen. Toon Hermans heeft zijn 

medewerking toegezegd, evenals Snip en Snap. Carnavalsprinsen zullen de 

bepluimde muts onder het feestend zuiden houden. Uit. filmarchieven worden 

opnamen van onze eigen hongerwinter opgediept. De kerken en gemeentehuizen 

zijn de centra voor de goede gaven. Mies Bouman zal vanuit Bellevue contact 

zoeken met de Nederlandse schaatsers in Gotenburg. In de twee uur dat de 

uitzending duurt moet er dus weer een dorp geopend worden. 

Oogst 

 
Het kantoor van de Novib aan de Haagse Van Blankenburgstraat maakt nu al 
spannende en drukke dagen door, maar uiterlijk is er niet veel van te merken. De 
overschrijvingen komen op meterslange afrekeningen van de Girodienst binnen. 
Donderdag was de oogst 97.000 gulden, hetgeen het gezamenlijke „eten voor India" op 
350.000 gulden bracht. Daartussendoor stappen van tijd tot tijd solitaire inzamelaars 
binnen, die de guldens, kwartjes en dubbeltjes behoedzaam op de lange tafel uittellen. 
„Morgen kom ik weer terug; ik kan mijn medemensen toch niet in de steek laten", zegt 
een forse middelbare Haagse dame, die er wijksgewijs nu al met de collectebus op 
uittrekt. Van Vlijmen zegt: „Dit soort acties kun je niet van a tot z in de hand houden. Er 
zullen zaterdag beslist mensen aan het werk gaan, op wie we geen controle hebben. 
Maar negentig procent ervan is van goede wille." Ook diegenen die op eigen houtje 
voedsel inzamelen, een initiatief waartegen de Novib ernstig waarschuwt, omdat de 
kosten van verpakking en verzending de moeite niet lonen. 
 

Andere landen 

Novib, Unesco-centrum Nederland, Comité Unicef en de kerkelijke 

hulpverleningsorganisaties Mensen in Nood (r.-k.) en Oecumenische hulp aan 

Kerken en Vluchtelingen hebben elkaar en de omroep binnen anderhalve week 

gevonden. Dit is voor Nederlandse verhoudingen wellicht een record te noemen. 

Alleen Italië is Nederland met een dergelijke nationale actie voor India voor geweest 

(stand daar op dit moment: 10 min gulden). De meeste Europese regeringen hebben 

wel reeds hulp verleend of toegezegd (Nederland zelf meer dan 3 min gulden, 

Frankrijk voor 10 min gulden aan voedsel en vitamines, Engeland rentevrije leningen 

tot 75 miljoen, de Verenigde Staten uitvoer van graanoverschotten 700.000 ton graan 

per maand). Is dat toereikend? Er is 720 miljoen gulden nodig om de 12 miljoen 

meest bedreigde hongerenden een half jaar in leven te houden. Het antwoord is dus 
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nee. Van Vlijmen zegt: „We zouden graag een deel van de opbrengst van zaterdag 

besteden aan ontwikkelingsprojecten, verbetering van de grond. Door goede 

irrigatiewerken is men beter bestand tegen de aanvallen van droogte, waarvan Zuid-

India nu het slachtoffer is". Maar voorlopig is er alleen de honger. Die vraagt om een 

demasqué nog voor het carnaval begonnen is. 

 

Trouw / 18-02-1966 

Heel Nederland wil helpen in (snelle) actie voor India 

(Van een onzer verslaggevers)  

AMSTERDAM — Nederland mobiliseert zijn naastenliefde.  

De brief, waarin minister Smallenbroek alle gemeentebesturen vroeg zaterdag 

gemeentehuizen, kerken en harten open te zetten om de honger in India te lenigen 

onder het motto „Eten voor India", heeft, bericht de centrale van de actie in Den 

Haag, enorme weerklank gevonden. Zaterdag luiden de klokken voor India, bericht 

de radio elke dag. Zaterdag dan zullen volgens de plannen alle gemeentehuizen in 

Nederland voor gulle gevers openstaan. Alle gemeentehuizen en alle kerken van alle 

gezindten. 

„We werken om de minuut drie telefoontjes af," vertelt actieman Van de Berg van het 

NOVIB, een van de vijf instanties, die de handen ineen sloegen om deze 

bliksemactie te realiseren. „Men wil steeds meer bijzonderheden weten. Of men 

betuigt, uit brede lagen van onze bevolking, gewoon bijval met. het initiatief. Gisteren 

al was het saldo op hongergiro 100200 opgelopen tot f 345.000.-. Zaterdag zullen 

van elf uur tot kwart over elf van alle kerken klokken luiden. Tussen elf uur en één 

uur staan bedehuizen en stadhuizen open. Men zal er zijn bijdrage kunnen brengen 

en als de twee uren, die men voor deze bliksemactie plande, om zijn, zal men het 

goed gaan tellen. De kerken geven hun bedragen door aan de gemeenten, de 

gemeenten geven ze door aan de provinciale griffie en de provinciale griffies geven 

de bedragen door aan de centrale van de actie, die in het Amsterdamse stadhuis 

gevestigd is en waar men in de loop van zaterdagavond zo ver met tellen hoopt te 

zijn, dat men via radio en t.v. het resultaat van de actie bekend kan maken. VEEL 

mensen zijn geneigd om goederen in natura te geven. „Met nadruk willen wij erop 

wijzen," zegt de actieleiding, ..dat deze Raven ons voor grote moeilijkheden plaat 

sen. De vervoerskosten die erbij komen om deze goederen naar India te zenden, zijn 

zo groot, dat we er niet? mee kunnen beginnen. Bovendien kunnen wij, als wij geld 

hebben, bij de groothandel prijzen bedingen, die ver beneden de winkelprijs van de 

artikelen liggen." De actie „Eten voor India" is gegroeid uit het initiatief van de NOVIB 

(de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand, Mensen ir Nood, 

Nederlands Comité Unicef, Oecumenische Hulp aan Kerken en het Unesco Centrum 

Nederland. De actie weet zich gesteund door de overheid, door radio en t.v. en de 

gehele Nederlandse pers. Steden Hoe is de stand van zaken in diverse Nederlandse 

gemeenten?  

AMSTERDAM: Gemeentegiro speciale rekening nummer E-444. Vandaag 
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straatcollecte, die duurt tot 26 februari. Op 24 februari houden schoolkinderen wat 

men genoemd heeft „hongermarsen" door de stad.  

EINDHOVEN. De burgemeester heeft de bevolking opgeroepen iets van het 

carnavalsbudget te besteden voor India. In de carnavalsoptocht van “De Volders", zal 

zaterdagmiddag een speciale inzamelwagen voor India meegaan. Het hoofd van de 

Aloysius-u.l.o. heeft het bedrag dat zijn leerlingen bijeenbrachten voor zijn 

jubileumgeschenk, aan de actie overgemaakt.  

ARNHEM: De christelijke LOM-school gaat maaltijdbonnen verkopen eh hoopt 

zaterdag duizend gulden bij elkaar te hebben. De militairen van de Oranjekazerne in 

Schaarsbergen houden een soberheidsactie. De thermometer op het kazerneplein 

wijst al ƒ 350.- aan. Maar hij gaat omhoog.  

ROTTERDAM: Vier telefoonlijnen worden ten stadhuize vrijgehouden om in de loop 

van de middag de bedragen door te geven. De Dienst Sociale Zaken in de Kipstraat 

geeft zo snel mogelijk het Maasstad-totaal door naar de provinciale griffie. By elke 

kerk gaan tien vrywilligera met collectebussen posten.  

SCHEVENENGEN: Op de visafslag is een kist verse zeevis bij opbod verkocht voor 

India. Opbrengst: ƒ3.400.-. Men wil het vandaag en de komende dagen weer doen.  

DEN HELDER: Eén pet. van de totale besomming aan vis, zal vijf weken lang 

worden afgestaan voor hongerend India.  

OLDENZAAL: Kinderen poetsen de bussen van Heemaf en Onog. De opbrengst van 

dit werk gaat in een bus. Voor India. 

 

Het Parool / 18-02-1966 
Zie: Algemeen Handelsblad / 17-02-1966 (zelfde artikel en dezelfde foto’s) 

Amigoe di Curacao / 18-02-1966 
Steun voor actie „Eten voor India” 

DEN HAAG (ANP) — Dc minister van binnenlandse zaken, de heei J. Smallenbroek, 
heeft er bij burgemeester en wethouders van all< meenten op aangedrongen zaterdag 
medewerking te verlenen aan de grote landelijke inzameling voor de. actie „Eten voor 
India". Zoals gemeld, hebben de organisatoren van de actie (de Nederlandse organisatie 
voor internationale bijstand, de stichting oecumenische hulp aan k arken en vluchtelingen, 
de stichting mensen in nood, het Nederlandse comité Unicef en het Unesco-centrum 
Nederland) een beroep gedaan op het Nederlandse volk om zaterdag tussen elf en een 
uur bij de kerken en gemeentehuizen een financiële bijdrage voor de actie te brengen. 
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Nieuwsblad van het Noorden / 18-02-1966 

EN DAN NOG DIT... 

Hoewel het op kerkelijk terrein bepaald geen gewoonte is, allerlei „goede werken" te 

etaleren, lijkt het ons dienstig een summier overzicht te geven, wat zoal door het 

werelddiaconaat gedaan is — en waar geholpen kon worden:  

1. Nigeria: in Port Harcourt werd een sociaal centrum gesticht, jeugdwerk gedaan en 

in vaste banen geleid, een vakschool voor meisjes gebouwd. Er werd gestart met 

een avondvakschool voor volwassenen en een centrum gevonden voor leiding en 

medewerkers.  

2. Algerije: het dienstbetoon door de Wereldraad van Kerken kwam tot uiting in de 

stichting van een medische dienst, het bewerken van een aantal dorpen door een 

verpleegster, een onderwijzeres en een landbouwdeskundige, v distributie in 

schoolverband van kleding en melk, een grootscheepse actie tot het komen van 

herbebossing, met als doel: meer voedsel en werkgelegenheid, het bouwen van een 

proefboerderij, waaraan een voorlichtingscentrum verbonden is.  

3. Kythera: sedert 1960 werkt op dit eiland ten zuiden van het Griekse vasteland een 

team van de Wereldraad van Kerken. Een imponerend project moet worden 

uitgevoerd, en de mensen van het eiland moeten worden geactiveerd tot 

medewerking aan: herbebossing, verbetering van de waterhuishouding, 
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wegenaanleg, bevordering van veeteelt, bevordering van de locale industrie, 

onderwijs, hulp aan de kerk en technische bijstand.  

4. Afrika: in de nieuwe Afrikaanse naties worden de kerken zoveel mogelijk gesteund 

met raad en daad inzake de agrarische ontwikkeling, beroepsopleidingen, sociale 

medeverantwoordelijkheid, studiebeurzen voor studenten, medische projecten, 

onderwijsinstellingen en opleidingen tot jeugdleider.  

5. Indonesië: drie projecten zijn door de stichting Oecumenische Hulp aanvaard, t.w. 

een school voor imbeciele kinderen, waar zowel Mohammedaanse als Christelijke 

kinderen worden toegelaten, het behoorlijk doen functioneren van het sociaal 

centrum „Pasar Senen" in Djakarta: een kraamkliniek moet worden herbouwd en een 

sociaal centrum moet daaraan worden verbonden. De kliniek voorziet reeds jaren in 

een grote behoefte. Men geeft cursussen voor gezinszorg, hygiënische voorlichting, 

bemoeit zich met voedseldistributie en lenigt allerlei nood.  

De lijst is veel langer. We denken aan het hulpbetoon bij natuurrampen: de catastrofe 

in Chili, een cycloon in Pakistan; de verzorging van vluchtelingen, in India/Pakistan, 

de nood in Vietnam enz. We laten het hierbij: het schrijven en lezen van deze 

activiteiten leek ons zinvol. 

 

Trouw / 19-02-1966 

Eerste hulp uit Nederland is al per schip onderweg 

VOOR U straks naar gemeentehuis of  kerk loopt om er geld heen te brengen voor 

de actie „Eten voor India", kunt U hier nog net even lezen dat op 4 februari vanuit 

Nederland de eerste zending voedsel is vertrokken. Dat was een hoeveelheid van 

honderd ton, die naar Madras en Bombay ging. Een week later ging het tweede 

schip. Dat was de „Lichtenfels" die 190 ton melkpoeder, rijst en havermout meenam. 

En gisteren, vrijdag 18 februari, vertrok uit Rotterdam een schip dat (o.a.) 

tweehonderd ton voedsel voor India in had. Dat voedsel, was bestemd voor het 

programma van de kerken in India.  

En verder . . . ? Er valt nog te melden, dat de eerste tienduizend affiches die de 

NOVIB heeft laten drukken ter ondersteuning van de actie, heel snel „uitverkocht" 

waren. Ook de folders van de samenwerkende instellingen (zoals U weet: Novib, 

Unesco, Unicef, „Mensen in nood" en de stichting „Oecumenische Hulp") zijn op 

ruime schaal, zoals dat dan heet, verspreid. Mocht U liever thuis gireren, dan door de 

kou naar een inzamelpost te lopen, dit is het gironummer van de Actie „Eten voor 

India": 100.200 in Den Haag. 
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Trouw / 19-02-1966 

Niet alle kerken open voor „Eten voor India” 

(van een onzer verslaggevers)  

HAAG-UTRECHT — Tal van burgerlijke en kerkelijke plaatselijke gemeenten hebben 

spontaan en enthousiast - zonder verdere „richtlijnen'' af te wachten — beslist mee te 

doen aan de eenvoudige bliksemactie „Eten voor India”. Zij stellen hun gebouwen 

vandaag om elf tot een uur open voor het in ontvangst nemen van geld voor 

hongerend India. 

De actie wordt, zoals bekend, ingeluid met klokgelui tussen elf uur en kwart over elf. 

Medewerkers zijn in de gebouwen aanwezig om geld — geen goederen, geen 

etenswaren, om praktisch te kunnen werken: alleen geld — voor India in ontvangst te 

nemen. Dit geld kan later worden overgemaakt op gironummer 100.200 van de 

N.0.V.I.B, Den Haag. 

Aan de burgerlijke gemeenten is door de minister van Binnenlandse Zaken verzocht 

mee te werken. Bij de kerken — hier bestaat nu eenmaal niet één centrale instantie 

— ligt het wat moeilijker. Hier zijn brieven uitgegaan van o.a. de stichting 

Oecumenische Hulp te Utrecht en van de moderamina van de generale synodes van 

de hervormde kerk en van de gereformeerde kerken, om enkele te noemen. Maar 

met name in de kleinere kerkverbanden, die een grote plaatselijke zelfstandigheid 

kennen, waar de kerkeraden makkelijk zonder meer zelf kunnen beslissen aan de 

eenvoudige actie mee te doen, heeft wat verwarring geheerst. Juist deze kerkeraden 

blijken, ten onrechte, een „brief van hogerhand" te hebben afgewacht. Men zij dus 

gewaarschuwd: mocht het eigen kerkgebouw vandaag onverhoopt niet open zijn, 

dan kan men altijd nog bij andere kerken en gemeenten terecht. Wie het geld geeft is 

niet belangrijk, wel dat er (hongers)nood gelenigd wordt. 

 

Leeuwarder Courant / 19-02-1966 

Theologisch gesprek tussen Rome en Genève 

Het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken heeft een rapport behandeld 

van de gemeenschappelijke werkgroep van de Wereldraad en de RK Kerk, die 

verleden jaar is ingesteld. Deze werkgroep, die acht vertegenwoordigers van de 

Wereldraad en zes van Rome omvat, moet de mogelijkheden voor gesprek en 

praktische samenwerking tussen Rome en Genève onderzoeken. De eerste 

resultaten zijn er al: een gezamenlijke oproep inzake hulp aan hongerend India en 

een gemeenschappelijke hulpactie in Vietnam. Het Centraal Comité aanvaardde een 

voorstel van de werkgroep om te komen tot een speciale theologische commissie 

van Rome en Genève, die in de eerste plaats de problemen van „katholiciteit en 

apostoliciteit" zal moeten bestuderen en verder andere fundamentele problemen in 

de verhouding tussen Rome en de andere kerken. De werkgroep is tot de conclusie 

gekomen, dat er op het ogenblik grote mogelijkheden zijn om te komen tot 

gemeenschappelijke Bijbelvertalingen van rooms-katholieken en niet-roomse 
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christenen. Zij staat ook positief tegenover de pogingen om te komen tot een vaste 

datum voor Pasen. De werkgroep sprak zich verder uit voor gemeenschappelijke 

teksten voor gebeden, met name voor het „Onze Vader". Zoals bekend, zijn in 

Nederland en Frankrijk reeds gemeenschappelijke teksten voor het „Onze Vader" 

vastgesteld.  Het Centraal Comité heeft vier kerken toegelaten als lid van de 

Wereldraad: de Orthodoxe Kerk van Tsjechoslowakije, de Nieuwe Verenigde Kerk 

van Zambia, de Lutherse Kerk van Malagsy en de Episcopaalse Kerk van Brazilië. 

De Wereldraad omvat thans 225 leden-kerken. Het Centraal Comité keurde voorts 

een rapport goed over het program van de vierde assemblee van de Wereldraad, die 

in 1968 te Uppsala in Zweden gehouden zal worden. Op deze vergadering zal de 

structuur van de Wereldraad moeten worden aangepast aan de ontwikkelingen in de 

wereld sinds de stichting van de Wereldraad in 1948. 

Er werd ook een lang stuk goedgekeurd over de „Oecumenische oriëntatie van de 

Wereldraad", waarin alle kerken, die bij de raad zijn aangesloten, wordt verzocht, 

zich nog meer dan tot nu toe in te spannen voor de bevordering van de eenheid van 

de Christenen. 

 

Trouw / 21-02-1966 

Vooral de jeugd in hele land actief voor India  

HARTVERWARMENDE STROOM GIFTEN  

Urk spande kroon: 10.- per inwoner 

(Van onze verslaggevers) 

AMSTERDAM — De spannendste en verheugendste ogenblikken van “Eten voor 

India" zijn beleefd in het Amsterdamse stadhuis, daar was het centrum van de actie 

opgesteld, daar werd het binnenrende geld geteld en daar bleek uur na uur op welke 

grootse wijze Nederland zich had laten gaan.  

Om tien voor half drie werd de 2,5 miljoen gepasseerd, om kwart over drie werden de 

zeven miljoen overschreden. Om kwart over vier werd de achttien miljoen gehaald. 

De rekordhouders van zaterdag zijn Urk geworden en de kerkgemeente Fleeringen in 

Tubbergen. De Urkers hebben per hoofd van de bevolking ƒ 10 gegeven. Urk heeft 

namelijk ƒ 51.000 opgebracht, welk bedrag tot ongeveer ƒ 75.000 mogelijk ƒ 80.000) 

zal oplopen, als de vissersvloot 5 procent van de besomming voor India ( ƒ 25 à 

30.000) zal afdragen. Zaterdagmorgen legde de middenstand al een goede basis 

met een bedrag van ƒ 4300, in een half uur tijds bijeen gebracht. Centrale voor de 

giftenstroom was de Petra-kerk, als topontvangers fungeerden burgemeester 

Bossenbroek en ds. Groeneveld. 

De kerkgemeente Fleeringen in Tubbergen, bestaande uit honderd gezinnen, bracht 

2800 gulden bijeen. 
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Hoe opofferingsgezind vele waren, blijkt wel uit volgende Amsterdamse voorvallen: 

een meisje kwam haar lange haar aanbieden, een kunstschilder bracht etsen, die hij 

gemaakt had, om ten bate van de actie te verkopen. Een dame wilde op het stadhuis 

een bedrag van haar spaarbankboekje af laten schrijven. Toen bleek, dat niemand 

wist hoe dat precies moest, liet ze het hele boekje maar achter. 

Een aantal Amsterdamse beeldende kunstenaars verzameld in de groep rolatie'65, 

heeft in het museum Fodor in Amsterdam een veiling gehouden van kunstwerken, 

die reeds 11.000 gulden opbracht. De veiling zal vanavond om acht uur in het 

museum Fodor worden voortgezet. 

Westerkerk 

Bij de Amsterdamse Westerkerk kwam een Rotterdams echtpaar zijn gift brengen, 

om meteen de kerk van het huwelijk even te zien. Dit werd een teleurstelling: het 

offerblok stond in een voorportaal en de kerk was dicht. 

De 3 diakenen die in de Westerkerk als „commissie van ontvangst" fungeerden bij 

het offerblok — mejuffrouw A. C. van Nimwegen, mejuffrouw S. J. v. d. Linde en de 

heer A. H. Bijland — hebben vermoedelijk wel het koudste baantje op te knappen 

gehad van al hun collegadiakenen, die zich voor hetzelfde doel in andere kerken in 

stad en land bevonden. Oorzaak was, dat ze de kerkzaal niet konden gebruiken in 

verband met de grote opknapbeurt voor het prinselijk huwelijk. 

De kerk werd zondag voor het laatst voor „het" huwelijk gebruikt voor de gewone 

kerkdiensten. 

Een jonge moeder met een zoontje van vier vertelde dat het jongetje naar de 

televisie had gekeken. „Van al die kindertjes was hij niet eens zo onder de indruk, 

maar dat hondje dat zon honger had, dat vond ie erg...". Het jochie mocht speciaal 

voor het hondje een gulden in het blok stoppen, terwijl z’n moeder haar bijdrage voor 

de hongerende kinderen gaf. 

Tot zelf na enen kwamen ze geld brengen: een oude dame, die nauwelijks over het 

stoepje kon komen, een heer die wilde weten of het „liep", een jongeman die eerst de 

hele televisie-uitzending had uitgezeten en toen nog gauw naar de kerk gehold was. 

Niet alle kerken 

Een moeilijkheid die door de korte tijd van voorbereiding was ontstaan, was dat niet 

alle kerken in den lande zijn open geweest. Vele kerkvoogden en diakenen hadden 

zonder meer begrepen dat ze best zomaar konden meedoen, maar anderen hebben 

gewacht op een seintje van de actie-centrale. Dat bleef uit en dus waren er ook 

kerken gesloten. Dat het seintje uitbleef is te wijten aan het feit dat de ingeschakelde 

organisatoren, met name de Stichting Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, niet alle kerkgenootschappen kan bereiken. Een oud-gereformeerde 

predikant belde gewoon even naar Utrecht, maar zo ging het niet overal. 

Hoe dan ook — als een kerkgebouw gesloten is geweest, dan is er zondag wel 

gecollecteerd voor de actie. Voor de actie bleven vanwege de sabbath ook de 

synagogen gesloten maar in joodse kringen wordt de achterstand nog ingehaald. 
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Bellevue 

Waar de spanning van de actie ook intens is gevoeld dat was Bellevue, de 

Amsterdamse tv-studio van waaruit een aantal prominente Nederlanders tot actie 

opriep en de ene groep na de andere kwam aandragen met vorstelijke giften Mgr. 

Bekkers bisschop van Den Bosch na afloop: „Het is een goede ervaring te zien hoe 

Nederlanders op kritieke momenten onderlinge verschillen vereelten". 

Dr. W. Drees: “Niet alleen het volk van India heeft voordeel van deze actie, ook het 

volk van Nederland". 

Met prof. dr. J. Verkuyl, mimster Beusheuvel, dr. L. de Jong en mr. Toxopeus hadden 

zij de actie indringend aanbevolen op het scherm. 

Vooral de jeugd heeft zich die oproepen aangetrokken. Het chr. lyceum in 

Amstelveen — zomaar een voorbeeld — bracht het tot ƒ 50.000. Het chr. Lyceum 

Slotervaart in Amsterdam had een optocht met spandoeken geformeerd, trok ermee 

door Slotervaart en ving het uit de flats neergeworpen geld in grote lakens op. 

 
Ook een paar, dat juist uit de trouwzaal van het Amsterdamse stadhuis kwam, stortte 

geld voor India. 
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AMBASSADE ONDER DE INDRUK 

Den HAAG — De ambassadeur van India en het gehele personeel van de zijn 

amabassade zijn vol lof en bewondering over de actie „eten voor India", die zo 

geslaagd is.  

Zondagavond hadden wij gaarne nog de ambassadeur zelf gesproken, maar  

aangezien hij pas ernstig ziek is geweest was de mogelijkheid daartoe niet aanwezig. 

Een woordvoerder zei: „Het is verwonderlijk, wij zijn zeer onder de indruk. 

 

Het Parool / 21-02-1966 

Zaterdagavond was 18.1 miljoen gulden geteld  

Actie bracht stroom geld voor India  

OPBRENGST IN ROTTERDAM HOGER DAN IN HOOFDSTAD  

(Van een onzer verslaggevers)  

AMSTERDAM, ROTTERDAM, UTRECHT.— De radio- en 

televisie-actie met beierende klokken over heel Nederland 

heeft zaterdag 18.1 miljoen gulden opgebracht, bestemd 

voor Eten voor India. 

Het bedrag, verzameld in twee uur durende reportages, 

was 's avonds om zeven uur geteld. Het is pas definitief 

als de resultaten van allerlei particuliere collectes en de 

overschrijvingen via de giro bekend zijn.  

De actie startte zaterdag op een basis van zeven ton, die 

in de vorige dagen al bijeengebracht was. 

Op het Amsterdamse stadhuis, waar burgemeester mr. G. 

van Hall zo enthousiast raakte, dat hij er een uitnodiging 

om in Maastricht aan een carnavalsdiner aan te zitten 

voor liet lopen, werd centraal de score bijgehouden. Daar 

was ook mr. F. H. Tunnissen, directeur van Unesco 

Centrum Nederland aanwezig. Het via gemeentehuizen, 

kerken en brandweerkazernes binnenstromende geld 

werd in elke provincie bij de provinciale griffie 

geregistreerd en toen eenmaal de balans kon worden 

opgemaakt, bleek dit een bedrag van ƒ 17.134.000 te 

zijn. Daarbij kwam nog aan bijzondere giften ruim vier ton. 

Voorlopig kan worden gesteld, dat Nederland per hoofd 

van de bevolking al ƒ 1.50 voor Eten voor India heeft 

gegeven. 

Mies Bouwman kreeg in Frascati herinneringen aan haar actie Open het Dorp. Toen 

stroomden er ook miljoenen binnen. Na een etmaal was de tien miljoen gulden 

gepasseerd. Het uiteindelijke bedrag werd ruim 21 miljoen. 
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Hoger  

Er kwam bij deze actie ook steun in andere vormen, zoals een gift van tien ton rijst en 

peulvruchten, een toezegging van de Grontmij, om voor drie maanden twee 

bodemdeskundigen voor rekening van dit bedrijf naar India te sturen. In Rotterdam, 

waar ƒ 859.000 werd ingezameld — een bedrag dat voorlopig iets hoger is dan in 

Amsterdam met acht en een halve ton — werden er van de 1500 beschikbaar 

gestelde collectebussen 300 afgehaald. Gezien de uitkomst hebben de 

Rotterdammers blijkbaar toch wel kans gezien hun geld ergens te deponeren. 

Kwitantie 

Op het Rotterdamse stadhuis was een loket geopend voor grote giften, waarvoor een 

kwitantie werd verstrekt die kan worden gebruikt voor de fiscus. In enkele buurten 

bracht de politie een aantal kinderen, dat voor de actie collecteerde naar gebouwen 

van Jeugdverenigingen, opdat er controle op deze activiteiten kon worden gehouden. 

De stad Utrecht kwam met een bedrag van ruim ƒ 354.000 en in de gehele provincie 

Utrecht werd ƒ 1.181.103 vergaard. Evenals overal in het land was ook in Utrecht de 

schooljeugd uiterst actief bij het inzamelen van geld. In een van de bussen in Utrecht 

vond men ook een gift met de mededeling: „Mijn AOW van februari, ik heb goddank 

geen honger en zal me wel redden." 

Snel geteld 

Op de centrale post in het Amsterdamse stadhuis, is het tussen elf uur en een uur 

wat het aantal bezoekers betreft vrij rustig gebleven. De eersten, die zich om elf uur 

meldden waren drie kinderen van een Montessorischool, die ruim vierhonderd gulden 

kwamen brengen. De laatste gift van zevenhonderdvijftig gulden kwam van een 

bejaardenhuis. Dankzij de medewerking van leden van de Lions Club Amsterdam en 

Overamstel en van personeel en apparatuur van de Spaarbank voor de Stad 

Amsterdam kon de geldstroom snel geteld worden. 

Nog enkele opbrengsten in andere gemeenten: Den Haag kwam met ƒ 737.000, Urk 

bracht met 6500 inwoners ruim een halve ton bijeen, Haarlem ƒ 250.000 en honderd 

gezinnen in het dorpje Fleringen bij Tubbergen zorgden voor ƒ 2800. 

Veiling 

In Amsterdam werd gistermiddag in het museum Fodor ook ten bate van Eten voor 

India een kunstveiling gehouden, waarvoor een kleine honderd kunstenaars 143 

werken ter beschikking hadden gesteld. Toen Guus Oster, Albert Mol en Ferdinand 

Sparnaay met veilen begonnen was de ruimte zo vol en moesten er zoveel 

bezoekers worden teruggestuurd, dat besloten werd vanavond om acht uur in Fodor 

de veiling voort te zetten Gisteren werd al voor een bedrag van elfduizend gulden 

verkocht. 

Opwekkend 

De stemming in Bellevue, die kort na de start wat pessimistisch was, omdat er door 

het vroege uur en het slechte weer weinig mensen kwamen, werd steeds beter. 
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Hiertoe zullen stellig ook de korte opwekkende toespraken hebben bijgedragen van 

dr. W. Drees. mgr. W. M. Bekkers, minister mr. B. W. Biesheuvel, dr. L. de Jong, mr. 

E H. Toxopeus en nog enkele anderen. Na enige tijd kwam er de Open-het- Dorp-

sfeer, die gepaard .ging met kleine maar ook zeer grote giften, zoals die van een 

halve ton van het Christelijk Lyceum in Amstelveen en twee ton van De Wilde 

Ganzen-. Radio en televisie werkten in de actie Eten voor India nauw samen. waarbij 

zij verscheidene keren elkanders vraaggesprekken overnamen. - 

Steun 

De steun die radio en televisie aan deze actie, die is uitgegaan van het Unesco-

Cenitrum Nederland, de Unicef de Novib, de stichting Mensen in Nood en de 

stichting OecumenischeHulp aan Kerken en Vluchtelingen, hebben verleend is 

bepalend geweest voor het succes. NRU en NTS speelden als hun eerte grote troef 

zuster Baptista Simons uit die al dertien jaar op een zendin'gspost in Indore, 600 km 

van Bombay de leiding heeft bij het missiewerk. ..." ■■ Op uitnodiging van rad_o en 

tv was zij hals over kop donderdag vertrokken om hier voor microfoons en camera's 

haar relaas te doen van de noodtoestand in India. Zij drong er ook op aan, dalt er 

pompinstaillaties voor water moeten komen, wan-t hieraan is in India te vaak een 

ernstig gebrek. 

AMSTERDAMS LYCEUM ZORGT MET PLAAT VOOR BIJDRAGE 

(Van een onzer verslaggeefsters) 

AMSTERDAM, maandag. —Voor de actie “eten voor India” komt een 

grammofoonplaat op de markt met bijdragen van leraren en leerlingen van het 

Amsterdams Lyceum.  

Vanochtend is een opname gemaakt van de schoolband, waarin ook twee leraren 

meespelen, onder leiding van de jazzmusicus Hans IJzerdraat en van het uit ruim 

veertig leerlingen bestaande schoolkoor.  

Het koor zingt in het Engels over de honger in India op de melodieën van 

Washington Square en St. Louis Blues. 

Vorige week woensdag nam de wis- en natuurkundeleraar drs. J. Nienhuis het 

initiatief en sindsdien is na schooltijd gerepeteerd.  

Phonogram hoopt de plaat met als titel Much more food for India over twee weken uit 

te brengen. 

Telefonisch kan de grammofoonplaat besteld worden onder de nummers 020-

723751 en 020-713162. 

 

Friese Koerier / 21-02-1966 

ACTIE WERD GRANDIOOS SUCCES  

18 miljoen voor India en er komt nog steeds meer bij 

AMSTERDAM - De klokken hebben zaterdag niet vergeefs gebeierd. Nederland 

heeft begrepen, dat er geld, veel geld nodig was om de honger in India althans een 
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beetje te verlichten. In een grote massale actie, die door iedereen op de televisie en 

door de radio was te volgen, is nu al ruim 18 miljoen gulden bijeengebracht. Daarbij 

moet nog worden opgeteld wat er op giro 100200 is gestort. Voordat de actie 

zaterdag begon, stond daar al 700.000 gulden op. En dan komen er ook nog de 

resultaten bij van allerlei particuliere acties, die nog niet zijn afgelopen. 

Friesland aan de top: f2,- per inwoner 

Het hoofdkwartier van de actie „Eten voor India" verwacht pas aan liet eind van deze 

maand te kunnen schatten hoeveel de actie in totaal zal hebben opgebracht. 

Van alle provincies heeft Friesland met f 969.939 het hoogste bedrag per inwoner 

bijeengebracht, namelijk bijna twee gulden. Landelijk ligt dat op ongeveer f 1,50. 

Ter vergelijking: „Open-het-dorp" bracht in 24 uur 12 miljoen op, een bedrag dat na, 

drie maanden was aangegroeid tot 24 miljoen gulden. 

Hoe de actie in Friesland verliep, leest u op pagina 7. (volgt hieronder). 

lederen kon zaterdag tussen elf en één uur zijn bijdrage kwijt in de kerken en op de 

gemeentehuizen, die speciaal voor dit doel waren geopend. 

18 miljoen zeker 

Via de griffies in de verschillende provinciehoofdsteden kwamen de bedragen op het 

Amsterdamse hoofdkwartier binnen. Zaterdagavond had men daar de zekerheid dat 

er ƒ17.134.000 binnen was, plus aan bijzondere giften ƒ 404.000. Er waren ook 

giften in natura, zoals een schenking van tien ton rijst en peulvruchten in 

tropenverpakking ter waarde van 12.000 gulden en het aanbod van de Grontmij in 

De Bilt twee deskundigen voor bodemonderzoek op kosten van het bedrijf voor drie 

maanden uit te zenden voor het doen van wetenschappelijk werk in India. Bij het 

voorlopige bedrag van 18,1 miljoen moet ook nog ƒ 3,6 miljoen worden opgeteld, die 

de Nederlandse regering beschikbaar stelde en de giften van de koningin en prins 

Bernhard, 't bruidspaar en de prinsessen Margriet en Christina. Het wereld voedsel-

comité in Rome zal uiteindelijk advies uit moeten brengen hoe de Nederlandse 

bijdrage het best kan worden besteed. Acties zoals die nu in ons land worden 

gevoerd, worden ook in andere landen gehouden, zodat coördinatie in Rome zeer 

gewenst is. De actie in Nederland ging uit van het Unesco-centrum Nederland, de 

Unicef, het Novib, de stichting Mensen in Nood en de stichting Oecumenische Hulp 

aan Kerken en Vluchtelingen. 

Op pagina 7 een overzichten van de opbrengst per provincie en per gemeente. 

Hieronder volgt een groot deel van de artikelen over “Eten voor India” op die pagina. 

Friesland aan kop 

"Eten voor India" per inwoner het beste resultaat geboekt. Met een gemiddelde 

bijdrage van ƒ 1.94 kwamen de Friezen met hun giften aan het hongerlijdende India 

ver uit boven de uitkomsten per inwoner in de overige provincies. 

De voorlopige eindstand om vijf uur zaterdagmiddag leverde provincie-gewijs het 

volgende resultaat op 
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Friesland  ƒ 973.042  ƒ 1.94 

Groningen  ƒ 590.181  ƒ 1.19 

Drenthe  ƒ 452.841  ƒ 1.35 

Overijssel  ƒ 1.377.593  ƒ 1.60 

Gelderland  ƒ 1.860.033  ƒ 1,34 

Utrecht  ƒ 1.194.955  ƒ 1.64 

N.-Holland  ƒ 3.040.962  f 1,41 

Z.-Holland  ƒ 4.716.457  ƒ 1.65 

Zeeland  ƒ 460.506  ƒ1.69 

N. Brabant  ƒ  1.743.205  ƒ 1.06 

Limburg  ƒ 741.000  ƒ0.77  

 

 
Brand! Maar geen vuur, geen rook, wel brandweerlieden met rode emmertjes in 

Heerenveen-Zuid, Mildam, Nieuwebrug en Terband. 
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Voorlopige stand Friese gemeenten 

Schiermonnikoog: f 4.54 per inwoner 

VIJF UUR zaterdagmiddag is op het provinciehuis in Leeuwarden de voorlopige 

eindstand opgemaakt van het Friese aandeel in de inzamelingsactie „Eten voor 

India". Het resultaat van de 44 gemeenten (met daarachter vermeld de gemiddelde 

opbrengst per hoofd van de bevolking) was toen als volgt: 

Achtkarspelen  ƒ 42.308,62 ƒ 2,07 

Ameland   9.455,82   3,48   

Baarderadeel   9.728,66  1,91 

Barradeel   16.286,34  2,40 

Het Bildt   17.698,15   2,06  

Bolsward   18.486,13  2,10  

Dantumadeel   28.057,04  1,82  

Dokkum   26.799,58   2,95  

Doniawerstal   13.733,—  2,27  

Ferwerderadeel   19.500,—  2,34  

Franeker   18.541,93   1.95  

Franekeradeel   10.348,67  2,24  

Gaasterland   16.500,—  2,41  

Harlingen   21.133,73   1,67  

Haskerland   30.658,99  2.59  

Heerenveen   47.001,06   1,64  

Hemelumer Oldeferd   12.000,—  2,54  

Hennaarderadeel   10.712.94  2,36  

Westdongeradeel   18.961,48  2,77 

Hindeloopen   3.334,23   3,86  

Weststellingwerf   32.796,94  1,56 

Idaarderadeel   12186,96   1,66  

Kollumerland   21.916,62   2,15  

Wonseradeel   23.300,—  1,92 
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Leeuwarden   135.000,—   1.56  

Leeuwarderadeel   8.490,—  1.65  

Lemsterland   18.656,73   2,21  

Menaldumadeel   23.808,28   2,29 

Oostdongeradeel   19.130,16   2,67 

Ooststellingwerf   24.840,16  1,32 

Opsterland   32.000,—  1,53 

Rauwerderhem   6.111,10  2,35 

Schiermonnikoog   3.534,71  4,54 

Sloten   2.567,57  3,57 

Smallingerland   55.000,—  1,69 

Sneek   43.400,—  1,82 

Staveren   3.830,25  4,05 

Terschelling   8.037,95  2,04 

Tietjerksteradeel   46.093,52   2,09 

Utingeradeel   16.439,58  3,26 

Vlieland   1.559,—  1,79 

Workum   10.286,65   2,64  

Wymbritseradeel   29.106,08  2,72 

IJlst   3.703,17   2,23 
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De doofpot in: De rabbijnen hoed op, 

stond ds. Wilman in zijn kerk in 

Heerenveen-Zuid op wacht bij een 

prachtig gepoetste doofpot. Het geld 

ging de doofpot in, maar dat duurde 

niet lang. 

 
De spreuk „Als de kerk in nood is, is 

het offer het grootst" sierde het 

offerblok in de hal van de rooms-

katholieke kerk in Heerenveen. Het 

werd door de mensen vrij vertaald, met 

„Als India in nood is ......" 

Munten vielen zacht op hopen papiergeld 

(Van een onze verslaggeefsters)  

ZATERDAGMORGEN, kwart voor elf. Het is stil in de straten. Wie niet per sé naar 

buiten hoeft, blijft binnen. Het miezert. De trottoirs zijn spekglad. Op de straten is 

gestrooid, maar het helpt nog weinig. Af en toe schuift voorzichtig een auto voorbij. 

Wij gaan ook op pad, op zoek naar de eerste goede gevers. Even bespreken we het 

boze briefje van een ingezonden-stukken-schrijver in het Friesch Dagblad.. De man 

stelde daarin dat elke Nederlander die geld gaf voor India gerekend moest worden 

tot de domme mensen. India immers, zo betoogde hij, gaf veel te veel uit voor 

bewapening, voor strijd tegen Portugal (Goa) en strijd tegen Pakistan (Kasjmir). Aan 

de voedselvoorziening deed men niets, aldus deze boze Nederlander en daar kon de 

rest van de wereld zich nu voor opofferen. Zouden er werkelijk veel Nederlanders zijn 

die zo denken? 

Al drukker 

Maar gelukkig bleek alleen het weer van invloed. Want om half twaalf werd het al 

drukker op straat. Wij glibberden met de auto rond. In Mildam wees een bord erop 
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dat de gereformeerde kerk open gesteld was voor „het doel", De klokken hadden niet 

geluid. Maar in Katlijk, waar wel klokken zijn, luidden ze wel. 

De regen bleef vallen, maar het dooide 4 oor. In de hervormde kerk van Oudeschoot 

stond dominee Wilman met zijn grote rabbijnen hoed op, op wacht bij een prachtig 

glimmende doofpot. Het enkele muntstuk dat er terecht kwam, viel zacht op de hoop 

papiergeld. 

Onze tocht ging sneller. De straten werden minder glad. Grote borden bij kerken 

kondigden aan dat ook hier predikanten en kosters, gemeenteleden en anderen klaar 

stonden bij grote bussen en andersoortige offerblikken. 

In het portaal van de rooms-katholieke kerk van Heerenveen troffen we een groep 

Belgen. Ze waren een paar dagen met vakantie in Nederland en hoorden via de 

televisie wat er tussen 11 en 13 uur die zaterdag gedaan kon worden. De katholieke 

kerk was dichtbij, ze gingen erheen. 

Op Crackstate was het, evenals op veel andere gemeentehuizen, druk. De mensen 

liepen af en aan. Er stond een stembus in de hal. Achter een bureau zat gen 

gemeente-ambtenaar. Hij zat daar niet tevergeefs. Bij hem kwamen de enveloppes 

en zakjes met geld, verzameld door scholieren en verenigingen in particuliere acties. 

Grote run 

Even na twaalf uur begon de grote run op het kleine kantoortje van de Coóp. 

Zuivelbank in Heerenveen. Er stonden honderden collecte-bussen klaar. Er waren 

honderden collectanten. Het was er steeds druk en vol. Lege bussen werden 

afgegeven aan heel veel, vaak jonge mensen. Volle bussen werden teruggebracht, 

soms na zeer korte tijd. Deze huis-aan-huis-actie was speciaal bedoeld om die 

mensen die niet naar een kerk of het gemeentehuis konden gaan, toch in de 

gelegenheid te stellen iets te geven. 

Om half één waren de straten schoon. Op zoek naar een werkende collectant, wekte 

ons de brandweersirene. „Brand", verzuchtten we. „Het minder prettige werk roept, 

maar je moeten er achteraan". In razende vaart — verslaggevers moeten wel eens 

vergelen dat er verkeersborden zijn en politieagenten begrijpen dat soms wel — 

zochten we de brandweerwagen op. Die was gauw gevonden, want de sirene loeide 

onverminderd door en het blauwe licht knipperde maar raak. 

Maar nergens waren vlammen te zien, nergens rook. Loos alarm? Nee, natuurlijk 

niet. De brandweer van Heerenveen haakte namelijk in op een geniaal idee van de 

commandant. 

Via de normale weg liet de commandant de vrijwillige brandweermannen naar de 

kazerne komen: Spoed, er is brand. De mannen kwamen, zo snel mogelijk. Vier 

brandweerwagens stonden klaar en... een hele rij rode emmertjes met in witte letters 

Gift India erop. In uniform bemanden de brandweerlieden de wagens en binnen vijf 

minuten kwamen ze aan in Nieuwebrug, Heerenveen-Zuid, Terband en Mildam. 

Deze actie was een aanvulling op de huis-aan-huis collecte in het centrum van 

Heerenveen. De reactie van de mensen was fijn: de actie slaagde ten volle. 

Om één uur was het eigenlijk afgelopen. Maar voor een heleboel mensen begon het 
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toen pas. Er werd geteld en getelefoneerd. De resultaten kunt u elders lezen. De 

voorlopige resultaten dan. 

 

De Tijd / 21-02-1966 
(Van onze verslaggever) .   

HILVERSUM. 21 febr. — “De actie Eten voor India heeft bewezen dat radio en 

televisie bergen kunnen verzetten, wanneer zij in staat zijn het kijk- en luisterklimaat 

te  peilen", vindt de programmaleider van de NRU, mr. H. Wagenaar, die vorige week 

maandag na een haastig beraad heeft moeten beslissen over het al dan niet 

doorgaan van de actie. „Eigenlijk vond ik het een beetje onverantwoordelijk, gezien 

do korte voorbereidingstijd" geeft hij toe. “Maar omdat niets doen nog minder 

verantwoord was, hebben wij de knoop doorgehakt. Dat de actie op één dag meer 

dan achttien miljoen zou opbrengen had ik op dat moment niet durven dromen." 

“Nooit eerder hebben radio en televisie op zo korte termijn een actie op touw gezet. 

Van een afgewogen psychologische voorbereiding kon geen sprake zijn, evenmin als 

van een afgebakende tactiek. Deze actie moest drijven op de intuïtie van mannen die 

dit vak kennen. Er is op een hartverwarmende manier samengewerkt, niet alleen 

tussen de vijf instanties die het initiatief hebben genomen, maar ook tussen 

verslaggevers en technici van de vijf omroepen en tussen radio- en televisie-

medewerkers."  

„Waarschijnlijk hebben de luisteraars niet eens gemerkt, dat de radio af en toe het 

geluid van he televisieprogramma overnam en omgekeerd. Dat was een technische 

prestatie, zoals wij nooit eerder hebben beleefd. Ook hadden wij nooit eerder een 

actie gevoerd in de morgenuren. Wij hebben deze tijd gekozen zonder eerst het 

advies van onze sociologen te kunnen inwinnen. Maar de luistercijfers van de 

zaterdagmorgen hadden ons geleerd, dat deze tijd uitermate gunstig was. Wij 

hebben ons daarin niet vergist." 

 Lang hebben de radio- en televisie-staf met vertegenwoordigers van de NOVIB, 

Uniicef, Unesco-centrum  Nederland, de stichting Oecumenische hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen en de katholieke stichting Mensen in Nood, gediscussieerd over de 

vraag: Leeft de kwestie India werkelijk bij het volk of denken wij alleen maar, dat zij 

bij de mensen leeft? Het overweldigende verloop van de actie heeft deze vraag 

afdoende beantwoord. 

Meisje slikt geld in uit enthousiasme 

DEN HAAG. 21 febr. — Een meisje uit Gouda, die enige dagen bij oma en opa in 

Zoetermeer uit logeren was, is het slachtoffer geworden van haar enthousiasme bij 

de geldinzameling voor hongerigen in India. Het kind, de vierjarige Jacqueline de 

Vos, zag op de T.V. kinderen hun spaarpot legen voor de hulpactie en ontstak 

daardoor in geestdrift.  

Ze vroeg opa de spaarpot, die zij bij haar grootouders heeft, te voorschijn te halen en 

viste daar een gulden en vijf kwartjes uit, die ze zelf naar de kerk zou gaan brengen. 
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Een gulden en een kwartje, die het kind even tussen haar tanden vasthield hebben 

dit doel niet bereikt. Jacqueline slikte die geldstukken in haar opwinding per ongeluk 

in. De dokter, die erbij werd gehaald, liet het kind overbrengen naar het ziekenhuis 

Sint Antoniushoeve bij Voorburg, waar drie artsen zaterdag tevergeefs hebben 

getracht, de ingewanden van Jacqueline ertoe te bewegen het geld weer af te staan. 

Het kind blijft nu in het ziekenhuis. Als de geldstukken niet langs natuurlijke weg weer 

te voorschijn komen zal Jacqueline spoedig moeten worden geopereerd. Vóór ze 

naar het ziekenhuis werd gebracht heeft het meisje echter het overgebleven geld 

toch nog naar de kerk mogen brengen. „Ik wil maar zeggen", vertelde Jacquelines 

opa, “zo enthousiast zijn nu de kinderen." 

 

De Tijd / 21-02-1966 
MR. W. WAGENAAR:  

Actie voor India dreef op intuïtie 

(Van onze verslaggever)  

HILVERSUM. 21 febr. — „De actie Eten voor India heeft bewezen, dat radio en 

televisie bergen kunnen verzetten, wanneer zij in staat zijn het kijk- en luisterklimaat 

te peilen", vind de programmaleider van de NRU, mr. W. Wagenaar, die vorige week 

maandag na een haastig beraad heeft moeten beslissen over het al dan niet 

doorgaan van de actie. „Eigenlijk vond ik het een beetje onverantwoordelijk, gezien 

de korte voorbereidingstijd", geeft hij toe. „Maar omdat niets doen nog minder 

verantwoord was, hebben wij de knoop doorgehakt. Dat de actie op dag meer dan 

achttien miljoen zou opbrengen, had ik op dat moment niet durven dromen."  

“Nooit eerder hebben radio en televisie op zo korte termijn een actie op touw gezet. 

Van een afgewogen psychologische voorbereiding kon geen sprake zijn, evenmin als 

van een afgebakende tactiek. Deze actie moest drijven op de intuïtie van mannen die 

dit vak kennen. Er is op een hartverwarmende manier samengewerkt, niet alleen 

tussen de vijf instanties die het initiatief hebben genomen, maar ook tussen 

verslaggevers en technici van de vijf omroepen en tussen radio- en televisie-

medewerkers."  

Waarschijnlijk hebben de luisteraars niet eens gemerkt, dat de radio af en toe het 

geluid van het televisieprogramma overnam en omgekeerd, dat was een technische 

prestatie, zoals wij nooit eerder hebben beleefd. Ook hadden wij nooit eerder een 

actie gevoerd in de morgenuren. Wij hebben deze tijd gekozen zonder eerst het 

advies van onze sociologen te kunnen inwinnen. Maar de luistercijfers van de 

zaterdagmorgen hadden ons geleerd, dat deze tijd uitermate gunstig was. Wij 

hebben ons daarin niet vergist."  

Lang hebben de radio- en televisiestaf met vertegenwoordigers van de NOVIB, 

Unicef, Unesco-centrum Nederland, de stichting Oecumenische hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen en de katholieke stichting Mensen in Nood, gediscussieerd over de 

vraag: de kwestie India werkelijk bij het volk, of denken wij alleen maar, dat zij bij de 
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mensen leeft? Het overweldigende verloop van de actie heeft deze vraag afdoende 

beantwoord. 

 
EMMERS GELD VOOR INDIA 

Mies Bouwman leidde in gebouw Frascati in Amsterdam de inzameling voor de actie 
„Eten voor India". Welgevulde spaarpotten kon zij legen in steeds voller wordende 

emmers. 

MIES BOUWMAN:  

Veel geld, maar geen toestanden 

(Van onze verslaggever) HILVERSUM, 21 febr. - Mies Bouwman, van wie sinds de 

spectaculaire „Open het dorp"-actie gezegd kan worden dat zij over ervaring beschikt 

op het gebied van televisieacties, had zaterdagmorgen voorspeld, dat „Eten voor 

India'', twee miljoen gulden zou opbrengen. Toen zij 's avonds liet werkelijke resultaat 

hoorde, stond zij perplex. „Temeer, omdat het er in Amsterdam erg rustig toeging", 

zegt ze. „In tegenstelling tot Open het dorp was dit geen spectaculaire zaak. Ik had 
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de indruk, dat de mensen de zakelijke noodzaak voelden veel geld te brengen en te 

verdwijnen zonder toestanden te maken. Het was des te beter zo." 

 

Algemeen Handelsblad / 22-02-1966 

ETEN VOOR INDIA! Nu ondergebracht in Stichting 

DE vijf organisaties, die in de actie Eten voor India hebben samengewerkt, de 

Stichting Mensen in Nood, Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, de 

NOVIB, UNESCO en UNICEF hebben gisteravond in Den Haag de stichting Eten 

voor India opgericht. Er wordt naar gestreefd binnen uiterlijk twee weken nog een 

grote zending voedsel naar dat land te zenden. Bovendien worden er pogingen 

gedaan om boren te krijgen, die de bevolking van de stad Indore aan het zo hoog 

nodige water zouden kunnen helpen. De organisaties kregen bij hun besprekingen 

waardevolle adviezen van ir. H. Davelaar, voedseldeskundige van de UNICEF in 

New Delhi, Deze vertrekt donderdag weer naar India en zal vandaar uit zoveel 

mogelijk inlichtingen geven over da mogelijkheden en behoeften.  

Vrijstelling  

DE Sociale Verzekeringsraad gaat akkoord met vrijstelling van premieheffing ten 

behoeve van de sociale verzekering, op overwerkloon, dat voor de actie Eten voor 

India is bestemd. Voorwaarden zijn echter, dat het overwerk voor 28 maart wordt 

verricht en dat de werkgever zorgt voor overmaking op gironummer 100200. 

 

Trouw / 22-02-1966 

Geld voor India (24 miljoen?) in één stichting 

DEN HAAG — De vijf organisaties, die in de actie „Eten voor India" hebben 

samengewerkt (de Stichting Mensen in nood, Oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen, de Nederlandse organisatie voor nationale bijstand, Unesco en Unicef, 

hebben een stichting „Eten voor India" in het leven geroepen, die met grote spoed de 

hongerbestrijding in India ter hand zal nemen. Deze stichting zal de gelden 

verwerken die Nederland zaterdag heeft bijeengebracht. Men meent al te kunnen 

zeggen dat de eindopbrengst die van Open het Dorp (ƒ 24 miljoen) minstens zal 

evenaren. Sommigen schatte het totaal zelfs op ƒ 30 miljoen. De stichting zal contact 

opnemen met de regering van India, de Nederlandse overheid en de internationale 

organisaties teneinde op zo doelmatig mogelijke wijze de Nederlandse hulp in de 

internationale hulpverlening in te passen. Er wordt naar gestreefd nog binnen uiterlijk 

twee weken een grote zending voedsel naar India te verschepen. Reeds werden 

contacten gelegd om op de kortst mogelijke termijn de beschikking over grote partijen 

voedingsmiddelen te verkrijgen. Voor de plaats Indore, waarover zuster Baptista die 

zaterdag voor de televisie een verslag van de noodsituatie heeft gegeven, zal men 

boren aanschaffen om de bevolking aan het zo hoog nodige water te helpen. 

 



 

SOH in de kranten van 1966, pag. 73 

 

Buitenlandse kranten vol lof voor de actie voor India 

(Van een onzer verslaggevers) 

DEN HAAG — De menslievende actie der Nederlanders voor het hongerende India 

heeft ook in de buitenlandse pers grote weerklank gevonden. Op de Indiase 

ambassade was men „sprakeloos" over de resultaten. Daar komen ook nog giften, 

telegrammen en sympathiebetuigingen binnen. 

India met zijn 450 miljoen inwoners heeft een tekort aan graan van 20 miljoen ton en 

melkpoeder van 130.000 ton. Bij het Nederlandse orgaan voor internationale bijstand 

(Novib) in Den Haag, werkt men thans onder hoogspanning. Unicef, de stichting 

mensen in nood en stichting oecumenische hulp voor kerken en vluchtelingen 

hebben hun schouders onder deze actie gezet. We zijn dankbaar dat dit alles zo 

gelopen is, zei men ons bij de Novib. Er is nu een kleine commissie, gevormd en 

enkele adviseurs zijn aangetrokken. 

De gelden moeten natuurlijk goed verdeeld worden en er dienen verantwoorde 

aankopen te worden gedaan. Een derde schip met voedsel is inmiddels (maandag) 

uit Rotterdam vertrokken. Het heeft, zo vernamen we, tweehonderd ton voedsel aan 

boord: rijst, melkpoeder en havermout. 

Het is bestemd voor Bombay en New Delhi. Bij de Novib zei men ons „we zullen snel 

werken om de voedselvoorraden naar India verder af te leveren Daar kunnen do 

Nederlandse gevers gerust op zijn". 

Achteraf kan men zeggen dat de Nederlanders, rijk en arm, oud en jong, minstens 

een rijksdaalder per hoofd hebben afgestaan voor India. Een Belgische krant schreef 

„niemand heeft in edelmoedigheid willen achterblijven". 

De rijstdeskundige aan de landbouwhogeschool te Wageningen ir. G. Bolhuis heeft 

verklaard dat de nood in India nog groter is doordat vele runderen moeten „mee-

eten". Er zijn 180 miljoen „heilige" koeien die niet produktief zijn en die men zeker 

niet wil afmaken. De landbouwproduktie in India is wel verdubbeld, zo hoorden we op 

de ambassade, maar de bevolking en het aantal dieren groeiden mee. 

De staatssecretaris van financiën heeft intussen bepaald dat geen schenkingsrecht 

zal worden gevorderd wegens schenkingen die aan Novib ten behoeve van de India-

actie voor 28 maart zijn gedaan. Aangifte voor het schenkingsrecht kan achterwege 

blijven. 

Voor goederen die ondernemers tot dezelfde datum gratis aan de Novib leveren, 

behoeven zij geen omzetbelasting af te dragen. Teruggaaf van omzetbelasting kan 

niet worden verleend. 
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Het Parool / 22-02-1966 

Zending voedsel naar India 

VIJF ORGANISATIES VAN ACTIE IN STICHTING  

(Van een onzer verslaggeefsters)  

AMSTERDAM, dinsdag. — De vijf organisaties die in de actie voor India hebben 

samengewerkt zijn gisteravond verenigd in de stichting Eten voor India. Binnen twee 

weken zal een grote zending voedsel naar India worden verscheept. Men heeft 

contact opgenomen met de Indische en Nederlandse regering en met de 

internationale organisaties om zo doelmatig mogelijk de Nederlandse hulp aan de 

internationale hulp aan te passen. De vijf in de stichting samenwerkende organisaties 

zijn de Novib, Unesco. Unicef, de Stichting Mensen in Nood en de Oecumenische 

hulp aan kerken en vluchtelingen. De Nederlandse Boksbond heeft gisteravond 

tijdens een boksavond in Krasnapolsky ongeveer negenhonderd gulden bij elkaar 

gebracht. De veiling van kunstwerken, gereorganiseerd door de jonge 

kunstenaarsgroep „Roulatie '65" in het museum Fodor heeft voorlopig f 18.273 

opgeleverd. Men vermoedt dat deze veiling de twintigduizend zal halen. 

 

De Volkskrant / 22-02-1966 
Nog steeds nieuwe acties  

ORGANISATIES INDIA SAMEN IN STICHTING 

(Van onze correspondent) 

DEN HAAG, 22 febr. — De vijf organisaties die de actie India hebben georganiseerd, 

hebben zich maandagavond verenigd in de Stichting Eten voor India. Uiterlijk binnen 

twee weken zullen grote partijen voedsel naar India worden verscheept. De stichting 

zal met de grootste spoed werken aan een zo doelmatig mogelijke bestrijding van de 

hongersnood in India. Contacten zijn al opgenomen met de Indiase en Nederlandse 

regering en met internationale organisaties. De vijf in de stichting samenwerkende 

instanties zijn de NOVIB, UNICEF, UNESCO, de Stichting Mensen in Nood en de 

organisatie Oecumenische hulp aan Kerken en vluchtelingen. De stichting is 

buitengewoon dankbaar voor de spontane giften van het Nederlandse volk en voor 

de hulp van Kerken, overheid, organisaties, radio, tv en de pers, aldus een vannacht 

gepubliceerd communiqué. De verantwoordelijkheid van de vijf groepen voor 

hongerend India en voor de besteding van de giften van het Nederlandse volk kan 

het best worden gewaarborgd door een blijvende vorm van samenwerking, waartoe 

gisteravond de stichting in het leven is geroepen. Getracht wordt zo spoedig mogelijk 

boren beschikbaar te stellen voor zuster Baptista, die zaterdag voor de tv verslag 

deed van de moeilijke situatie in Indore, waar zij werkt. Met behulp van de boren zal 

het mogelijk zijn waterputten te slaan. Er is in Indore groot tekort aan drinkbaar 

water. Ir Davelaar, voedingsdeskundige van de UNICEF, vertrekt donderdag weer 
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naar New Delhi en zal van daaruit de stichting Eten voor India adviseren bij de 

hulpactie. 

 

Leeuwarder Courant / 22-02-1966 

Al f 18,7 miljoen bijeen Vijf organisaties vormen stichting „Eten voor India" 

(Van onze Haagse correspondent) 

De vijf in de actie voor India samenwerkende organisaties — Novib, stichting 

„mensen in nood", stichting Oecumenische Hulp, Unicef en Unesco-Centrum 

Nederland — hebben gisteravond tijdens een vergadering besloten in de toekomst 

als eenheid op te treden ten behoeve van India en hiertoe een stichting, „Eten voor 

India" in het leven geroepen. Zij menen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van 

India het beste tot uitdrukking te kunnen brengen door als groep bijeen te blijven, zo 

werd meegedeeld. 

Met grote spoed zal in overleg met de regering van India, met de Nederlandse 

overheid en met de internationale organisaties hulp worden geboden. Er wordt naar 

gestreefd, nog binnen twee weken grote zendingen voedsel naar India te 

verschepen, op korte termijn door meer zendingen gevolgd. Voorts zal men 

boorinstallaties aanschaffen om in het gebied rond Indore, waarover missiezuster 

Baptista Simons voor de televisie heeft verteld, naar water boren. 

Met de binnengekomen giro-overschrijvingen was het totaalbedrag van de actie voor 

India — zonder de schenkingen en zonder het door de regering toegezegde bedrag 

van ƒ 3,6 miljoen — gisteravond gestegen tot ƒ 18,7 miljoen. Men acht het niet 

uitgesloten, dat het eindbedrag van de actie „Open het Dorp" (ƒ24 miljoen) zal 

worden overschreden. 

 

Nieuwsblad van het Noorden / 22-02-1966 

Eten voor India blijft één groep 

De vijf organisaties, die in de actie Eten voor India hebben samengewerkt (de 

stichting Mensen in Nood, Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, de 

Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand, Unesco en Unicef) zijn 

gisteravond bijeengeweest onder voorzitterschap van drs. H. A. Korthals. Zij drukten 

hun grote dankbaarheid uit aan het Nederlandse volk, aan kerken, overheid en 

organisaties, aan televisie, radio en pers, voor de prachtige samenwerking en het 

schitterende resultaat van de zaterdag gevoerde actie. Zij menen hun 

verantwoordelijkheid tegenover het volk van India, dat met honger wordt bedreigd, en 

het Nederlandse volk, dat zo spontaan op de oproep heeft gereageerd, het best tot 

uiting te brengen door als één groep te blijven samenwerken om de hulp aan India te 

verwerkelijken. Om deze samenwerking rechtsvorm te geven, wordt de stichting Eten 

voor India in het leven geroepen. 
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Het Vrije Volk / 22-02-1966 

Eten voor India wordt stichting 

De vijf organisaties die bij de actie Eten voor India samenwerken, hebben besloten 

een stichting te gaan vormen. 'Eten voor; India' zal deze stichting heten, die met 

grote spoed de daadwerkelijke hongerbestrijding ter hand zal nemen. De" 

samenwerkende organisaties zijn de NOVIB, de stichting Mens in Nood, 

Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen, Unesco en Unicef.  

De stichting streeft ernaar op zo kort mogelijke termijn; uiterlijk binnen twee weken, 

een grote zending voedsel naar India te verschepen. Ir. H. Davelaar, 

voedseldeskundige van Unicef in New Delhi, die voor de actie van zaterdag speciaal 

naar ons land overkwam keert donderdag naar India terug en zal vandaar uit de 

stichting Eten voor India inlichten over de mogelijkheden en behoeften. 

 

De Tijd / 22-02-1966 
DEN HAAG, 22 febr. — De vijf organisaties, die In do actie „Eten voor India" hebben 

samengewerkt (Stichting Mensen la Nood. Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen, de Nederlandse Organisatie voor Nationale Bijstand, Unesco en 

Unicef) zijn gisteravond bijeen geweest onder voorzitterschap van drs. H. A. Korthals. 

Zij drukten hun grote dankbaarheid uit aan het Nederlandse volk, aan kerken, 

overheid en organisaties, aan televisie, radio en pers, voor de prachtige 

samenwerking en het schitterende resultaat van de zaterdag gevoerde actie. 

Zij menen hun verantwoordelijkheid tegenover bet volk van India, dat met honger 

wordt bedreigd en het Nederlandse volk dat zo spontaan op de oproep  heeft 

gereageerd, het best tot uiting te brengen door als één groep te blijven samenwerken 

om de hulp aan India te verwerkelijken.  

Om deze samenwerking rechtsvorm te geven wordt de stichting „Eten voor India" in 

het leven geroepen. die met grote spoed de hongerbestrijding in India ter hand zal 

nemen. Daarvoor zal contact worden opgenomen met de regering van India, de 

Nederlandse overheid en de Internationale organisaties, teneinde op zo doelmatig 

mogelijke wijze de Nederlandse hulp In de internationale hulpverlening in te passen. 

Er wordt naar gestreefd nog binnen uiterlijk twee weken een grote zending voedsel 

naar India te verschepen. Reeds werden contacten gelegd om op de kortst mogelijke 

termijn de beschikking over grote partijen voedingsmiddelen te verkrijgen. Voor de 

plaats Indore, waar zuster Baptista, die zaterdag voor de televisie een verslag van de 

noodsituatie heeft gegeven, werkt, zal getracht worden boren aan te schaffen om de 

bevolking aan het zo hoog nodige water te helpen. De organisaties kregen bij hun 

besprekingen waardevolle inlichtingen en adviezen van Ir. H. Davelaar. 

Voedingsdeskundig van Unicef in New Delhi, 
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Gereformeerd Gezinsblad / 23-02-1966 

„ETEN VOOR INDIA" 

De vijf organisaties, die in de actie eten voor India hebben samengewerkt, te weten 

de „Stichting mensen in nood", „Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen", de 

‘Ned. organisatie voor nationale bijstand", Unesco en Unicef, menen hun 

verantwoordelijkheid tegenover het volk van India, dat met honger wordt bedreigd en 

het Nederlandse volk dat zo spontaan op de oproep heeft gereageerd, het best tot 

uiting te brengen door als één groep te blijven samenwerken om de hulp aan India te 

verwerkelijken.  

Om deze samenwerking rechtsvorm te geven, wordt de Stichting “Eten voor India" in 

het leven geroepen, die met grote spoed de hongerbestrijding in India ter hand zal 

nemen. Daarvoor zal contact worden opgenomen met de regering van India, de 

Nederlandse overheid en de internationale organisaties teneinde op zo doelmatig 

mogelijke wijze de Nederlandse hulp in de internationale hulpverlening in te passen.  

Er wordt naar gestreefd nog binnen uiterlijk twee weken een grote zending voedsel 

naar India te verschepen. Reeds werden contacten gelegd om op de kortst mogelijke 

termijn de beschikking over grote partijen voedingsmiddelen te verkrijgen. 

 

Het Vrije Volk / 04-03-1966 

Een stem uit de kerken van India 

Het laatste nummer van de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen (Utrecht) meldt dat de kerken van India zelf in de meest bedreigde 

staten 3500 posten hebben (scholen, kerken, werkprojecten) waar zij voedsel 

kunnen uitdelen; op zeer korte termijn wordt dit voedselprogramma verdubbeld. Tot 

dusver hielpen zij een half miljoen mensen aan rijst, melkpoeder, vltamines. 

De Wereldraad van Kerken ontving in Genève een rapport van India's kerken waarin 

deze letterlijk schrijven:  

"Het staat buiten discussie dat wij een reusachtige catastrofe in het centrum van 

India tegemoet gaan. Sedert een eeuw is er nooit zo 'n enorm gebrek aan regen 

geweest. De moessonregens zijn helemaal niet gekomen. Uitgestrekte gebieden van 

India, inclusief Delhi, worden steeds droger, stoffiger en onvruchtbaarder, in 

sommige gebieden is zelfs al een tekort aan drinkwater, om nog maar niet te. 

spreken van water voor irrigatie. 

Ondanks alle pogingen van de regering voor het krijgen en kopen van voedsel uit het 

buitenland, zo vervolgt het rapport, zullen vele miljoenen inwoners tekort krijgen, en 

een nog niet te schatten aantal mensen zal de komende zes maanden niet 

overleven. Er is geen oplossing te verwachten voor november a.s. 

De oecumenische beweging schaarde zich in alle opzichten achter de landelijke actie  

'Eten voor India' met het gironummer 100200 Den Haag. 

"Werelddiakonaat” geeft nog enkele antwoorden op vragen: "Kan men niet 

goedkoper in Aziatische buurlanden inkopen dan in landen als Nederland?!  
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Antwoord: misschien wel, maar daar was geen organisatie voor. Hier kon 

bliksemsnel worden ingekocht en verscheept. Maar inkoop in Azië gebeurt zo 

spoedig dit mogelijk is.  

“Wat lost het sturen van voedsel alleen nu eigenlijk op?'  

Antwoord: niets, maar iedereen wil eten. Over werk-op-lange termijn volgen 

gegevens.  

Vraag: 'Kan men in India zelf de ontvangst en distributie van grote partijen voedsel 

wel aan?'  

Antwoord: Dat is het grootste probleem. De haven- en transportmogelijkheden in 

India zijn bij lange na niet voldoende. Ter plaatse spant men alle krachten in. 

 

Gereformeerd Gezinsblad / 05-03-1966 

STICHTING GEREFORMEERDE ONTWIKKELINGSHULP? 

Er wordt aan voortgewerkt  

Uit opgedane ervaringen weten wij dat er bij onze jeugd en ook bij veel ouderen veel 

belangstelling bestaat voor de z.g. ontwikkelingshulp. Er leeft een bepaalde drang 

om op dit punt wat te doen. De spontane medewerking aan de acties om enkele 

Zuidkoreaanse predikanten naar Nederland te laten komen voor verdere studie aan 

de Theologische Hogeschool te Kampen is hiervan dunkt ons een duidelijk bewijs, 

hoewel niemand zal beweren dat hiermee precies hetzelfde bedoeld wordt als wat 

verstaan wordt onder ontwikkelingshulp.  

Toch is het gewenst het één niet los te zien van het ander. Het eerste en grote gebod 

moet niet losgemaakt worden van het tweede, daaraan gelijk. Matth. 22 : 37 t/m 40.  

Als een kerk of kerken een zendeling uitzenden, dan kan het naar ons oordeel 

bijzonder nuttig zijn dat een stichting of vereniging b.v. huishoudvoorlichters of 

landbouwdeskundigen uitzendt, zodat als het ware een team ontstaat waardoor een 

complete bearbeiding. een gevarieerder aanpak, mogelijk wordt. Het is ook mogelijk 

dat getracht wordt uit een ontwikkelingsland één of enkele in het maatschappelijk 

leven werkzame krachten naar hier te laten komen ter completering van hun studie, 

teneinde hen in staat te stellen als zij teruggekeerd zijn in hun eigen land als 

voorlichter(s) op te treden. Wij noemden hier maar een voorbeeld een bescheiden 

begin, hoewel de plannen als zij tot uitvoering kunnen komen — grootser zijn. Het 

verheugt ons dan ook dat vanuit het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond het 

signaal is ven tot activiteiten over te gaan.  

Nu weten wij wel dat vanuit de zg. algemene christelijke organisaties aan 

ontwikkelingshulp wordt gedaan en er ook onder ons wel zijn die hun medewerking 

daaraan geven, maar al deze hulp is ons teveel verweven met het werk van de 

Wereldraad van Kerken, waardoor de Christus der Schriften niet tot Zijn eer komt.  

Er blijft ons dan ook niets anders over dan als Gereformeerden zelf tot activiteiten 

over te gaan.  

Welnu, het begin van die activiteiten is er en er wordt aan voortgewerkt.  

Onlangs is te Zwolle een vergadering gehouden waar gesproken is over de vraag of 
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wij moeten overgaan tot het oprichten van een Stichting (of Vereniging) voor 

Gereformeerde Ontwikkelingshulp.  

Unaniem waren de aanwezigen het er over eens dat er wat gedaan moet worden, 

terwijl niemand er voor gevoelde de ontwikkelingshulp van de grote christelijke 

organisaties te steunen, dat deze wordt verricht in samenwerking met de 

Nederlandse Zendingsraad, Wereldraad van Kerken, enz.1)  

Nogmaals, er blijft niets anders over dan zelf ook dit deel van dc ontwikkelingshulp 

ter hand te nemen.  

Wij kunnen thans berichten: zo de Heere wil, gaat de actie van start. U kunt hierover 

binnenkort meer lezen.  

Mogen wij aller aandacht hiervoor vragen ? 

Wie direct hierover meer wil weten of bepaalde suggesties wil doorgeven. Kan zich 

wenden tot het door de vergadering aangewezen werkcomité, de brs. Ds. D. Los. 

Langeweg 24. Grootegast, A. Geerse, Kruserbrink 32, Hardenberg  en J. Meijering, 

Caspar Fagelstraat 40, Zwolle. 

1) Ten bewijze nemen wij de volgende passage over uit “Ons Platteland", orgaan 

van de Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond, no. 30, 30 juli 1965.  

„Uit het bovenstaande zal het wel duidelijk zijn dat samenwerking van 

organen, die over verschillende soorten deskundigheid beschikken, gewenst 

geacht moet worden. Tegen deze achtergrond zijn wij erg blij met de 

Interkerkelijke Contact Commissie voor Ontwikkelingshulp — kort I.C.C.O. — 

waar ook de C.B.T.B. aan mee gaat doen. 

In het I.C.C.O. werken samen: de zendingsorganen van verschillende kerken, 

samengebundeld in de Ned. Zendingsraad, de Stichting Oecumenische Hulp (orgaan 

van de bij de Wereldraad van Kerken aangesloten Nederlandse kerken) en het 

Algemeen Diaconaal Bureau van de Gereformeerde Kerken (Synodaal J. M.) en het 

Convent van Chr. Sociale Organisaties (C.N.V., C.M.B., V.P.C.W. en C.B.T.B), Prof. 

Verkuijl — geen onbekende in de C.B.T.B. — algemeen sekretaris van de Ned. 

Zendingsraad, is voorzitter van het I.C.C.O." 

 

Trouw / 18-03-1966 

Bijna ƒ 30.000.-voor werk ds. Beyers Naude 

(Van een onzer verslaggevers)  

AMSTERDAM — Bijna dertigduizend gulden is thans in Nederland opgebracht voor 

het werk van de Zuidafrikaanse predikant ds. C. F. Beyers Naudé onder de Bantoe-

kerken. Prof. dr. J. Verkuyl, die in Trouw twee artikelen schreef over dit rassen-

barrière doorbrekende werk van de directeur van het Chr. Instituut van Zuidelijk 

Afrika, kreeg op zijn rekening bij de Algemene Bank Nederland ƒ 12.447,92 gestort. 

 Ds. J. J. Buskes, die eveneens een oproep deed om dit werk te steunen, ontving 

een bedrag yan ƒ 5000 voor dit doel, terwijl naar aanleiding van twee IKOR-

uitzendingen op de rekening van de Oecumenische hulp ƒ 11.730.58 is gestort. In 
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totaal is er dus een bedrag van ƒ 29.178,50 beschikbaar voor het werk van ds. 

Beyers Naudé. Dr. B. Engelbrecht, verklaarde dat men deze hulp uit Nederland zeer 

waardeert. Bijdragen kunnen nog gestort worden op de rekening van prof. Verkuyl bij 

de Alg. Bank Nederland. Van Baerlestr. Amsterdam (giro 206800) onder vermelding: 

„Bantoekerken". 

 

De Volkskrant / 02-04-1966 

Opbrengst voor India opgelopen tot 24,5 miljoen 

DEN HAAG, 2 april — De bijdragen aan de actie „Eten voor India" hebben 

donderdag het bedrag van 24,5 miljoen gulden bereikt. Tot dusver werd reeds voor 

een waarde van negen miljoen gulden voedsel verscheept of voor spoedige 

verzending gecontracteerd. Daaronder zijn 1500 ton magere melkpoeder, 1000 ton 

half-vette melkpoeder, ruim 1000 ton havermout, 60 ton tarwebloem, 6300 ton rijst en 

een grote hoeveelheid vitaminen-preparaten. De stichting Eten voor India onderhoudt 

geregeld contact met de regering van India en met andere instanties in New Delhi 

over hulp, die verder geboden kan worden. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan 

voedselzendingen, maar ook aan voorzieningen die een blijvende oplossing kunnen 

bieden voor de voedselschaarste. Het beheer van de in ons land ingezamelde 

gelden werd toevertrouwd aan de Nederlandsche Bank. Het bestuur van de stichting, 

samengesteld uit de vijf organisaties die het initiatief namen tot de actie Eten voor 

India, heeft in zijn eerste vergadering oud-minister drs H. A. Korthals (OVIB) tot 

voorzitter gekozen. Vicevoorzitters zijn dr E. Emmen (Oecumenische Hulp aan 

Kerken en Vluchtelingen) en prof. Dr. A. N. J. den Hollander (UNESCO). 

Penningmeester is drs J. A. M. H. Damoiseaux (Stichting Mensen in Nood) en 

secretaris de heer J. Eggink (UNICEF). Het secretariaat is in Den Haag gevestigd. 

 

De Tijd / 23-04-1966 

Nieuwe leider Wereldraad 

Op de laatste vergadering van het Centrale Comité van de Wereldraad van kerken te 

Geneve is, zoals men weet, tot opvolger van dr. W. Visser 't Hooft gekozen dr. 

Eugene Carson Blake. Vóór het einde van dit jaar zal hij zijn taak aanvaarden. 

Gezien het grote belang van het werk van de secretaris-generaal van de Wereldraad 

heeft het zeker zijn nut enige bijzonderheden te vermelden met betrekking tot de 

persoon van de gekozene. Het maandblad van de Oecumenische Raad van kerken 

in Nederland: „Gemeenschap der kerken" is onze bron voor de volgende details. De 

keuze van de nieuwe secretaris-generaal is met grote spanning tegemoet gezien. Na 

de onaangenaamheden in verband met de benoeming van dr. Visser 't Hooft's 

opvolger, veroorzaakt door premature publicatie over de desbetreffende 

onderhandelingen te Enugu (Afrika), heeft men te Geneve alles in strikte 

geheimhouding afgewerkt. De voorzitter, dr. Fry, maakte de benoeming bekend; zij 

was het gevolg van een zeer grote meerderheid van stemmen. Dr. E. C. Blake kent 
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de Wereldraad door en door. Hij is voorzitter van verschillende commissies en lid van 

het Centrale Comité, in welke hoedanigheid hij reeds vele jaren inzage heeft van 

vrijwel alle stukken van de Wereldraad. Om zijn inzichten, zijn werk en persoon heeft 

hij groot gezag. Als voorzitter van de Oecumenische Interkerkelijke Hulp aan kerken 

en vluchtelingen, en van de financiële commissie van de Wereldraad heeft hij grote 

ervaring opgedaan. 

Levensloop 

E. C. Blake werd in 1906 te St. Louis, Missouri, geboren. Hij studeerde aan de 

Princeton Universiteit en doceerde daarna twee jaar aan een christelijk college te 

Lahore in India. Vervolgens zette hij zijn studie voort te Edinburgh en opnieuw in 

Princeton, waarna hij de zielzorg op zich nam in een Presbyteriaanse kerk te New 

York. Langzamerhand trad hij steeds meer op de voorgrond, eerst (1951) als 

secretaris-generaal van de verenigde Presbyteriaanse kerk van Amerika en in 1954 

als president van de Nationale Raad van kerken in de V.S. De Assemblées van de 

Wereldraad te Evanston en New Delhi woonde hij als afgevaardigde bij evenals de 

conferenties van „Faith and Order" te Lund en Oberlin. Van verschillende 

universitaire colleges is hij lid en hij bekleedt een leidende positie in de strijd voor 

mensenrechten en interraciale rechtvaardigheid, alsook in president Johnsons 

Adviesraad voor de strijd tegen de armoede. Zijn verdiensten werden erkend door 

enkele eredoctoraten en onderscheidingen. Zelf ziet hij zijn jongste benoeming als 

„een grote, onverdiende eer en als een werkelijk overweldigende uitdaging." 

Herenigingsinitiatief 

De grootste bekendheid heeft Blake misschien wel verworven door zijn opvallend 

plan tot kerkhereniging, dat hij in 1960 tijdens een preek in de Anglikaanse 

kathedraal van San Francisco ontvouwde. Geleid, naar ik bid, door de H. Geest, zo 

sprak hij, stel ik aan de Episcopale kerk voor, dat zij tezamen met de Verenigde 

Presbyteriaanse kerk een uitnodiging richt aan de Methodistenkerk en de Verenigde 

kerk van Christus om met ons een plan van kerkelijke eenheid te ontwerpen, dat 

zowel katholiek als protestant is. Alle andere kerken, die menen dat zij de beginselen 

en het plan kunnen aanvaarden moeten ook hartelijk uitgenodigd worden om zich 

met ons te verenigen. Ik word allereerst gedreven door de overtuiging, dat Jezus 

Christus. Die wij allen belijden als onze goddelijke Heer en Heiland, wil dat Zijn Kerk 

één is. Dat betekent niet, dat Zijn Kerk uniform, autoritair, een mamoet-organisatie 

moet worden, maar dat onze gescheiden organisaties een tragisch verdeelde kerk 

aan een tragisch verdeelde wereld tonen. Onze verdeelde toestand maakt onze 

gemeenschappelijke christelijke aanspraak. dat Jezus Christus de Heer en vorst des 

vredes is, bijna ongeloofwaardig."  

Katholiek én protestant 

De te verenigen kerk moet volgens hem, zowel katholiek als reformatorisch zün. 

Wanneer wij gaan beginnen de kloof van de Reformatie te overrisch zijn. Wanneer 

wij gaan beginnen de. kloof van de Reformatie te overbruggen, dan moeten zij, die 
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uit de Reformatie voortkomen, opnieuw waardering krijgen voor wat bewaard is door 

de katholieke delen van de Kerk en evenzo moeten zij die uit de katholieke traditie 

komen bereid zijn om te aanvaarden en, als van God verkregen, tot zich te nemen al 

hetgeen bijna vijf eeuwen Reformatie hebben bijgedragen tot hernieuwing van 

Christus' Kerk." Blake heeft zowel aan de katholieke als aan de reformatorische 

kerken een concrete lijst van voorwaarden voorgelegd, die z.i. moesten worden 

vervuld, wil men de eenheid der gescheiden kerken verwezenlijken. Vanzelfsprekend 

heeft zijn voorstel de ronde gemaakt door de wereldpers. Ook in de kerkelijke bladen 

van ons land werd het besproken. De reacties, daarop waren nogal verschillend: zij 

gingen van instemming tot afkeuring, zoals trouwens te verwachten was. Toch is 

Blake's plan niet helemaal in vergetelheid geraakt. Er is een „Beraad over 

kerkhereniging" opgericht, waaraan zes Amerikaanse kerken deelnemen; drie 

negerkerken wensen aan de discussies deel te nemen. Volgende maand komt dit 

„Beraad" weer in vergadering bijeen te Dallas in Texas, waar men een ontwerp voor 

hereniging hoopt te kunnen bespreken. 

 

Friese Koerier / 14-05-1966 

PRO VERITATE: ,Kerk en nywerheid’ 

„Pro Veritate" bevat deze keer zes artikelen over „Die kerk en die Nywerheid". „Pro 

Veritate" is een “Christelike maandblad vir Suidelik Afrika". De redactie bestaat uit 

blanken en negers. Het speciale thema in dit aprilnummer „Kerk en industrie", is een 

gevolg van de studiecursus, die in februari gehouden werd te Wilgespruit. 

Men abonneert zich in Nederland op Pro Veritate voor de prijs van 1 1/2 Rand per 

jaar het gemakkelijkst door bemiddeling van de „Stichting Oecumenische Hulp aan 

Kerken en Vluchtelingen". Cornelis Houtmanstraat 17, Utrecht. 

„Ons land beleef 'n buitengewone, ja bijna fantastiese nywerheids-ontwikkeling — 

iets waarvoor ons God gedurig moet dank. Maar gepaard met en as gevolg van 

hierdie ontwikkeling word nuwe sosiale vraagstukke geskep, wat die Kerk voor die 

geweldige uitdaging plaats om die stadsmens met die nuwe en vreemde situasie, 

waarin hy hom tans bevind, te help om homself te vind”. Aldus de redactie. 

„Veral is dit noodzaaklik om 'n suiwere interpretasie aan Christene te gee van die 

verband tussen hulle geloof en hul daaglikse werk en dit te laat opvolg deur praktiese 

voorligaing oor die beste wijze, waarop Christlike oortuiginge en lewenshouding in 

die moderne nywerheitswêreld uitgeleef kan word". 

 

Trouw / 28-05-1966 

Advertentie: De Stichting Oecumenische Hulp zoek een adjunkt-sekretars 
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Trouw / 27-06-1966 

Ds. Naudé tot Nederlandse gereformeerden: „HET GAAT U AAN” 

De 900 zitplaatsen tellende gereformeerde Rafaelpleinkerk in Amsterdam was 

gistermiddag in de vijf-uurdienst ondanks het mooie weer tot de nok toe gevuld 

tijdens de preek van de Zuidafrikaanse predikant F. C. Beyers Naudé. Vooral veel 

jonge mensen waren naar de kerk gekomen om de directeur van het rassen-barrière 

doorbrekende Chr. Instituut van Zuidelijk Afrika te horen. Verscheidene 

Zuidafrikaanse studenten zaten in de kerk. Ook dr. J. J. Buskes was naar de 

gereformeerde kerk gekomen om ds. Naudé te horen. 

Voor de dienst begon in de gereformeerde Rafaëlpleinkerk in Amsterdam had de 

Zuidafrikaanse predikant ds. C. F. Beyers Naudé (midden) in de consistorie een 

gesprek met ds. J. P. Haspels (links) en prof. dr. J. Verkuyl (rechts), die de kerkdienst 

met een kort woord inleidde. 

 

Doodstil werd het in het kerkgebouw toen ds. Naudé de Nederlandse 

gereformeerden voorhield dat het hun aangaat wat er gebeurt in de Zuidafrikaanse 

kerken. Het lichaam van Christus is één. Zult u met een rein geweten voor God 

kunnen staan en zeggen: het ging mij niet aan? Als God u roept om te spreken en u 

zwijgt, dan bent u medeschuldig, aldus de predikant. Maar als u spreekt, doe dat dan 

met diep begrip voor de zwakheid van en ennige liefde voor de mede-gelovigen in 

Zuki-Afrika, zei ds. Naudé. 

Hij bepleitte uitwisselingen en predikanten, lidmaten en jongeren. Hij las voor uit 1 

Corinthe 12 en de tekst van zijn predikatie was ontleend aan Romeinen 12 vers 4 en 

5. De dienst werd door een radiowagen opgenomen voor het Convent van Kerken. 

Binnenkort zal de preek worden uitgezonden. 

Ds. Naudé werd met een kort woord ingeleid door prof. dr. J. Verkuyl, die de 

predikant een bruggenbouwer noemde tussen de separatische Bantoekerken (er zijn 
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er meer dan 2000) en de westers georiënteerde kerkgenootschappen. Voor het werk 

van ds. Naudé onder de Bantoekerken, (waarvoor bijdragen kunnen worden 

overgemaakt op postgiro 5261 van de Stichting Oecumenische Hulp), werd in de 

dienst gecollecteerd. Een bedrag van ƒ 653,16 kwam uit de collectezakken. 

 

Trouw / 29-06-1966  
Idem 01-07-1966 

Dienst over grenzen (advertentie0 

Bemiddelingsbureau voor uitzending naar ontwikkelingslanden, uitgaande van De 

Nederlandse Zendingsraad en Stichting Oecumenische Hulp, zoekt voor z.sp.m. een  

SEKRETARESSE NED./ENG. 

Met vakantie-afspr. wordt rekening gehouden.  

Soll. aan Corn. Houtmanstraat 17, Utrecht.  

 

Leeuwarder Courant / 30-06-1966 

Fries echtpaar via zendingshuis Bazel naar Afrika 

Sipke en Maaike van der Velde-Rienstra uit Ferwerd en Scharnegoutum zijn zondag 

door de Bazelse zending ingezegend en uitgezonden voor het werk in Kameroen. 

Toen de dienst begon was de grote Petruskerk in Bazel geheel gevuld met 

kerkgangers niet slechts uit Bazel, maar ook uit vele gemeenten in Zwitserland en 

Zuid-Duitsland. In een lange rij kwamen 26 jeugdige zendingsarbeiders de kerk 

binnen, predikanten en artsen, verpleegsters en technici, leraren en 

landbouwkundigen. In de komende maanden gaan zij naar hun standplaatsen in 

Ghana en Kameroen, India, Hongkong en Noord-Borneo. Aan het hoofd van de 

lange rij die de kerk binnentrad, liepen prof. dr. F. Zerbst uit Wenen, de predicator in 

deze feestelijke dienst, en dr. J. Rossel de president der Bazelse zending, die met 

handoplegging de nieuwe arbeiders zou uitzenden. De rij werd besloten door de 

vertegenwoordigers van de kerken, waaruit deze zendingsarbeiders afkomstig 

waren. Dat waren vier kantonale kerken in Zwitserland, drie kerken uit Duitsland, 

namelijk de kerken van Würtemberg, Baden en Hessen- Nassau en tenslotte de 

Nederlandse Hervormde Kerk, vertegenwoordigd door ds. P. J. Mackaay uit 

Oegstgeest. 

De heer Van der Velde meldde zich voor de zendingsdienst toen hij onderwijzer in 

Holwerd was. Via het bureau „Dienst over Grenzen" van de Stichting Oecumenische 

Hulp aan Kerken en Vluchtelingen kwam hij in contact met onderwijswerk in de 

Kongo. Omdat wie daar wil werken het Frans moet beheersen werkte hij een jaar als 

godsdienstonderwijzer in Brussel, waar hij in zijn vrije tijd Frans studeerde. Toen 

duidelijk werd, dat de aanvaarding van dit werk in Kongo sociaal-economisch niet 

verantwoord was, trad de heer Van der Velde in contact met de Bazelse zending, die 
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hem aanvankelijk bestemde om les te gaan geven aan een kweekschool in 

Kameroen, welke bestemming later veranderd werd in die van schoolbeheerder in 

het Engels-sprekende gedeelte van dit Afrikaanse land. 

Om zich hierop voor te bereiden ontvingen Sipke en Maaike van der Velde een 

opleiding in het Zendingshuls in Bazel, welke opleiding binnenkort voor taaistudie in 

Engeland zal worden voortgezet. In januari 1967 hopen zij dan eindelijk naar Afrika 

te kunnen gaan waar dan het corps der Bazelse zendingsarbeiders opnieuw met 

enige Nederlanders zal worden versterkt. 

 

Algemeen Handelsblad / 14-07-1966 

Op theologische safari  

Christendom in Afrika veelzijdig vraagteken 

Met handenvol onzekerheden en 

tegenspraken is dr. G. H. M. Posthumus 

Meyjes naar Nederland teruggekomen. 

Drie jaar lang is hij docent geweest aan 

de theologische school der evangelische 

kerk te Ndoungué in Kameroen. Hij zal 

per 1 januari 1967 de Leidse leerstoel 

gaan bezetten van zijn leermeester prof. 

dr. J. /V. Bakhuizen van den Brink, 

wiens assistent hij werd na zijn 

doctoraal. Op een desbetreffend 

verzoek uit Kameroen stelde hij drie jaar 

geleden zijn bekwaamheden in dienst 

van de kerk van Afrika. Hoe kort zijn 

verblijf daar dan ook is geweest, toch is 

het van belang te weten, hoe een 

onmiskenbaar strikt academisch 

theoloog reageert op de aanwezigheid 

van het christendom in het in volle 

ontwikkeling verkerende zware 

werelddeel. 

Op het zendingscentrum van de 

Nederlands Hervormde Kerk te 

Oegstgeest hadden wij een even informeel als instructief gesprek met prof. 

Posthumus Meyjes. Hij wekt daarbij de indruk net ontwaakt te zijn uit een deels 

angstige deels mooie droom, waarin hij nog geen logisch verband of vaste lijn kan 

ontdekken. Het is of hij op theologische safari is geweest, een boeiende belevenis, 

die toch veelzijdige vraagtekens achterlaat. Zoals hij zelf zegt is zijn werkzaamheid 

daar beperkt gebleven tot een psychoanalytisch bezig zijn - niet eens zozeer om de 
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„Afrikaanse ziel" te ontleden dan wel om zichzelf als christen door te lichten in de 

confrontatie met die heel andere mens, die de Afrikaan is. 

foto: dr. G. H. M. Posthumus Meyjes 

Rest van het artikel niet opgenomen 

 

Trouw / 30-07-1966 

advertentie 

 

 

Het Vrije Volk / 06-08-1966 

Geestelijk leven door Joost van Roon  

Nederlandse trekt naar lepracentrum in Tanzania 

Van Marjolijn Schuyff, een 26 -jarige Eindhovense, zeggen sommige mensen dat zij 

niet weet wat zij begint: hoe kun je er in vredesnaam toe komen, in een 

leprozenkolonie te gaan werken? (Het woord 'leproos' is al even belast als 'melaats’.) 

Marjolijn Schuyff zelf is er uitermate rustig onder: haar vak is arbeidstherapie, en 

waar komt zij in het buitenland beter tot haar recht dan juist in een leprozerie? 
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Het bureau Dienst over Grenzen, een gezamenlijke onderneming van de 

Nederlandse Zendingsraad en de Stichting Oecumenische Hulp, heeft haar 

aangeworven voor het Iambi Leprosarium te Singida in Tanzania.  

Woensdag is zij vertrokken. Op de valreep heeft zij me verteld hoe het zo ver kwam. 

Ik was in Indonesië tot mijn zesde jaar. Ziekte en hongersnood in die jaren, de latere 

films over India, alle gegevens over vluchtelingenkampen, enzovoorts hebben 

dermate grote indruk op me gemaakt, dat ik me altijd erg bewust ben geweest van 

onze eigen luxe." Anderen hebben me toen gezegd, dat ik moest proberen 

uitgezonden te worden.'  

Tot dat moment werkte Marjolijn Schuyff in de Johanna Stichting (bekend geworden 

door de, actie Het Dorp). Zij volgde tevoren de Amsterdamse opleiding voor 

arbeidstherapie (drie en een half jaar).  

De medische en psychologische scholing gaat er gepaard met een Indrukwekkende 

dosis handenarbeid: weven, mandvlechten, houtbewerking, metaal- en 

leerbewerking, boekbinden, cartonnage, etcetera. 

Van al deze technieken wordt bij de revalidatie gebruik gemaakt: patiënten met 

aangeboren afwijkingen, spastische aandoeningen, kinderverlamming oefenen zich 

in spierbewegingen, leren door technische handelingen hun zelfvertrouwen 

herwinnen, ontwikkelen hun motoriek. Volwassenen ontdekken zo ' nieuwe' ' 

beroepsmogelijkheden. In 't algemeen: men leert zich meer zelfstandig te behelpen. 

In de revalidatie-inrichting speelt de arbeidstherapeut(e) dus een belangrijke rol. 

En nu: het nieuwe werkterrein in Afrika. Amputaties en verlamming eisen aanpassing 

voor de leproos; maar ook het feit dat hij na de genezing van een huidaandoening de 

littekens behoudt maakt zijn terugkeer in de vrije maatschappü pijnijk. De 

buitenwereld is er doodsbenauwd voor. 

Door arbeidstherapie leren leprapatiënten een vak kennen. Zij leren weven,. naaien, 

leer bewerken, enz. Keren zij In het eigen dorp terug, dan zullen zij op grond van hun 

grotere bekwaamheid toch geaccepteerd worden.  

Maar wat denkt Marjolijn Schuyff van het gevaar, zelf besmet te worden? 'Het 

grootste percentage van de wereldbevolking is immuun, zeggen medici. Mocht, je 

toch besmet worden, dan kan men onmiddellijk medisch ingrijpen, je blijft onder 

geregelde controle.' Bovendien geeft deze jonge vrouw de indruk dat zij om dit soort 

risico's zich niet kan laten tegenhouden. 

Een ziekenhuis met ruim 600 interne leprozen en 700 poliklinische gevallen ligt op 

haar te wachten in Tanzania en de omstandigheden zullen er primitief zijn. Als zij 

aankomt, is er nog een ander stevig karwei: het volgen van een cursus swahili, de 

voertaal van het land. 

 



 

SOH in de kranten van 1966, pag. 88 

 

Trouw / 13-08-1966 

12 JONGEREN NAAR ZAMBIA 

-christenen gevraagd-   

TWAALF Nederlandse jongeren krijgen met ingang van 19 september in het Instituut 

voor de. Tropen te Amsterdam een korte opleiding. Als die opleiding in december 

achter de rug is, wordt het twaalftal uitgezonden naar Zambia. Zij gaan zich daar in 

de provincie Kasempa (tegen de grens van Kongo aan) bezig houden met de 

ontwikkeling van de landbouw en van de geneeskundige verzorging. Rev. M. M. 

Temple, die al bijna 24 jaar ervaring in Zambia heeft en nu als adviseur in dienst is 

van de regering, heeft in Utrecht met het team contact opgenomen. 

„De Nederlandse vrijwilligers worden op verzoek van de Zambiaanse regering 

uitgezonden. De kerken daar hebben toen gevraagd christenen voor dit werk te 

zenden", zo vertelde ons rev. Temple in Utrecht, waar we hem troffen op het kantoor 

van de Stichting oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen.  

Aldus is een hechte samenwerking ontstaan tussen de Stichting Nederlandse 

vrijwilligers en de Dienst Over Grenzen van de Stichting Oecumenische hulp.  

In Zambia gaan de vrijwilligers beginnen met een nieuwe methode van 

landbouwonderwijs. Drs. W. Zevenbergen, de veldleider in Zambia van de stichting 

Nederlandse vrijwilligers, vertelde daarover: „Het is vooral belangrijk dat eerst een 

goede verstandhouding met de bevolking ontstaat.  

Het team zal dan ook het eerste halt jaar veel met de bewoners van de streek 

Kasempa moeten praten. Als de vertrouwenspositie eenmaal bestaat kan 

langzaamaan worden begonnen met het Invoeren van betere verbouwingsmethoden 

van gewassen.  

Eigenlijk houdt dat de Introductie van de landbouw in Kasempa in. Jaarlijks moet de 

regering namelijk tonnen mais Importeren, omdat het land zelf te weinig produceert. 

Met het verbouwen van mals wil het team in Kasempa dan ook beginnen. „Voor de 

Afrikanen betekent dat een soort revolutie, omdat wij de mannen bij de landbouw 

willen inschakelen. Tot nu toe doen de vrouwen het bedrijf en gaan de mannen 

alleen op jacht," zei de heer Zevenbergen.  

Hij vertelde verder dat het de bedoeling is uiteindelijk een coöperatie te stichten die 

alle stukjes grond bij elkaar brengt en waardoor een gemakkelijkere 

productiemethode kan worden gevolgd. Als deze methode slaagt, zal op nog een 

dertigtal andere plaatsen in Zambia worden geprobeerd bij landbouw op deze manier 

te verbeteren. “Maar het zal nog wel een jaar of vijftien duren voor dat we zovêr zijn" 

aldus de heer Zevenbergen.  

Van de twaalf jongeren die zich voor Zambia hebben aangemeld, zullen er slechts 

acht kunnen worden uitgezonden. Alleen naar een bouwkundige wordt nog gezocht 

De mensen die nu niet geschikt blijken voor bet project in Zambia blijven in reserve 

voor andere projecten of vallen helemaal af voor de ontwikkelingshulp. 
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Wanneer Inwoners van Zambia vakantie hebben,  

maken ze graag een trip naar de Keribadam ln de Zambesl-rivler. 

 

Trouw / 15-08-1966 

Nog geen teamleider voor Zambia 

AMSTERDAM — Het Nederlandse team van jongeren dat naar Zambia zal gaan 

(“Trouw" berichtte hier j. l. zaterdag over) heeft nog geen leider. De stichting 

oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen verzoekt ons mee te delen dat men 

zoekt naar een echtpaar voor de algemene leiding en voegt er aan toe, dat het géén 

post is voor een gezin met schoolgaande kinderen. Inlichtingen: bureau “Dienst over 

grenzen, Cornelis Houtmanstraat 17 te Utrecht; tel. 030-71.06.14. 
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Leeuwarder Courant / 22-08-1966 

AARDSCHOKKEN TURKIJE, WAREN VOORSPELD  

Beving eist 2500 doden  

Hulpverlening komt op gang 

Volgens de jongste voorlopige balans van de aardbeving in Oost-Turkije zijn er circa 

2.500 doden en ongeveer evenveel gewonden. Bijna 3.000 huizen zijn volkomen 

verwoest. Vooral de omgeving van Varto is ernstig getroffen. Het stadje zelf is zo 

goed als met de grond gelijk gemaakt. Talrijke bewoners liggen nog levend onder het 

puin, maar redders stuiten op zeer grote moeilijkheden door gebrek aan voldoende 

mechanische middelen. Een boer te Varto, Mahmoet Sever, die met zijn gehele gezin 

onder het puin werd bedolven, heeft verteld, dat hij zich zelf alleen heeft kunnen 

bevrijden. Zijn vrouw en vijf kinderen zijn omgekomen. Militairen groeven gisteren de 

lijken van dertig vrouwen en kinderen uit het puin van een ingestorte bioscoop in 

Varto. 

Tot dusver staat vast dat 2291 mensen het leven hebben verloren. Ruim 2.000 

kwamen om in het totaal verwoeste Varto. Volgens onofficiële schattingen zijn in het 

gehele geteisterde gebied 4.000 mensen gedood. Er worden nog steeds bevingen 

gevoeld. In Hinis, waar 173 personen omkwamen, werden in twee dagen 106 

schokken waargenomen. Vele dorpelingen hebben gezegd dat zij in de eerste plaats 

houwelen en schoppen nodig hebben om hun doden onder de puinhopen vandaan te 

halen.  

Ramp voorspeld 

Een afgevaardigde uit de zwaar getroffen provincie Moes, Emal Aytac, verzocht twee 

maanden geleden in het parlement de regering noodmaatregelen te treffen omdat 

zich in Varto spoedig een aardbeving zou voordoen. „Er komt een aardbeving. Als de 

regering niet spoedig maatregelen neemt, zullen drieduizend mensen sterven", zo 

voorspelde hij. Aytac was tot deze voorspelling gekomen op grond van 

waarnemingen door buitenlandse geologen. 

Gisteren werden nog steeds overlevenden onder de puinhopen vandaag gehaald. 

Vijfduizend Turkse militairen zijn bij de reddingswerkzaamheden ingeschakeld. Uit 

alle delen van de wereld wordt hulp geboden in de vorm van tenten, dekens, kleding 

en medicamenten. Van de Amerikaanse basis in de Turkse plaats Adana zijn drie 

complete veldhospitalen naar het rampgebied overgebracht. In de nacht van 

zaterdag op zondag beefde de grond in Istanboel en andere delen van West- Turkye, 

maar er werd geen melding gemaakt van schade. In Oost-Turkije slapen twee 

miljoen mensen in de open lucht uit vrees voor nieuwe aardbevingen. 
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 Varto, in Turkije, is waarschijnlijk wel de plaats, die het zwaarst van de aardbeving 

heeft geleden. Niet een huis is overeind gebleven. Inwoners van dit vroeger 5000 

inwoners tellende stadje, lopen troosteloos door de puinhopen van wat eens hun 

stad was. 

 

Voedselnood 

Zoals bij natuurrampen van dit soort zal over een week of zo het moment komen 

waarop het gevaar van voortgezet graven naar slachtoffers onder het puin zwaarder 

zal gaan wegen dan de hoop op het vinden van overlevenden. Men zal de puinhopen 

dan besproeien met desinfecterende stoffen. In sommige getroffen dorpen, waar nog 

geen reddingsploegen ztfn gearriveerd, is het voedseltekort zo nypend, dat de 

inwoners het zoeken naar lijken hebben opgegeven en naar voedselvoorraden onder 

de puinhopen graven. 

Nederlandse hulp 

Het Nederlandsche Roode Kruis heeft vanmorgen per vliegtuig 100 sets 

bloedplasma naar Ankara gezonden in het kader van de internationale 

hulpverleningsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkye. Behalve het 

bloedplasma worden eveneens per vliegtuig 700 dekens verzonden. 

Het Roode Kruis heeft zijn speciaal giro-nummer 77 opengesteld ten behoeve van 

hulpverlening aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije. De Stichting 

oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen te Utrecht heeft zich op aandringen 



 

SOH in de kranten van 1966, pag. 92 

 

van de Wereldraad van Kerken tot de protestantse kerken gericht met het verzoek 

fondsen beschikbaar te stellen voor Turkije. 

 

Algemeen Handelsblad / 23-08-1966 

Kerkelijke hulpactie voor Turkije 

De Stichting Oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen te Utrecht heeft zich, 

op verzoek van de Wereldraad van Kerken In Genève, tot de protestantse kerken in 

Nederland gericht met het verzoek fondsen beschikbaar te stellen In verband met de 

aardbevingsramp in Turkije.  

De eerste Nederlandse kerk, die op eigen initiatief aan de Stichting geld aanbood 

was de Doopsgezinde Broederschap, die gisteren 2.500 gul den toezegde. De 

Stichting, die de kerkelijke hulpverlening bundelt, heeft haar gironummer (5261) 

opengesteld voor bijdragen.  

De Wereldraad van Kerken in Genève vraagt van alle aangesloten kerken in de 

wereld gelden voor de hulpverlening. Als voorlopige streefbedrag is 100.000 dollar 

genoemd.  

Inmiddels is de heer Bazalgette, functionaris van de Wereldraad in Turkije, vanuit 

Istanboel naar het rampgebied vertrokken in de hoop binnen enkele dagen aan de 

Wereld raad een rapport te kunnen zenden voor herbouwprojecten in het 

rampgebied, die door de wereldraad kunnen worden gefinancierd. 

 

De Volkskrant / 23-08-1966 

Rode Kruis zendt medicamenten  

ACTIE VOOR TURKIJE  

Arbeiders willen naar huis  

(Van onze correspondenten) 

DEN HAAG, 23 aug. — Een Friendship van de Koninklijke Luchtmacht is vanochtend 

met lading van 20.000 blikjes babyvoeding, verstrekt door het Roode Kruis, naar het 

rampgebied in oostelijk Turkije vertrokken. Het toestel, dat opgestegen is van de 

basis Ypenburg, zet koers naar het NATO-vliegveld Elazig dat nog geheel intact is en 

het dichtst bij het rampgebied ligt.  

Maandag heeft het Rode Kruis, dat op verzoek van het hoofdkwartier in Geneve 

alleen materiële hulp zal verlenen, bloedplasma en dekens verstuurd met een Turks 

lijntoestel. De Nederlandsch-Turksche Vereeniging heeft als eerste gift uitrustingen 

voor verpleegsters en vroedvrouwen ter waarde van vijfduizend gulden per vliegtuig 

verzonden. 

Voor donderdag staat een tweede vlucht van de Luchtmacht op het programma. De 

lading zal waarschijnlijk uit medicamenten bestaan. Bij het Rode Kruis was men 
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maandag bezig voor 20 duizend gulden aan geneesmiddelen in gereedheid te 

brengen om zo spoedig mogelijk te worden verzonden. 

 
Bloedplasma, bestemd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije, wordt in 

een Turks lijntoestel geladen. Het Rode Kruis verzond maandag honderd sets 

plasma en zevenhonderd dekens. 

Werkcomité 

In Bussum is maandagavond een werkcomité opgericht om de Rode Kruis actie voor 

hulp aan het rampgebied te steunen. Het comité zal de belangen van de in 

Nederland verblijvende Turken behartigen, voor zover zij familieleden tellen onder de 

slachtoffers van de aardbeving. Ook wil het comité gelden inzamelen voor de 

heropbouw van het getroffen gebied.  

De Stichting oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen heeft de protestantse 

Kerken verzocht fondsen beschikbaar te stellen. Als eerste heeft de doopsgezinde 

broederschap maandagmorgen 2500 gulden toegezegd. De wereldraad van Kerken 

in Genève heeft alle aangesloten Kerken om hulp gevraagd. In eerste instantie wordt 

gestreefd naar een bedrag van 100 duizend dollar. 

De Nederlandsch-Turksche Vereeniging heeft in Erzoeroem, een plaats in het door 

aardbevingen getroffen gebied, een correspondent geplaatst, die verzoeken om 

inlichtingen van Turkse arbeiders in Nederland zal beantwoorden. Maandagmorgen 

waren al zeventig informatietelegrammen verzonden. De vereniging begint vandaag 

in heel Nederland regionale acties in nauwe samenwerking met het Rode Kruis om 

goederen en giften in te zamelen. 



 

SOH in de kranten van 1966, pag. 94 

 

Al meer dan tachtig Turkse gastarbeiders, die. familie Hebben in het rampgebied, 

hebben aanvragen ingediend om naar huis te vliegen. Er verblijven in Nederland een 

kleine tienduizend Turkse arbeiders. De Turkse nationale luchtvaartmaatschappij is 

in beginsel in staat de arbeiders, die daar om hebben verzocht tegen gereduceerde 

tarieven naar Turkije te vliegen, maar de capaciteit van de vliegverbindingen is te 

laag om aan alle aanvragen tegemoet te komen. 

Woensdagavond wordt in het Casino in Utrecht een voorstelling gegeven door een 

Turks studentengezelschap voor volkloristische dansen. Deze telling zal worden 

aangegrepen voor een actie ten bate achtoffers. Maandag zamelden vijftig ken, die 

werken bij de Hollandse Beton Maatschappij in Amsterdam al achthonderd gulden in 

voor hun getroffen landgenoten. Veel Turken hebben aangeboden bloed af te staan 

voor de slachtoffers. 

Het Nederlandsche Roode Kruis ; voor de hulpverlening aan Turkije het noodfonds 

opengesteld. Bijdragen aan dit fonds kunnen gestort worden op girorekening 777. 

 

Friese Koerier / 23-08-1966 

Bloedplasma en dekens voor Turkije 

Het Nederlandsche Roode Kruis heeft maandag 100 sets bloedplasma en 700 

dekens naar Turkije gestuurd, bestemd voor de door aardbevingen geteisterde 

gebieden. Het transport geschiedde met een Turks vliegtuig. (onderschrift bij 

dezelfde foto als in de Volkskrant). 

Voor Rode Kruis: 

Luchtmacht met blikjes naar Turkije 

ANKARA (Rtr-AFP) - Volgens een schatting van de „Rode halve maan", het Turkse 

Rode Kruis, hebben de aardbevingen in Oost-Turkije 70.000 mensen dakloos 

gemaakt. Het hulpverleningswerk aan de zwaar getroffen streek, waar zich in de loop 

van maandag nieuwe aardschokken voordeden, gelukkig zonder verdere schade aan 

te richten, komt thans goed op gang. 

Vanmorgen vroeg vertrok van het vliegveld Valkenburg een Friendship van de Ned. 

luchtmacht met aan boord 20.000 Rode Kruis-blikjes baby-voeding ter waarde van 

een kleine 10.000 gulden. De rechtstreekse vlucht naar Oost-Turkije eindigt op een 

Navo-vliegveld, dicht bij het rampgebied. Voor a.s. donderdag heeft de luchtmacht 

een tweede vlucht toegezegd. 

Op verzoek van de Wereldraad van Kerken in Genève heeft de „Stichting 

oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen" in Utrecht zich tot de protestantse 

kerken in ons land gericht met de oproep fondsen ter beschikking te willen stellen. De 

eerste Nederlandse kerk, die op eigen initiatief geld aanbood, was de Doopsgezinde 

Broederschap. De Wereldraad van Kerken heeft als voorlopig streefbedrag 100.000 

dollar genoemd. 
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Leeuwarder Courant / 23-08-1966 

Angst voor uitbreken van epidemie  

Reddingsacties in Turkije in volle gang 

Het enige gebouwtje dat nog overeind staat in de door de aardbeving getroffen stad 

Varto is het uit leem en steen opgetrokken openbare toilet. leder ander huis is nu 

veranderd in een puinhoop van klei en riet, de voornaamste bouwmaterialen van 

deze streek. De dood en verderf zaaiende aardbeving van vrijdag heeft meer dan 40 

procent van de 5000 inwoners van Varto geëist. Een dorpshoofd verklaarde dat tot 

nu toe 2235 lichamen in deze streek zijn geborgen. Uit een andere officiële bron 

wordt echter vernomen dat het dodencijfer de 3000 zal overschreden. De stad is 

compleet ontredderd — in de grote puinhopen liggen nog lichamen van omgekomen 

stadsbewoners; er wordt naar hen gezocht. 

 
VOLKOMEN VERSLAGEN kijken deze inwoners van het Turkse dorp Varto naar wat 

eens hun huis is geweest. Volgens de Turkse regering zal het aantal doden in dit 

district, waarvan Varto een van de zwaarst getroffen plaatsen is, de 3000 te boven 

gaan. 
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Bulldozers van het Turkse leger en ambulances rijden af en aan, op zoek naar 

overlevenden in de puinhopen, op weg naar het ziekenhuis voor eerste hulp of voor 

hoognodige medicamenten. Nog steeds worden lijken opgegraven en hangt de lucht 

van al tot ontbinding overgaande lichamen over de steenmassa's. Gisteren zün drie 

nieuwe aardschokken waargenomen, doch zij waren niet van ernstige aard; ook 

vanmorgen werden enkele schokken gevoeld. Ondertussen is bij de regering in 

Istanboel de vrees gegroeid dat een cholera-epidemie zal uitbreken. Het gevaar voor 

deze ziekte komt vooral van de lijken, die nog tussen de ingestorte huizen begraven 

liggen. Vele lichamen van slachtoffers zullen niet geborgen kunnen worden vanwege 

de te moeilijke omstandigheden voor de reddingsploegen. Het drinkwater in de 

meeste dorpen is besmet en kan niet geconsumeerd worden. Het Roode Kruis heeft 

zijn speciaal giro-nummer 77 opengesteld ten behoeve van hulpverlening aan 

slachtoffers van de aardbeving in Turkije. De „Stichting oecumenische hulp aan 

kerken en vluchtelingen" te Utrecht heeft zich op aandringen van de Wereldraad van 

Kerken tot de protestantse kerken gericht met het verzoek fondsen beschikbaar te 

stellen voor Turkije. Buiten de schenkingen heeft het Nederlandse Roode Kruis tot nu 

toe voor een bedrag van ƒ 30.000 uit eigen middelen naar Turkije gezonden. 

 

Limburgs Dagblad / 23-08-1966 

Na vier dagen 70.000 daklozen  

Strijd tegen na aardschokken in 0.-Turkije 

ERZOEROEM, 23 aug. (AP- Rtr.-ANP) — Honger en een typhus-epidemie bedreigen 

de oVerlevenden van de rampzalige aardbeving in Oost Turkije, die volgens de 

voorlopige officiële cijfers 2300 doden heeft geëist. Alleen in de stad Varto zijn 2129 

doden gevallen. In de loop van dinsdag hebben zich opnieuw enkele aardschokken 

voorgedaan, die evenwel geen schade aanrichtten.  

De aardbevingen hebben, volgens een schatting van de „Rode Halve Maan" (het 

Turkse Rode Kruis) 70.000 mensen dakloos gemaakt.  

De Turkse regering heeft ’n nood-programma uitgevaardigd om het uitbreken van 

typhus te voorkoken. 

Inenting 

De lijken die uit het puin te voorschijn gehaald werden, worden meteen begraven 

zelfs voordat zij geïdentificeerd zijn om de gevaren ontbinding te vermijden. 

Het ministerie voor volksgezondheid heeft massale inenting bevolen tegen typhus en 

de autoriteiten in het rampgebied opgedragen chloor aan al het drinkwater toe te 

voegen. Terzelfdertijd zijn vliegmachines in actie om levensmiddelen te laten vallen 

op dozijnen dorpeh die van de buitenwereld afgesneden zijn doordat de wegen 

versperd zijn ten gevolge van aardverschuivingen. 
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De overlevenden van een gezin zoeken tussen het puin van wat eens hun huis was 

naar de lichamen van hun verwanten. 

Nederlandse hulp 

De “Stichting Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen" te Utrecht heeft zich 

gisteren, op verzoek van de Wereldraad van Kerken in Genève, tot de protestantse 

kerken in Nederland gericht met 't verzoek fondsen beschikbaar te stellen in verband 

met de aardbevingsramp in Turkije, zo deelt het persbureau van de Nederlandse 

hervormde kerk mee.  

De eerste Nederlandse kerk, die op eigen initiatief aan de „Stichting Oecumenische 

hulp" geld aanbood was de doopsgezinde broederschap die f 2.500,— toezegde. De 

„Stichting Oecumenische Hulp", die de kerkelijke hulpverlening bundelt, heeft ook 

haar eigen gironummer (5261) opengesteld voor bijdragen. De Wereldraad van 

Kerken in Genève vraagt van alle aangesloten kerken in de wereld gelden voor de 

hulpverlening. Als voorlopig streefbedrag is 100.000 dollar genoemd.  

In 't kader van de hulpverleningsactie heeft het „Nederlandsche Roode Kruis" steun 

gekregen van de Kon. Luchtmacht. De luchtmacht heeft op verzoek direct een 

„Friendship" ter beschikking gesteld. Dit vliegtuig, geladen met 20.000 blikjes 
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babyvoeding met een gewicht van 3,5 ton, ter waarde van een kleine tienduizend 

gulden, vertrekt hedenochtend om acht uur van de vliegbasis Valkenburg. Het is een 

rechtstreekse vlucht naar 't NAVO-vliegveld Elazig in Oost- Turkije, dat nog geheel 

intact het dichtst bij het rampgebied ligt. De luchtmacht heeft verder reeds de 

toezegging gedaan voor een tweede vlucht a.s. donderdag. De lading van dit 

vliegtuig is nog niet bekend. Een grote hoeveelheid medicamenten ter waarde van f 

20.000 wordt op het ogenblik gereed gemaakt en zal zo spoedig mogelijk door het 

Rode Kruis worden verzonden.  

Secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties heeft in een telegram aan de 

Turkse minister van buitenlandse zaken de hulp van de wereldorganisatie voor de 

slachtoffers van de aardbevingen aangeboden. De secretaris-generaal heeft de 

beschikking over fondsen voor hulp aan landen welke van natuurrampen te lijden 

hebben. 

 
In een van de drie nog overeind staande gebouwen van Varto zit een grootmoeder 

met twee kleinkinderen op een bed. De ouders van deze kinderen kwamen vrijdag bij 

de eerste schok om het leven. 

 

De Tijd / 24-08-1966 

Acties 10.000 Turkse gastarbeiders  

NEDERLAND STEUNT GETROFFEN TURKIJE  

Vraag naar dekens, tenten en vlees 

(Van onze correspondent) UTRECHT, 24 aug. — De berichten over de aardbevingen 

in Turkije hebben bijzonder de in ons land werkzame Turken diep geschokt. 

Gebleken is wel dat van de negen- tot tienduizend Turken die in Nederland 

verblijven, slechts weinigen uit de getroffen streken afkomstig zijn of daar 
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familieleden hebben. Via de Turkse ambassade zijn 83 telegrammen om inlichtingen 

verzonden. Tot heden zijn vijf Turken met een lijntoestel Van de Turkish Airlines naar 

hun familie in het vaderland vertrokken nadat zij gehoord hadden dat deze op een of 

andere wijze bij de tamp betrokken was.  

Uit Utrecht waar elfhonderd Turken werken is er vandaag een vertrokken omdat zijn 

broer in Erzoerem is omgekomen. Wij hebben zowel bij de stichting Bijstand 

Buitenlandse Werknemers als bij enkele grote bedrijven die Turken in dienst hebben 

naar de stemming onder hen geïnformeerd. Van een algemene onrust is geen 

sprake. De Turken verrichten normaal hun werkzaamheden. Er is wel een groot 

meeleven. Velen zijn de stichting komen vragen bemiddeling te willen verlenen voor 

steunacties.  

Aan de in Utrecht werkzame Turken, die vanavond bijeenkomen voor een 

voorstelling van een Turkse dansgroep, zal gevraagd worden een dagloon af te 

staan. Bovendien zal er gecollecteerd worden zoals ook gisteravond gebeurde 

tijdens een voorstelling in Den Haag. Enkele instanties en personen uit de 

Nederlandse samenleving hebben inmiddels ook het initiatief genomen tot acties 

voor het inzamelen van gelden. Maandagavond is in Bussum 'n comité „Nederland 

helpt Turkije" gevormd met een comité van aanbeveling onder voorzitterschap van 

de Turkse ambassadeur de heer Vahit Halefoglu. Tot heden hebben zich verder 

bereid verklaard daarin zitting te nemen prof. Cense. vroeger verbonden aan het 

Nederlands Historisch Instituut in Istanboel, thans aan het Leids instituut voor 

Volkenkunde; mr. Rost Onnes, directeur van de Hollandse Bank Unie, de heer Pronk, 

directeur van de Koninklijke Stoomvaart Maatschappij, de heer van Heyst, directeur 

van de Grasso Fabrieken; de heer Van der Kamp, directeur van de KLM en de heer 

Eggink van Unicef.  

Het contact met Unicef, dat twee Nederlandse medewerkers in Turkije heeft, leidde 

er toe dat reeds bekend is aan welke artikelen men in de rampgebieden het meeste 

behoefte heeft. Gevraagd werd om dekens, tenten, kip, rundvlees of schapenvlees in 

blik. Deze artikelen zullen rechtstreeks verzonden worden zodra het werkcomité over 

voldoende gelden beschikt om een behoorlijke voorraad in te kopen.  

Gelden kunnen gestort worden bij de AMRO-bank, de Raiffeisenbanken, de 

boerenleenbanken, de middenstandsbanken en de Hollandse Bank Unie. Men voert 

nog besprekingen met de Algemene Bank Nederland. Het Nederlandsche Roode 

Kruis zond reeds maandag met een lijnvliegtuig bloedplasma en dekens. Gisteren 

bracht een Friendship van de Nederlandse Luchtmacht 20.000 blikjes babyvoeding 

naar Turkije. De bedoeling is dat de luchtmacht morgen een tweede transport 

verzorgt. Wat dit zal omvatten hangt af van de op gironummer 777 van het 

Nederlandsche Roode Kruis in Den Haag gestorte gelden. 

Kerken 

De Wereldraad van Kerken heeft op zich genomen een bedrag van 100.000 dollar 

bijeen te brengen. Daartoe is een beroep gedaan op alle aangesloten 
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kerkgenootschappen. Voor ons land heeft de in Utrecht gevestigde Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen bemiddeling verleend. De 

Hervormde en Gereformeerde Kerk hebben reeds toezeggingen gedaan doch over 

het bedrag teil men zich nog beraden. De Doopsgezinde Kerk, die betrekkelijk weinig 

leden telt, geeft een bijdrage van 2500 gulden. De hulpverlening van deze kant 

geschiedt uitsluitend in geldelijke vorm voor steun bij de wederopbouw. Daarvoor 

wordt eveneens van katholieke zijde actie gevoerd en wel door de stichting „Mensen 

in Nood", gevestigd in 's Hertogenbosch, giro 1111222. De begin september 

verschijnende periodiek „Clamavi" zal geheel in het teken van deze hulpverlening 

staan. In aansluiting op de spontane hulpverlening van particuliere organisaties heelt 

de Nederlandse regering besloten een bedrag van 50.000 gulden in geld of goederen 

ter beschikking te stellen van de regering van Turkije. 

 

Het Vrije Volk / 25-08-1966 

VAN ALPHA TOT OMEGA 

Het door aardbevingen geteisterde Turkije krijgt ook hulp van kerken, via de 

Wereldraad van Kerken te Geneve. De eerste Nederlandse kerk die deze week aan 

de Stichting Oecumenische Hulp — giro 5261 Utrecht — geld aanbood voor Turkije, 

was de Doopsgezinde Broederschap. Het voorlopig streefbedrag in Geneve is 

100.000 dollar.  

 

Trouw / 31-08-1966 

Ton van geref. werelddiakonaat  

Protestantse kerken gaan Turkije helpen 

UTREOHT — Het werelddiakonaat van de gereformeerde kerken in ons land heeft 

een voorschot van honderdduizend gulden gereserveerd voor hulpverlening in het 

door een aardbeving getroffen ge bied in Oost Turkije. Verder zal het 

werelddiakonaat deelnemen aan ieder verantwoord plan. Ook andere kerken helpen. 

De gereformeerde deelname aan de hulp aan Oost Turkije en het houden van een 

algemene collecte in de gereformeerde kerken voor dit speciale doel zal af hangen 

van de mate waarin hulpverlening in Turkije mogelijk zal blijken te zijn. De 

Wereldraad van Kerken te Genève heeft vanuit Istanboel een deskundige naar het 

rampgebied gestuurd om de werkelijke nood ter plaatse te bestuderen. Deze man zal 

rapporteren over mogelijke heibouwprojecten, die met geld van de kerken 

gefinancierd kunnen worden. De stichting Oecumenische Hulp te Utrecht heeft 

protestantse kerken in ons land om steun voor Turkije gevraagd. Reeds voordien 

heeft de Doopsgezinde Broederschap, op eigen initiatief, ƒ 2.500 ter beschikking 

gesteld. Verder reageerde de Remonstrantse Broederschap op het verzoek van 

Oecumenische Hulp met een toezegging van tweeduizend gulden. Van de andere 

protestantse kerken zijn nog geen reacties bekend; men overlegt «og. 
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De gereformeerde kerken zijn niet bij de stichting Oecumenische Hulp aangesloten. 

Maar er worden, vooral in het geval van rampen, wederzijds contacten onderhouden. 

Het gereformeerde werelddiakonaat heeft naast geld ook man kracht aangeboden, In 

dit geval in de vorm van het beschikbaar stellen van een bouwkundige en van zo 

nodig nog meer mensen — nu nog in opleiding —, die bestemd zijn voor langduriger 

werk in andere delen van de wereld. 

De Wereldraad is reeds tot de conclusie kunnen komen, dat vooral veel hulp nodig 

zal zijn bij de bouw van eenvoudige huizen. Van de zijde van particulieren komt al 

geld binnen bij de stichting Oecumenische Hulp, giro 5261 te Utrecht en bij het 

gereformeerde Algemeen Diakonaal Bureau, giro 2211 eveneens te Utrecht. 

 

Het Parool / 10-09-1966 

FOKKER ONTKENT BESPREKINGEN OVER BOVW VAN PLASTIC HUIZEN  

 

BESTUURSLEDEN LEGGEN FUNCTIES NEER  

 

Problemen rond hulpcomité voor Turkije 

 
(Van een onzer verslaggevers) 

AMSTERDAM, zaterdag. — Enkele tegenstrijdigheden in verklaringen van het comité 

Nederland helpt Turkije, dat enkele dagen na de Turkse aardbevingsramp van 19 

augustus werd opgericht, zijn voor ons aanleiding geweest de werkwijze van het 

comité nader te onderzoeken. Het blijkt, dat er nogal wat problemen zijn.  

Er zijn moeilijkheden rondom de fractieleider van de Boerenpartij in de 

gemeenteraad, de heer G. G. Gerkens, die als commissaris deel uitmaakt van het 

comité. Naar aanleiding daarvan hebben de penningmeester en de administratrice 

van het comité hun functie neergelegd.  

De administratrice van het comité, mevrouw A. J. van Dijk-Brinkman, is evenals de 

heer Gerkens gemeenteraadslid voor de Boerenpartij te Bussurn. Haar echtgenoot, 

de heer J. van Dijk, is penningmeester van het comité. 

De heer en mevrouw Van Dijk hebben de voorzitster van het comité, mevrouw J. H. 

de Jong te Apeldoorn, per aangetekende brief meegedeeld „om persoonlijke 

redenen" hun functie beschikbaar te stellen nadat mevrouw Van Dijk zich gisteren 

officieel gedistantieerd had van haar fractieleider, wiens oorlogsverleden 

dinsdagavond in de gemeenteraad van Bussurn aan de kaak is gesteld.  

De heer Gerkens, directeur van een klein reisbureau in Amsterdam, heeft als 

alleenvertegenwoordiger van de Turkish Airlines in Nederland een sleutelfunctie in 

het comité. Zijn echtgenote, mevrouw C. G. Gerkens-Coster, is secretaresse van het 

comité. Zij reisde kort na de ramp naar Turkije, waar zij besprekingen gevoerd zou 

hebben met autoriteiten in de hoofdstad Ankara.  
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Op grond van haar ervaringen heeft het bestuur besloten een deel van de 

ingezamelde gelden te besteden voor de aankoop van plastic woningen. De tweede 

voorzitter van het comité, de heer J. Jansen, die als „werkvoorzitter" optreedt, zei ons 

dat de heer Gerkens hierover besprekingen had gevoerd, maar dat hij niet op de 

hoogte was van de stand van zaken. Bij verdere navraag bleek ons, dat niemand 

behalve de heer Gerkens over concrete informatie zei te beschikken, maar de heer 

Gerkens was aanvankelijk niet bereid ons mee te delen wat hij zou weten.  

Op 26 augustus heeft het ANP de oprichting van het comité gemold. Op gezag van 

het bestuur van het comité vermeldde het ANP dat in de Raad van Aanbeveling 

onder andere de ministers Luns (buitenlandse zaken) en Bot (ontwikkelingshulp) 

zitting hadden genomen. Gisteren deelde het ministerie van buitenlandse zaken ons 

mee, dat er wel een verzoek van die strekking was ontvangen, maar dat de ministers 

het tot op heden in beraad hebben gehouden. De mededelingen over de 

samenstelling van de Raad van Aanbeveling blijken afkomstig te zijn van de heer J. 

Beerenhout. secretaris van de Nederlands-Turkse Vereniging. Behalve de ministers 

Bot en Luns heeft hij verder onder meer de namen genoemd van de heer A. J. 

Schoof, voorzitter van de Nederlands-Turkse Vereniging, en de vicevoorzitter Dr. C. 

Hille, directeur van de Centrale Kamer van Handelsbevordering in Den Haag.  

De Nederlands-Turkse Vereniging zou nauwe banden met het comité onderhouden.  

Bij navraag bleek dat de heer Schoof niets wist van het bestaan van een Raad van 

Aanbeveling, terwijl de heer Hille er niet zeker van was. De heer Schoof spreekt de 

mededeling van de heren Beerenhout en Gerkens tegen, dat de Nederlands-Turkse 

Vereniging, het initiatief genomen zou hebben tot oprichting van het comité. Hij 

meent, dat de heer Gerkens initiatiefnemer was. Wel is hij korte tijd bij de 

oprichtingsvergadering aanwezig geweest.  

Volgens het ANP-bericht over de oprichting van het comité was het de bedoeling, dat 

in het comité de activiteiten van andere hulpacties aan Turkije gebundeld zouden 

worden. Het bestuur bevestigt dit ook nu nog en wijst op „gesprekken" met de 

Stichting Oecumenische Hulp Kerken en Vluchtelingen in Utrecht en de Stichting 

„Mensen in Nood" te 's Hertogenbosch.  

Beide stichtingen verklaren echter, dat er slechts vluchtige telefonische contacten 

met de heer Gerkens zijn geweest en dat deze reeds lang bestaande internationale 

charitatieve instellingen geen behoefte hebben zich onder de bundeling van een 

nieuw-opgericht comité te stellen. 

De heer Gerkens meldt verder, dat hij in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger 

van de Turkish Airlines voor gratis vervoer heeft kunnen zorgen van 150 grote 

gezinstenten, die aangekocht zijn door de Sint-Vincentiusverenigingen. De 

scheidende penningmeester Van Dijk zei ons: „Door bemiddeling van en in 

samenwerking met het comité zijn tot en met 29 augustus goederen van het Rode 

Kruis direct naar Turkije gevlogen, terwijl de Turkish Airlines gratis lege ruimte in hun 

vliegtuigen ter beschikking van het Rode Kruis blijven houden". De perschef van het 

Rode Kruis deelt ons hierop mee, dat alleen de derde dag na de aardbeving gebruik 
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is gemaakt van het op die dag vliegende lijntoestel van Turkish Airlines. Over het nog 

geldend aanbod van lege ruimte is bij het Rode Kruis niets bekend, terwijl 

desgevraagd wordt meegedeeld, dat na een enkel telefoontje met de heer Gerkens, 

kort na de ramp, niets meer van het comité vernomen is. Over de bundelende 

activiteiten van het comité kon de heer Van Dijk ons ten slotte nog meedelen, dat 

door bemiddeling van de heer Gerkens de goederen, die door een hulpactie van het 

Algemeen Dagblad en van de gemeente Berkel-Rodenrijs bijeengebracht waren, per 

vliegtuig naar Turkije vervoerd konden worden. Op onze vraag „Per Turkish 

Airlines?" was het antwoord: „Nee, daarvoor is een DC-7 van de KLM gecharterd". 

Bij de eerste mededelingen over het comité hebben de heren Beerenhout en 

Gerkens gezegd, dat geld voor de hulpacties van het comité gestort kon worden op 

het gironummer van de Nederlands-Turkse Vereniging en ten name van het comité 

bij verscheidene banken, waaronder alle Raiffeisenbanken en de Amrobank. 

De voorzitter van de Nederlands-Turkse Vereniging, de heer Schoof, toonde zich 

verbaasd te horen dat het gironummer van zijn vereniging door het comité genoemd 

was. Wel kon hij ons meedelen, dat inmiddels ƒ 24.000,- op dit nummer gestort is. 

Penningmeester Van Dijk sprak van ongeveer ƒ 30.000,-, terwijl op de verschillende 

bankrekeningen ƒ 10.000,- was binnengekomen „in kleine individuele giften". Bij het 

bedrag van ƒ 30.000,- zou ook de opbrengst van de actie van de gemeente Berkel-

Rodenrijs inbegrepen zijn.  

Over de besteding van het geld waren geen duidelijke inlichtingen te krijgen. De heer 

Gerkens zei, dat tien grote legertenten waren aangeschaft met een 

„cataloguswaarde" van gemiddeld f 2000,-. Ook de heer Van Dijk noemde tenten, als 

deel van een grotere zending totaal ten bedrage van ƒ 13.500,-, met onder meer 

dekens, blikken vlees, babyvoeding en melkprodukten.  

Het merendeel van deze goederen zou afkomstig zijn van de acties van het 

Algemeen Dagblad en de gemeente Berkel-Rodenrijs. Alle leden van het comité 

Nederland helpt Turkije spraken over de aanschaf van plastic huizen, waarover de 

heer Gerkens besprekingen zou hebben gevoerd, onder andere met de 

Fokkerfabrieken, die deze huizen kunnen produceren.  

De heer Gerkens verklaarde ons gisteren (evenals een week geleden): „Op een 

bijzonder klein technisch facet na is de zaak rond". Hij legde Hit, waarom hij niet 

meer mededelingen kon doen: „De order, die via de officiële kanalen aan 

Nederlandse industrieën gegeven wordt, is in zijn omvang te belangrijk om in de 

publiciteit te brengen".  

Vraag: „Wie plaatst die order?" Antwoord: „De Turkse regering. Wij hebben een 

telegram ontvangen, waarin we verzocht worden als intermediair op te treden". 

Vraag: „Wat gebeurt er dan met het geld, dat als hulpgave bijeen is gebracht?" 

Antwoord: „Dat is juist de moeilijkheid. We zullen het geld gewoon aan de Turkse 

regering moeten overhandigen".  

Over een eventuele order van plastic huizen konden we noch van de Turkse 

handelsattaché in Nederland, noch van het ministerie van Economische Zaken 

bevestiging ontvangen. De heer Hille, genoemd als lid van de Raad van 
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Aanbeveling, en in de Centrale Kamer van Handelsbevordering speciaal belast met 

het Midden-Oosten, vond het onwaarschijnlijk dat hij van een dergelijke order niet 

gehoord zou hebben.  

Ook de heer Schoof, voorzitter van de Nederlands-Turkse Vereniging, had niets 

gehoord over een order. Wel heeft hij enige tijd geleden als directeur van de 

Maatschappij voor Coördinatie en Ontwikkeling van Bouwprojecten Macobouw eens 

telefonisch geïnformeerd naar de prijs van plastic woningen bij een kunst - stoffabriek 

in West-Friesland, die een prototype van een plastic huis gebouwd heeft.  

Bij Fokker, de tweede fabriek in Nederland die plastic huizen kan maken, ontkende 

men met stelligheid, dat er zelfs maar onderhandelingen over de levering van plastic 

huizen met het comité of met de Turkse regering gevoerd zouden zijn. 

 

Leeuwarder Courant / 20-09-1966 

Hulp van kerken aan Turkije draait nu op volle toeren 

De kerkelijke hulpverlening vanuit Nederland aan het door aardbevingen getroffen 

Turkije draait thans op volle toeren. De Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en 

Vluchtelingen heeft tien spoorwegwagons bouwmaterialen naar het rampgebied 

gestuurd. Vier spoorwagons houtwolcementplaten isolatiemateriaal voor de 

huizenbouw, heeft de sectie internationale hulpverlening van de Nederlandse 

Hervormde Kerk betaald. De zes andere spoorwagons bevatten golfijzeren platen 

voor dakbedekking van huizen. Oecumenische Hulp heeft deze materialen gekocht 

in opdracht van de Wereldraad van Kerken. 

De stichting is nog bezig de financiering van dit project met andere protestantse 

kerken in Nederland te regelen. De volgende kerkelijke bijdragen zijn nu bij 

Oecumenische Hulp binnengekomen: Wilde Ganzen van het IKOR ƒ62.000 

Hervormde Kerk voor bouwmaterialen ƒ30.000 Stichting Oecumenische Hulp zelf ƒ 

20.000 doopsgezinden ƒ 2.500 remonstranten ƒ2.000 baptisten ƒ1.500 en oud-

katholieken ƒ3OO. 

De Gereformeerde Kerken Hebben in de tijd bericht dat zij ƒ 100.000 voor Turkije 

hebben gereserveerd. Inmiddels hebben deze kerken een Nederlandse bouwkundige 

naar het rampgebied gezonden. Da Stichting Oecumenische Hulp te Utrecht werkt in 

Turkije langs twee lijnen. In de allereerste plaats wordt hulp geboden om Turkse 

slachtoffers vóór het invallen van de winter aan behoorlijke noodhuisvesting te 

helpen. De noodwoningen zullen slechts één winter blijven staan. Inmiddels treft de 

Wereldraad van Kerken voorzieningen om in het rampgebied in Turkije twee 

volledige dorpen te herbouwen. Nederlandse bouwmaterialen die nu voor de 

noodwoningen zijn bestemd, zullen volgend jaar, na de afbraak van de 

noodwoningen weer worden gebruikt voor de permanente bouw in oe twee dorpen 

die de Wereldraad van Kerken zal herbouwen. 
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Trouw / 23-09-1966 

GEREF. SYNODE BIJEEN  

Extra aandacht voor de zending en het werelddiakonaat 

(Van een onzer redacteuren)  

UTRECHT — Het mag best (weer) eens hardop gezegd worden dat de 

gereformeerden op 't gebied van zending en werelddiakonaat erg actief en zeer 

offervaardig zijn. Intussen menen zij niet dat het nu, om zo te zeggen, welletjes is: ter 

gereformeerde synode, die donderdag in Utrecht vergaderde, was iedereen het met 

prof. dr. J. Verkuyl, de secretaris van de Nederlandse Zendingsraad, eens dal 

voortdurende intensivering van het missionaire en diakonale werk van de kerken 

dringend nodig is. Dat er toch vrij lang gepraat is over een speciale activiteit om tot 

die intensivering te komen, had dan ook een andere reden. De kwestie was nl. dat de 

urgentie van de zaak meebrengt dat men het moderamen der synode zekere 

machtigingen moest geven en daarover vooral ging het debat, want de 

gereformeerde kerkinrichting kent bepaald geen machtig moderamen. 

 

Er lag nog geen kant en klaar voorste! ter tafel. Het plan komt oorspronkelijk van de 

Nederlandse zendingsraad en de stichting oecumenische hulp aan kerken en 

vluchtelingen. Prof. Verkuyl zette uiteen hoe uiterst belangrijk het is dat men de 

kerken in de ontwikkelingsgebieden helpt bij haar pastorale, missionaire en 

diagonale taak; kortom: die kerken helpt om waarlijk kerk te zijn. Beperkingen tussen 

de betrokken gereformeerde deputaatschappen voor zending en diaconaat, de 

betrokken hervormt de instanties, de zendingsraad en de stichting oecumenische 

hulp hebben overigens nog niet geleid tot een welomschreven plan. Men kan een 

speciale actie opzetten, als een soort “start" van intensivering van het werk, men kan 

zich ook meteen gaan richten op sterk intensivering van de zendings- en diakonale 

arbeid. 

Omdat dit werkelijk de laatste vergaderdag van deze als synode-van-Middelburg te 

boek staande synode was (men was o.m. bijeen om het bovengenoemde punt te 

behandelen) en wachten op de volgende synode in deze urgente zaak niet aanging, 

heeft men besloten de moderamen te machtigen zelfstandig op te treden bij de 

uitvoering van de plannen van een interkerkelijke actie ten bate van zending en 

werelddiakonaat en na het nodige overleg kwam een aantal clausules uit de bus: met 

andere woorden (zij zijn van dr. P. G. Kunst) de synode gaf het moderamen niet 

zomaar een blanco cheque. . .  

Op deze synodevergadering waren een paar gasten uit Indonesië present: ds Susilo 

uit Salatiga van de Javaanse christelijke kerk; drs. Soetjipto, onderwijskundige uit 

Salatiga. en ds. Tan Ik Hai uit Jogjakarta van de Indonesische christelijke kerk. Niet 

aanwezig was de (scheidende) actuarius ds. H. W. H. van Andel: hij wordt in het 

Diakonessenhuis te Arnhem verpleegd. Hij had een brief naar de synode 

geschreven, waarin hij o.m. zegt dat hij zijn arbeid, ondanks de ook voor hem eraan 
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verbonden bezwaren, met liefde voor de gereformeerde kerken heeft gedaan. Er 

ging een synodale brief, vergezeld van een attentie, terug naar Arnhem. Wanneer uw 

synodale berichtgever er het zijne aan toe mag voegen: hij zal in ds. Van Andel 

iemand missen, die hem altijd wellevend tegemoet trad. die hem altijd vriendelijk 

voorlichting gaf (of deze zo nodig heel correct weigerde) 

Tenslotte zij gemeld dat ouderling S. Melse uit Leiden zijn laatste dag als synodelid 

had. Ook over hem een persoonlijke notitie van uw verslaggever. Er wordt wel 

geklaagd over de “vergrijzing" van de synode en de bezwaren daaraan verbonden. 

De heer Melse was er het levend bewijs van dat men nooit mag generaliseren. Hij 

behoorde tot de oudste, maar tevens tot de (laat ons de aanduiding maar gebruiken) 

progressiefste synodeleden, en hoe kon hij met een verrukkelijke opmerking soms 

duidelijk maken over welke betrekkelijke dingen de mensen - in casu synodeleden - 

zich soms opwinden; en hoe kon hij getuigen van zijn ruim begrip voor en kennis van 

wat onder de jongeren in de kerk leeft. Men verliest in hem een markant synodelid. 

 
 

Gereformeerd Gezinsblad / 29-09-1966 

Werelddiakonaat helpt Turks rampgebied 

 

De interkerkelijke hulpverlening vanuit Nederland aan het door aardbevingen 

getroffen Turkije draait thans op volle toeren. De stichting Oecumenische hulp aan 

kerken en vluchtelingen heelt tien spoorwegwagons bouwmaterialen naar het 

rampgebied gestuurd.  

Vier spoorwagons houtwolcementplaten. isolatiemateriaal voor de huizenbouw — 

heeft de sectie internationale hulpverlening van de Nederlandse Hervormde kerk 

betaald. De zes andere spoorwagens bevatten golfijzeren platen voor dakbedekking 

van hui/en. De oecumenische hulp heeft deze materialen gekocht in opdracht van de 

Wereldraad van Kerken. De oecumenische hulp is nog bezig de financiering van dit 

project met andere Protestantse kerken in Nederland te regelen. 

Door het werelddiakonaat van de synodaal-gereformeerde kerken, dat eerden f 

100.000 voor Turkije reserveerde, is een Nederlandse bouwkundige naar het 

rampgebied gezonden. Zijn eerste taak is de Turkse slachtoffers vóór het invallen 

van de zeer koude winter aan behoorlijke noodhuisvesting te helpen; daarvoor 

worden met behulp van de thans uit Nederland verzonden bouwmaterialen kleine 

huisjes gebouwd met golfijzeren dakbedekking en stenen muren, die worden 

geïsoleerd met houtwolcementplaat. Deze noodwoningen zullen slechts één winter 

blijven staan. 

Inmiddels treft de Wereldraad van Kerken voorzieningen om in het rampgebied in 

Turkije twee volledige dorpen te herbouwen. Nederlandse bouwmaterialen, die nu 

voor de noodwoningen zijn bestemd, zullen volgend jaar, na de afbraak van de 
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noodwoningen. weer worden gebruikt voor de permanente bouw in de twee dorpen 

die de Wereldraad van kerken zal herbouwen. 

 

Trouw / 18-10-1966 

Ruim twee ton van Nederlandse kerken voor Turkije 

UTRECHT — De Nederlandse kerken hebben tot dusver een bedrag van ƒ 209.300 

beschikbaar gesteld voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije. 

De stichting oecumenische hulp aan kerk en vluchtelingen heeft een overzichtje 

gepubliceerd van de verschillende bijdragen: „Wilde ganzen" ƒ 80.000 de 

gereformeerde kerken ƒ 66.000 de hervormde kerk ƒ 30.000; giro 5261 (St. 

oecumenische hulp Utrecht) ƒ 25.000; doopsgezinde broederschap ƒ2500; de 

remonstrantse broederschap ƒ 2000; de lutherse kerke ƒ 2000; de unie van 

baptistengemeenten ƒ 1500 en de oud-katholieke kerk ƒ 300. De gereformeerde 

kerken zonden tevens een bouwkundige met een voor het terrein geschikte auto 

naar het rampgebied. 

Voorlopig wordt in Turkije voornamelijk gewerkt aan de tijdelijke herbouw van de 

verwoeste woningen van de 100.000 daklozen. Op 1 november begint in het 

getroffen gebied namelijk de winter en na die datum dalen de temperaturen snel tot 

20 a 30 graden onder nul. 

 

Nieuwsblad van het Noorden / 27-10-1966 

EN DAN NOG DIT... 

Het maandorgaan van de Stichting Oecumenische hulp aan Kerken en Vluchtelingen 

heeft een aantal feiten en getallen genoemd betreffende haar werk in Turkije, dat op 

19 augustus zo zwaar werd geteisterd door een aardbeving.  

1. Twee dagen na de ramp verstrekte dd Turkse regering de volgende cijfers: 

2283 doden, 2321 gewonden 10.000 daklozen; 

2. Daar de kerken zo efficiënt mogelijk wilden helpen, werkten ze samen met het 

Rode Kruis om tot een zo doematig mogelijke hulpverlening te komen. 

3. De kerken richtten hun aandacht vooral op de huisvesting: uit Nederland bijv. 

vertrokken binnen een maand 10 spoorwagons met golfijzer en 

houtwolcementplaten. De Gereformeerde kerken stelden een bouwkundige, 

beschikbaar en het IKOR-fonds “de wilde ganzen" maakte f 80.000 over voor 

de herbouw 

4. De Turkse regering wees de Wereldraad van Kerken twee dorpen toe, 

waarvoor zij de permanente herbouw ter hand zullen nemen. Deze hulp zal 

ongeveer f 900.000 kosten. 
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5. Het Turkse ministerie van wederopbouw werkt aan een uniform huistype, dat 

beter dan de vroegere huizen tegen aardschokken bestand is. 

6. De kerken in Nederland droegen tot nu toe bij: 

Wilde ganzen   f 80.000 

Remonstr. Broederschap  f   2.000 

Doopsgez. Broederschap  f   2.500 

Unie van Baptisten  f   1.500 

Oud-Kathoheken   f      300  

Evang. Lutherse kerk f    2.000 

St. Oecum. Hulp   f  25.000 

Ned. Herv. Kerk  f  30.000 

Geref. Kerken  f  66.000 

 

Friese Koerier / 29-10-1966 

Nederland schiet uit z'n slof voor Turkije 

VOOR HULP AAN de slachtoffers van de grote aardbevingsramp in Turkije hebben 

de kerken in Nederland ruim twee ton bijeengebracht.  

Uit een overzicht van de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen 

blijkt, dat de volgende ronde bedragen werden ontvangen: de Wilde Ganzen (IKOR) 

ƒ80.000.-, de Gereformeerde Kerken ƒ66.000.-, de Ned. Hervormde Kerk ƒ30.000.-, 

direct op het gironummer van de stichting ƒ 25.000.-, de Doopsgezinde 

Broederschap ƒ2.500.-, de Remonstrantse Broederschap ƒ2.000.-, de Evang. 

Lutherse Kerk ƒ 2.000,-, de Unie van Baptistengemeenten ƒ 1.500.- en de Oud-

Katholieke Kerk ƒ300.-. 

Met deze ƒ209.300.- wordt allerlei hulp gefinancierd. In natura werd verstuurd 

golfijzer en houtwolcementplaten. Een bouwkundige werd naar Turkije gezonden. 

Met man en macht moet er in het rampgebied gewerkt worden om voor de winter 

invalt de meest noodzakelijke voorzieningen voor de huisvesting van de slachtoffers, 

die van alles beroofd zijn, te treffen. Eerst worden tijdelijke woningen opgetrokken 

met het beschikbaar gestelde materiaal, dat dan in een volgend jaar benut kan 

worden voor bouw van permanente huizen. In totaal wordt het hulpprogramma van 

de kerken in Turkije geraamd op ƒ900.000,-. De Wereldraad van Kerken deed 

hiervoor destijds een beroep op haar leden. De Nederlandse kerken hebben zich in 

dit project van hun beste zijde laten zien. 

 

Trouw / 11-11-1966 
Interkerkelijke hulp  

J. BOS VASTE SECRETARIS VAN I.C.C.O. 

(van onze Haagse redactie)  
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Den Haag - De heer J. Bos te Utrecht is in vaste dienst getreden van de 

Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp (ICCO). Daarmee hebben 

de Nederlandse kerken haar dienstverlening aan kerken en kerkelijke instellingen in 

de jonge staten opnieuw uitgebreid. 

De Nederlandse regering, de Nederlandse kerken en Particuliere Nederlandse 

instellingen worden overstroomd met verzoeken om steun bij typische 

ontwikkelingsplannen  in de nieuwe staten. 

Vier jaar geleden richtten de Nederlandse zendingsraad (waarbij de meeste 

protestantse kerken en zendingsinstanties zijn aangesloten) en de Stichting 

Oecumenische hulp reeds het bureau “Dienst over Grenzen” op. Dit bureau 

bemiddelde inmiddels reeds voor meer dan 150 mannen en vrouwen die hun kennis 

en  kunde in dienst wilden stellen buiten Nederland, speciaal overzee. Steeds meer 

groeide de behoefte aan nog een bureau, voor financiële hulp. Zo werd op 1 januari 

1965 de ICCO opgericht, waarvan zowel de zendinsraad als de stichting  

oecumenische hulp lid werden. Bovendien trad een aantal maatschappelijke 

organisaties in het convent der christelijk-sociale organisaties toe, zodat een brede 

vertegenwoordiging van het maatschappelijk leven bereikt werd. 

Al gauw bleken de werkzaamheden van deze commissie zodanig toe te nemen dat 

de aanstelling van een vaste secretaris noodzakelijk werd. De adjunct-secretaris van 

de stichting Oecumenische hulp, J. Bos (34), die vanaf het begin de commissie 

gediend had als secretaris is nu voor deze arbeid vrijgesteld. Het adres blijft: Cornelis 

Houtmanstraat 17 te Utrecht. 

 

Trouw / 12-11-1966 

Jubileumactie van CICSA bracht zeven mille op 

(Van een onzer verslaggeefsters) AMSTERDAM —Het Centraal Instituut voor 

Christelijk Sociale Arbeid (de CICSA) te Amsterdam heeft ter gelegenheid van zijn 

40-jarig jubileum een aktie gevoerd ten bate van het vormingswerk in Afrika. Tijdens 

de officiële viering van het 40-jarig bestaan, gistermiddag in Amsterdam, heeft de 

voorzitter van de CICSA, de heer A. J. Gijsbers de opbrengst van deze aktie: een 

bedrag van 7.000 gulden overhandigd aan dr. E. Emmen, voorzitter van de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen. 

Het geld is bestemd voor het werk van baronesse van Heemstra (zelf een oud-

leerlinge van de CICSA), die zich in Nairobi speciaal bezighoudt met het 

vormingswerk van de Afrikaanse vrouwen. Dit geschiedt door het oprichten van een 

serie trainingscentra, waar vrouwen en meisjes cursussen krijgen, aangepast aan 

haar positie en taak. Het geld van de CICSA is speciaal bedoeld als bijdrage in de 

stichtingskosten van een dergelijk trainingscentrum in noord-Malawi. in het vroegere 

Nyassaland. De heer Gijsbers zei bij de overhandiging van het geld, dat men het 

zeer zinvol had gevonden ter ere van het jubileum niet alleen zelf feest te vieren, 

maar ook iets voor anderen te doen. 
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Om het thema van de jubileumviering: de dienst aan de onderontwikkelde gebieden 

nog meer in de aandacht van de feestgangers te brengen, sprak prof. dr. J. Verkuyl, 

algemeen secretaris van de Nederlandse Zendingsraad, over de situatie van de 

ontwikkelingslanden en de taak van de christelijke kerken t.o.v. deze jonge staten. 

Te beperkt 

Prof Verkuyl betoogde, dat de oude omschrijving van het doel van de zending: het 

bekeren van individuen, niet meer opgaat. „Wij zien de zin van de zending op deze 

manier veel te beperkt. De taak van de zending is niet alleen de zaak van God te 

proclameren, maar ook te realiseren. Het is niet alleen de taak van de zending, het 

evangelie van hart tot hart of van kerk tot kerk te brengen, maar ook van de kerken 

tot de wereld. Kortom, de kerk moet dienstbaar zijn aan het openbaar worden van 

het koninkrijk Gods over de gehele lengte en breedte van de aarde. , Wat is de 

huidige taak van de westerse kerken in de ontwikkelingslanden? De tijd van het 

paternalisme, ja zelfs die van het fratemalisme is voorbij. Nu is het zaak, dat de 

Westerse kerken de inheemse kerken bijstaan niet in onze maar in hun - 

veelomvattende – taak: bij de pastorale, missionaire, sociale en diakonale opdracht, 

die deze kerken te vervullen hebben. De kerken moeten geholpen worden kerk te 

zijn in hun eigen omgeving d.w.z. dat er hulp geboden moet worden bij bijv. de 

theologische opleiding, bij het stichten van studiecentra bij het onderwijs, bij het 

maatschappelijk opbouwwerk in de industrie, massamedia, bij de economische 

problematiek bij de politieke problemen en bij het belangrijkste probleem van deze 

jonge staten: het vinden van een nieuw menstype". Speciaal het toezien, dat de 

kerken in Afrika en Azië geen „middenstandskerken" worden, waar de lagere 

groepen vergeten worden en waar ten behoeve van de eenheid minderheidsgroepen 

worden onderdrukt, achtte prof. Verkuyl een taak van de Westerse kerken. Het 

jubileum, dat in de avond werd voortgezet met een feestavond, is gisterochtend met 

de oud-leerlingen gevierd op een bijeenkomst, waar onder anderen het woord werd 

gevoerd door staatssecretaris Bartels van het Departement van Volksgezondheid. 

 

Leeuwarder Courant / 12-11-1966 

Meer dienstverlening Nederlandse kerken aan jonge staten 

Op 1 november is de heer J. Bos te Utrecht in vaste dienst getreden van de 

Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp (ICCO). Daarmee hebben 

de Nederlandse kerken hun dienstverlening aan kerken en kerkelijke instellingen in 

de jonge staten opnieuw uitgebreid. In de praktijk openbaarde zich namelijk een 

steeds groter wordende behoefte aan een vast adres, dat zowel voor de met de 

Nederlandse kerken samenwerkende kerken in jonge staten als voor de kerken hier 

te lande als bemiddelingsinstantie zou kunnen dienen. 

Vier jaar geleden al richtten de Nederlandse Zendingsraad, waarbij de meeste 

protestantse kerken en zendingsinstanties zijn aangesloten, en de Stichting 

Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen, het coördinatieorgaan voor het 
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wereldiakonaat, het bureau „Dienst over Grenzen" op. Dit bureau bemiddelde 

inmiddels voor meer dan 150 mannen en vrouwen, die hun kennis en kunde in dienst 

wilden stellen buiten Nederland, speciaal overzee. Steeds meer groeide de behoefte 

aan eveneens een bureau voor financiële hulp. Nu in onze tijd vele instellingen en 

ook de regering gelden beschikbaar hebben voor ontwikkelingsprojekten van kerken, 

is het noodzakelijk die kerken in de jonge staten, die daarom vragen, te helpen. Zo 

werd op 1 januari 1965 de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp 

(ICCO) opgericht, waarvan zowel de Nederlandse Zendingsraad als de Stichting 

Oecumenische Hulp lid werden. Bovendien traden een aantal maatschappelijke 

organisaties, georganiseerd in het Convent der Christelijk-Sociale Organisaties, toe, 

zodat een brede vertegenwoordiging van het maatschappelijk leven bereikt werd. 

Alras bleken de werkzaamheden van deze Commissie zodanig toe te nemen, dat de 

aanstelling van een vaste secretaris noodzakelijk werd. De adjunktsecretaris van de 

Stichting Oecumenische Hulp, J. Bos (34) die vanaf het begin de Commissie gediend 

had als secretaris, is nu vanaf 1 november 1966 voor deze arbeid vrijgesteld. 

Hiermee hebben de Nederlandse protestantse kerken nu zowel voor personeel als 

voor kapitaal twee kleine bureaus (beide in hetzelfde gebouw. Corn. Houtmanstraat 

17, Utrecht), die ten dienste staan van alle kerken en kerkelijke instellingen, die voor 

de ontwikkelingslanden om personeel of kapitaal vragen. 

 

De Volkskrant / 16-12-1966 

Eten voor India: 26 miljoen gulden 

(Van onze correspondent) 

DEN HAAG, 16 dcc. — Iets meer dan zesentwintig miljoen gulden is de totale 

opbrengst van de in februari gestarte actie „Eten voor India". Zeven miljoen daarvan 

kon in belangrijke projecten gestoken worden, die de voedselvoorziening op langere 

termijn verbeteren. De stichting „Eten voor India" peinst over de mogelijkheid van een 

tweede actie, waarbij eventueel wat meer de nadruk op zulke hard nodige projecten 

gelegd kan worden. De stichting ziet op grond van de nieuwste, vrij optimistische 

berichten uit India geen reden om de zeven miljoen voor projecten alsnog aan direct 

te kopen voedsel of kunstmest te besteden. 

Nederlander gaf royaal 

Onlangs zijn berichten verschenen, dat de hongersituatie in India even ernstig zou 

zijn als een jaar geleden, toen zij aanleiding werd voor hulpacties in dè hele wereld. 

De Stichting „Eten voor India" ging informaties inwinnen, waarbij bleek, dat nog een 

redelijke kans bestaat, dat de droogte afneemt en de winteroogst gered kan worden. 

In sommige droge gebieden viel weer wat regen. Inmiddels is een (klein) deel van het 

geld voor de projecten al betaald, zoals stichtingsvoorzitter drs. H. A. Korthals 

gisteren in Den Haag bekendmaakte. 
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UNESCO Nederland, UNICEF Nederland, Stichting „Mensen in Nood", 

oecumenische hulp aan Kerken en vluchtelingen en de Nederlandse organisatie voor 

Internationale Bijstand (NOVIB) werken samen in de stichting „Eten voor India", die 

blijft bestaan. „Een prachtig blijk van solidariteitsbesef," noemde drs Korthals het 

resultaat van deze grootste Nederlandse hulpactie, die ooit is gehouden. Hij wees 

erop, dat alleen Italië meer dan Nederland gegeven had, maar dat Nederland per 

hoofd van de bevolking „veruit aan de kop stond". 

De eerste maanden na de actie stuurde de stichting schepen met voedsel 

(tarwebloem, rijst, havermout en melkpoeder) naar India, tot de Indiase regering zei 

dat er genoeg voedsel was, ook omdat andere landen geweldige hoeveelheden 

stuurden. Nederland verzond daarna kunstmest en tenslotte werd besloten zeven 

miljoen voor duurzamere projecten te geven, zoals landbouwen 

landbouwvoorlichtingsprojecten in vele delen van India. Belangrijk is bijvoorbeeld het 

waterboren in Indore, waardoor tot op het ogenblik 46 putten gemaakt konden 

worden. Aan drinkwater was groot gebrek. In totaal zijn negentien schepen met 

voedsel of kunstmest naar India gestuurd, tot 15 november toe. Uit internationale 

gegevens over de hulp aan hongerend India bleek dat in alle landen, waar ook de 

overheid bijdroeg dit bedrag groter was dan wat particulier ingezameld werd. behalve 

in Zwitserland en Nederland. 

De berichten, die na de actie binnenkwamen, over een zekere overbodigheid van de 

steunverlening, bleken onjuist aldus drs. Korthals. „Uit latere verklaringen van diverse 

autoriteiten, onder andere de minister van Landbouw, bleek dat de steun uit de hele 

wereld bijzonder hard nodig was om een acute noodsituatie te bestrijden." Ook 

verhalen over corruptie, diefstal en zwarte handel wees drs. Korthals van de hand. 

„We hebben dat onderzocht, maar het enige wat we konden vinden was dat veertien 

blikken havermout doorverkocht waren, vermoedelijk na diefstal. Die blikken hoorden 

bij en zending van minstens een miljoen blikken." 

 

Trouw / 24-12-1966 

IKOR-DOCUMENTAIBE EERSTE KERSTDAG OP TV 

OP de avond van eerste kerstdag tussen over zeven en acht uur, zenden het IKOR 

en het Convent van Kerken een documentaire uit over het Mississippi Delta 

Pastoraat, ook wel genoemd de civil-rights-arm van de Noordelijke kerken in het 

Zuiden van de Verenigde Staten. Die werd gemaakt op een reportagereis van Henk 

Biersteker en cameraman Alexander Leffelaar door de Verenigde Staten in 

september en oktober van dit jaar. In het bijgaande artikel beschrijft Henk Biersteker 

op ons verzoek, wat hij daar in het Zuiden aantrof en meemaakte. Hij voegde er 

mondeling aan toe, dat zijn uitzending op het eerste gezicht niet zoveel mei het 

Kerstgebeuren te maken lijkt te hebben. Maar, zei hij, de zang van de engelen over 

vrede op aarde wordt ook voorafgegaan door de militante lofzang van Maria over het 

heil voor de verdrukten. . . 
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De waarnemend directeur van het Deltapastoraat, Owen Brooks, in een gesprek met 

de schrijver van dit artikel. Hij bouwt in Bolivar county, een gebied waar de zwarte 

bevolking in de meerderheid is, een gesmeerd verkiezingsapparaat op dat deze 

mensen volgend jaar waarschijnlijk een forse invloed zal gaan geven in het bestuur 

van hun county. 

Delta-pastoraat vraagt hulp uit Europa 

door Henk Biersteker 

Het Deltagebied van Mississippi deed me af en toe aan mijn geboortestreek denken: 

de Haarlemmermeer. Het is ook een landaanwinning, die in de tweede helft van de 

vorige eeuw gemaakt is en waaruit een vruchtbaar landbouwgebied ontstaan is, 

beschermd door een forse dijk. De polderjongens, die het zware werk deden, zijn 

later veelal de landarbeiders geworden. De vrij geworden negerslaven, die de Delta 

ontgonnen, eveneens. Drie jaar geleden viel het bij een reportage over krotwoningen 

van landarbeiders in de Haarlemmermeer op hoe gelaten deze mensen vaak hun lot 

aanvaardden. Nu zag ik eveneens krotwoningen, waar het 's winters al evenzeer 

sneeuwt en waar de nazaten van deze neger-polderjongens in moeite huizen. Ook 

die aanvaardde dat nogal gelaten als een soort natuur-noodzakelijkheid. Verder gaat 

iedere vergelijking mank. Katoen heeft alleen met suikerbieten gemeen dat het 

„gedund" moet worden. Het land is anders en de geschiedenis is anders en de 

armoede en ontreddering hebben een kleur: zwart. 

Groot deel van de tekst is niet met OCR te lezen 
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 Mississippi doet soms even aan de 

Haarlemmermeer denken 

 

Cameraman Alexander Leffelaar,  

die vaak al filmde, wanneer wij  

nog bezorgd overlegden of het  

niet te riskant was … 

 

 

 

Kerk ondanks kerk 

Hier begint nu de kerk tussen beide te komen Men kan zeggen de kerk ondanks de 

kerk, want geen dogmatisch verschil heeft in de laatste jaren de tegenstellingen 

binnen de Amerikaanse kerken zo groot gemaakt als de vraag naar de sociale 

verantwoordelijkheid van christenen. Dat verschil van mening gaat niet alleen over de 

burgerrechten en het is ook niet geografisch bepaald tussen de kerken in de 

noordelijke of de zuidelijke staten. Het tekent zich overal af waar de kerken zich op 

concrete sociale noden gaan toeleggen en de stem trachten te zijn van de 

stemlozen. „Dat is politiek", wordt er dan al gauw geroepen.  
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Dat roept men ook het hardst in Mississippi, nu de Amerikaanse raad van kerken 

daar een permanent pastoraat heeft gevestigd om zijn vele pleidooien tegen de 

bestaande rassenongelijkheid kracht bij te zetten, het Mississippi Delta Ministry. Het 

is een door de blanke kerkmensen in het zuiden verafschuwd project, dat de 

bestaande orde verstoort en de negers opstookt, terwijl ze altijd zo tevreden waren 

met hun lot. Want dat waren ze volgens de zuiderlingen: ze wisten hun plaats, ze 

lachten en ze zongen hun blues en ze waren net zo godsdienstig als de blanken, in 

hun eigen kerken. Die mensen uit het noorden, die zich nu druk kwamen maken om 

de gelijkberechtiging, die kenden de negers helemaal niet en konden dus ook nooit 

weten wat goed voor hen was. In zulke argumenten herkent men onmiddellijk de 

blanke zuiderling: van generatie op generatie heeft hij zo over negers leren praten: 

als over een lagere levensvorm. Ook de kerken in het zuiden zijn daarbij opgevoed, 

de daarin verkondigde ethiek ten opzichte van de zwarte bevolking is niet veel meer 

dan een dierenbeschermings-ethiek. 

Het afschuwelijke is, dat vele duizenden negers in het Zuiden ook over zichzelf zijn 

gaan denken als een lagere levensvorm. Zij zijn hun bestaan in Amerika begonnen 

als afgerukte takken van Afrikaanse stammen, doorverkocht en gebruikt als 

lastdieren en als fokvee — er zijn kerken in het zuiden, wier inkomsten voor een deel 

werden verkregen door het letterlijk fokken van slaven voor de markt! — en wier 

gezinnen stelselmatig uiteen werden gerukt naarmate dat voor de plantages 

noodzakelijk was. En als blanken thans een negermoeder verwijten dat zij telkens 

een andere man heeft, dan denkt zij werkelijk dat dit haar eigen zonde is in plaats 

van de schreeuwende behoefte van haar gezin aan een kostwinner, die komt als hij 

werk heeft en weer gaat als hij werkloos is omdat hij niet ten laste van haar leven wil. 

Zij belijdt haar zonden in haar kerk en zij beseft niet meer, dat dit leven haar door 

hardvochtige machten is opgelegd. 

Opwekking 

„Weet je", zei een van de medewerkers van het Deltapastoraat tegen me, „wat vrij 

hier doen is eigenlijk niet veel anders dan in navolging van Jezus tegen de kreupelen 

zeggen: sta op en wandel. En het lukt: ze beginnen zich weer te realiseren dat zij 

mensen zijn". De man die dat zei was een jonge methodistenpredikant, Rims Barber, 

die al zes keer in een gevangenis gezeten heeft en al zijn spaargeld kwijt is geraakt 

aan borgsommen voor zijn vrijlating. Hij werkt nu net als de andere vrijwilligers van 

het Deltapastoraat tegen een zakgeld-vergoeding van 20 dollar in de week. 

Deze mensen schrikken niet van de roep om black power, als zij die om zich heen 

horen klinken in het Zuiden. Zij zien die als een bewijs voor een groeiend zelfrespect 

van de Afro-Amerikanen. Het Deltapastoraat is tot stand gekomen na de woelige 

zomer van 1964 toen na dringende oproepen van predikanten en negerleiders uit het 

zuiden niet minder dan 2000 jongeren uit het noorden naar het zuiden afdaalden om 

te helpen strijden voor de burgerrechten. Zij namen deel aan sit-ins, aan boycots van 

blanke zaken, die geen negerpersoneel aannamen, aan kiesregistratiecampagnes, 

kortom het daverde in het Zuiden van heilzame onrust. Omdat de Raad van Kerken 



 

SOH in de kranten van 1966, pag. 116 

 

in Amerika wel besefte, dat dit niet maar een zomer mocht duren heeft zij er dit 

permanente orgaan gevestigd, dat door de pers in Amerika meestal de “civil-right"-

arm van de kerken in het noorden wordt genoemd. Er is met respect over 

geschreven, door bladen als de New Vork Times en Newsweek. Vaak waren de 

medewerkers van het Delta ministry de zuidelijke staten te glad af, zodat federale 

voorzieningen ten behoeve van de allerarmsten niet meer tegen te houden vielen. 

Maar de belangrijkste bijdrage van dit kerkelijk project ondanks de kerk in het zuiden 

is zijn succes in het begeleiden en aanvuren van eigen politieke organisaties van de 

zwarte bevolking in Mississippi. Dat heeft het Deltapastoraat pas goed stinkende 

gemaakt bij de blanke kerken in het zuiden. Een beetje liefdadigheid nou ja, maar de 

bestaande orde op zijn kop zetten, dat is het toppunt, vond men. 

Black power 

De bittere ironie van de geschiedenis wil, dat hier geworsteld wordt om een 

bestaande orde van precies honderd jaar geleden te herstellen! Want toen was er 

wat de neger-historicus Bennett noemt „black power" in Dixie. In de zestiger jaren 

van de vorige eeuw werden er onder toezicht van het federale leger na de nederlaag 

van het zuiden in de burgeroorlog verkiezingen gehouden, die erin resulteerde, dat 

Mississippi zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat door negers werd 

vertegenwoordigd. Er was volgens waarnemers van toen een geweldige politieke 

belangstelling onder de vrij geworden slaven. Maar die is binnen de tien volgende 

jaren uitgeroeid door de Ku Klux Klan. In die jaren werden er in het zuiden naar 

schatting 5000 politieke voormannen van de zwarte bevolking uitgeroeid. 

Dat gaat vandaag zomaar niet meer (al moeten we wel even vermelden, dat er in het 

Zuiden sinds de eerste actieve campagnes voor de burgerrechten 37 civil-rights-

werkers om het leven zijn gekomen, van wie 27 negers). Vandaag gebruiken de 

machthebbers in het zuiden andere foefjes om invloed van de negers uit te sluiten, 

zoals het plotseling veranderen van de grenzen der kiesdistricten zodra ergens een 

zwarte meerderheid “dreigt", het plotseling vervroegen van data, waarop 

kandidatenlijsten moeten zijn ingediend, het creëren van bepalingen dat men 

minimaal zoveel jaar in een district moet hebben gewoond om er te stemmen — 

terwijl men weet dat duizenden negers door de omstandigheden gedwongen van de 

ene werkgelegenheid naar de andere moeten trekken — en meer van die 

slimmigheden. Maar thans vinden zij waakzame mensen tegenover zich, zowel 

negers als blanken in de verscheidene civil-rights-organisaties in het zuiden, waar 

het Deltapastoraat er één van is. 

Juist nu deze organisatie effectief begint te worden begint geldgebrek r.\)n 

activiteiten te belemmeren. In dit jaar moesten 25 van de 55 medewerkers naar huis 

worden gestuurd om budgettaire redenen. De kerken in het noorden vrezen een 

totale breuk met hun leden in het zuiden wanneer zij het Deltapastoraat blijven 

financieren. Zij willen het contact daarmee niet verbreken en dat kan respectabele 

redenen hebben, maar daardoor stagneert het werk. Daarom hebben zij een beroep 

gedaan op de Wereldraad van kerken om medeleven van de kerken in andere 
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werelddelen. Men kan dit een wonderlijke gang van zaken noemen voor de rijke 

Amerikaanse kerken, het Is volkomen in overeenstemming met de 

zendingsverbondenheid tussen de kerken over de gehele wereld. Daardoor ziet men 

vandaag zelfs arme Aziatische en Afrikaanse kerken het Delta-pastoraat bijdragen 

sturen. Ook de Stichting Oecumenische hulp heeft zijn gironummer (5261) geopend 

voor het Deltapastoraat in Mississippi. 

Het zal ook ongetwijfeld velen in Europa die warm meeleven met de strijd voor de 

gelijkberechtiging van de negers in de Verenigde Staten en die enthousiast 

meezingen “We shall overcome", een persoonlijke voldoening geven om er wat aan 

te kunnen doen. 

 

 

 

 

 


