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De geschiedenis van Dienst over Grenzen 

Vijfentwintig jaar een zelfde inzet met wisselende uitzet 

Kerk en  wereld in en  buiten Nederland in het begin van d e  jaren 
zestig 

Iedereen zegt het. We leven in een tijd van snelle ontwikkelingen. 
Adembenemend. Een jaar na Tsjernobyl weten we hoe letterlijk we dit 
moeten nemen. 
Het jaar 1962. Voor velen van d e  nu aantredende DOG-generatie on- 
bekend. Of onbewust meegemaakt. Voor vele ouderen al tamelijk ver 
weg in het geheugen. We volstaan met enkele flitsen en  feiten uit die 
tijd. O p  1 2  april 1961 vond d e  eerste bemande ruimtevlucht plaats. 
De Verenigde Staten moesten even slikken want het was een Rus. In 
1969 bereikten d e  Amerikanen d e  maan. Toen waren al velen zich er- 
van bewust geworden dat je d e  zwaartekracht van d e  aarde gemakke- 
lijker kunt overwinnen dan d e  armoede, d e  honger en  d e  rassendiscri- 
minatie. De Verenigde Staten kijken in deze periode hoopvol vooruit. 
Werd President Eisenhower nog o m  zijn "D-day"-verleden gekozen, 
63 jaar oud,  zijn opvolger John F. Kennedy was nog maar 43. De 
V.S. willen overal helpen. Het Kennedy "Peace Corps" wordt een be- 
grip. Jonge Amerikanen zetten zich overal in. Maar Cuba ligt dwars. 
En Vietnam zal in d e  jaren na 1962 steeds meer triest voorpagina- 
nieuws worden. In Rusland heeft Chroetsjow Stalin ontluisterd. Maar 
veel ruimte komt er in Rusland en d e  wereldpolitiek niet. 
Vanaf 1960 worden vele Afrikaanse landen onafhankelijk. Soms  plot- 
seling, soms na lange strijd. Bijvoorbeeld Algerije dat o p  8 maart 1962 
onafhankelijk wordt. Ethiopie is nog een keizerrijk. Maar d e  troon van 
Haile Selassie (Kracht der Heilige Drievuldigheid) begint na een 
mislukte staatsgreep in 1960 te wankelen. Voor d e  Portugese kolonien 
lijkt d e  onafhankelijkheid in 1960 nog ver weg. Over Zambia wordt al 
wel, maar over Zimbabwe nog niet gesproken - dat is nog Rhodesie. 
Het bloedbad van Sharpeville, 2 1  maart 1960, betekende in het Zuid- 
afrikaanse verzet tegen de apartheid een keerpunt. De spiraal van ge- 
weld gaat steeds toenemen. In Nederland worden in 1962 d e  laatste 
resten van d e  VOC (de Verenigde Oostindische Compagnie) ten gra- 
ve gedragen; o p  1 oktober' 1962 wordt het gezag over Nederlands 
Nieuw-Guinea overgedragen. 



In ditzelfde jaar 1962 vieren Hare Majesteit Koningin Juliana en Zijne 
Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard met veel luister hun 25-jarig hu- 
welijk. Ook in 1962, op  28 november, overleed Prinses Wilhelmina. 
De laatste jaren van haar leven vooral belangstellend naar de  ontwik- 
kelingen van de  oecumene. Omdat het allemaal te langzaam ging no- 
digde ze meer dan eens 8 0  jongeren een weekend uit op  paleis het 
Loo. In 1962 was er nog geen CDA. De KVP (Katholieke Volkspartij) 
was in haar eentje nog een zetel sterker dan de  PvdA, 4 9  tegen 4 8  ze- 
tels. De ARP (Anti-Revolutionaire Partij) had 14, de  VVD 19, de  CHU 
(Christelijk-Historische Unie) 12, d e  CPN 3 ,  de SGP 3 en de  PSP 2 
zetels. In deze jaren beginnen de  welvaartsstaat en de  consumptie- 
maatschappij steeds meer vorm te krijgen. In toenemende mate ko- 
men buitenlandse werknemers het land binnen. Het aantal studenten 
bij het wetenschappelijk onderwijs stijgt van 30.000 in 1950 tot 
105.000 in 1970. 
De naoorlogse periode van wederopbouw is definitief afgesloten. In 
Nederland ontstaat steeds sterker het besef dat de  tijd gekomen is om 
nood en armoede in deze wereld te helpen lenigen. De Nederlandse 
Organisatie voor Internationale Bijstand (later samenwerking) wordt in 
1957 opgericht. NOVIB werd geacht de  steun van de gehele bevol- 
king te mogen vragen en ontvangen. 

Kerkelijke ontwikkelingen in de wereld en in Nederland 

In oktober 1962 wordt het Tweede Vaticaans Concilie geopend. Paus 
Johannes XXIII verovert door zijn eenvoud, hartelijkheid en warmte 
de  harten van velen. Toen hij in 1963 overleed treurde, om zo te zeg- 
gen, de  gehele wereld. De Nederlandse bisschoppen schreven over 
hem: "Hij nam d e  wereld serieus en  dat is zeker een van de  redenen 
waarom de  wereld hem serieus nam. Tot in de  verste uithoeken van 
de  wereld was het door hem bijeengeroepen concilie merkbaar. Grote- 
re eenvoud, diensten in de  volkstaal, toenadering tot anders gelovi- 
gen, enz." 

Een jaar voor de oprichting van DOG vindt in New Delhi de Derde As- 
semblee van de  Wereldraad van Kerken plaats. Vooral belangrijk om- 
dat de  Russische en andere Orthodoxe Kerken na zorgvuldige voorbe- 
reiding lid worden. De Wereldraad verliest daarmee zijn protestantse 
karakter en wordt nu werkelijk wereldomvattend en vaak d e  enige 
plaats waar Noord en Zuid, Oost en West elkaar echt ontmoeten. 
In New Delhi wordt, na een jaren in beslag nemend proces, de Inter- 
nationale Zendingsraad geintegreerd in de  Wereldraad van Kerken. 



Kerk en Zending, behoren onlosmakelijk bijeen. Zending is geen activi- 
teit van de kerk maar behoort tot het wezen der kerk. 
In Nederlairld zijn er enerzijds nog volop bouwacties in deze jaren om 
kerken te bouwen in nieuwe stadswijken, anderzijds blijkt uit de 
voli@ellingen dat het ontkersteningsproces doorgaat. Aanvankelijk 
vooral bij de Nederlandse Hervormde Kerk, in de laatste jaren komt 
kerkverlating ook bij de Gereformeerde Kerken en de Rooms-Katho- 
lieke1Kerk steeds meer voor. Het besef dat ook Nederland zendingster- 
rein is, zal steeds sterker worden. 
Voor de oorlog richtte de zending van d e  protestantse kerken zich na- 
genoeg geheel op Nederlandsch Oost-Indie. In september 1956 besluit 
de Raad voor de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk in 
overleg te treden met de Internationale Zendingsraad omtrent de wen- 
selijkheid en de mogelijkheid van een nieuwe missionaire verantwoor- 
delijkheid elders ter wereld. In overleg met de Wereldraad wordt 
besloten dat de hervormde zending zich vooral met de vragen van de 
groeiende Islam in Afrika zal gaan bezighouden. Zij stelt dat zij slechts 
in eeil beperkt aantal landen werkzaam wil zijn. Afgezien van de finan- 
ciPle mogelijkheden spruit dit inzicht voort uit het feit dat men zich al- 
teen echt mede verantwoordelijk kan voelen wanneer men grondig op 
de hoogte is van de situatie in het betrokken land. Bij de zending van 
de Gereformeerde Kerken heeft, naar ik meen, eerder het accent gele- 
gen op de wil om aan te vangen waar mogelijk is. We constateren dat 
in het begin van de jaren zestig de meeste protestantse kerken in Ne- 
derland ,zendingswerkzaamheden in Afrika aanvatten. De Gerefor- 
meerde Kerken zijn dan ook nog met contacten in Pakistan, Argentinie 
en Brazilie begonnen. 

De geboorte van DOG 

In de" kringen van de Nederlandse Zendingsraad (NZR), de Stichting 
Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen (SOH), de Studen- 
ten zendingscommissie, de NOVIB, nationale jeugd- en jongerenorga- 
nisaties evenals in de rooms-katholieke wereld, leefde het besef dat er 
nieuwe wegen begaan moesten worden om jongeren in de gelegen- 
heid te stellen, kortere of langere tijd overzee dienstbaar te zijn. Op 17 
en &8 juli 1961 vindt op uitnodiging van de NOVIB een samenkomst 
praats in Den Haag, onder voorzitterschap van Prins Bernhard. Voor 
deze Conference of International Voluntary Service waren vertegen- 
woordigers van een aantal internationale organisaties uitgenodigd, 
o.a. de Wereldraad van Kerken. Tijdens deze conferentie wordt het 
voorstel geboren om NOVIB als "clearing house" voor vraag en  aan- 



bad te laten optreden. De korte tijd later uitgewerkte grootse opzet 
ging d e  participanten echter te ver en is ook niet gerealiseerd. Wel 
heeft deze conferentie het denken over mogelijkheden o p  dit terrein 
mede tot allerlei nieuwe initiatieven en activiteiten geleid. In 1963 
wordt de  stichting ~or&eren Vrijwilligers Corps (JVC) opgericht, die 
zelf overigens niet het uitzenden van vrijwilligers verzorgt maar als ont- 
moetingsplaats fungeert voor particuliere organisaties die wel mensen 
uitzenden. Twee jaar later wordt de  Stichting Nederlandse Vrijwilligers 
(CNV) in het leven geroepen. 
O p  zowel internationaal als nationaal kerkelijk terrein zien we in deze 
tijd ontwikkelingen. In 1960 hebben d e  Europese Oecumenische 
Jeugdconferentie en de  Interchurchaid-consultatie van 1961 zich met 
deze problematiek beziggehouden en  had d e  Internationale Zendings- 
raad een oproep gedaan na te gaan in welke mate er bereidheid 
bestond bij christen-jongeren om zich dienstbaar te maken. Nationaal 
trad er op  het terrein van d e  zending ook een herorientatie op. In 1958 
benoemt d e  NZR voor het eerst een jeugdsecretaris voor onderwijs en 
jeugdwerk. Hierdoor komt er nu ook meer aandacht voor het ontwik- 
kelen van activiteiten in Nederland zelf. Bovendien wordt in het begin 
van d e  jaren zestig besloten dat de, aanvankelijk uitsluitend hervorm- 
de, Commissie Kerk Overzee, een commissie van d e  NZR wordt en 
krijgt deze een vrijgestelde secretaris, dr P.L. Schram. Kerk Overzee 
is een pastorale commissie met diakonale aspecten voor Nederlanders 
die, niet in dienst van d e  Zending, voor langere of kortere tijd overzee 
gaan werken. Ook d e  Studentenzendingscommissie, die nauwe rela- 
ties onderhield met d e  NZR, begon steeds meer oog te krijgen voor 
de problematiek van de  personele assistentie en stelde een studenten- 
buitenlandregister in voor hen die wilden gaan werken buiten Neder- 
land. SOH had zich naast het lenigen van nood ook al ingezet o p  dit 
terrein en een oproep gedaan aan Nederlanders om zich voor kortere 
ef langere tijd, vooral in Europa, uit te laten zenden. 
Wc moeten ook de  ontwikkeling in het algemeen gevoelen noemen 
In, althans een deel, van wat we nu zendings- en werelddiakonaatkrin- 
gen noemen. Er was een groeiend besef dat het aantal uit te zenden 
zendingsarbeiders ook in d e  toekomst aan de  geringe kant zal blijven. 
bvendien ,  vroeger ging men "levenslang" in zendingsdienst. Wie zou 
nu nog o p  zo lange termijn plannen kunnen maken en wie wilde dat 
nes? Het was duidelijk dat de  jonge onafhankelijke staten nu vooral 
behoefte hadden aan technische hulp, aan leraren, artsen en anderen. 
H s e  lang, dat wist niemand. Maar velen dachten maar aan een korte 
periode, Tien jaar werd door sommigen zelfs al lang gevonden. 
Al snel na de  NOVIB-conferentie groeide d e  overtuiging dat men ook 



zelf een taak had op  dit terrein. Daartoe werd eind 1961, o p  initiatief 
van de  NZR, een werkgroep in het leven geroepen waarvan ds H. van 
Andel (Oecumenische Jeugdraad), dr J. van Klinken (Alg. Diakonaal 
Bureau van de  Geref. Kerken -- ADB) , mr R. W. Kijlstra (SOH) en 
ds A. de  Haan (NZR), deel uitmaakten. Deze groep buigt zich over de  
vraag: Welke mogelijkheden zijn er om zich, waar ook ter wereld, in 
enigerlei functie voor langere of kortere tijd dienstbaar te kunnen 
maken? 

Opzet en structuur Informatie Documentatie Registratiebureau 

Onder deze titel wordt ip een nota van de  Secretaris Binnenland van 
de NZR in overleg met mr R. W. Kijlstra van SOH de eerste opzet gete- 
kend. Als inleiding wordt er o p  gewezen dat "in de afgelopen maan- 
den in allerlei onderscheiden bijeenkomsten gewezen is op  de  nood- 
zaak dat oecumenische en zendingsinstanties de  beschikking zouden 
moeten hebben over een bureau waar allen, die zich op enigerlei wijze 
ergens ter wereld ten dienste van anderen willen inzetten, zich kunnen 
melden ." 
Uit de  doelstelling blijkt dat niet elke jongere zou worden geaccep- 
teerd. Nee, als doelstelling werd de  volgende zin aangehouden, die 
overigens wel eens verschillend geformuleerd is: "Ingevolge Christus' 
opdracht het evangelie in woord en daad overal te verkondigen, stelt 
Dienst over Grenzen (DOG) zich ten doel bemiddeling te verlenen tus- 
sen kerkelijke en andere organisaties die medewerking vragen bij het 
zoeken van personen voor werk in het buitenland, en allen die zich 
daarvoor beschikbaar stellen." 
De naam van het bureau levert aanvankelijk problemen op. BIRD (Bu- 
reau voor Informatie, Registratie en Documentatie) wordt afgekeurd. 
Het is dr Schram die de  ingeving krijgt om van Dienst over (de) Gren- 
zen te gaan spreken. Die naam valt onmiddellijk goed. Vooral de  af- 
korting DOG ligt gemakkelijk in de  mond. 
De opzet zal klein zijn. Een man of vrouw als hoofd met een halve bu- 
reaukracht. De taak van het bureau wordt als volgt omschreven: 

1. Het bureau dient volledig geinformeerd te zijn inzake de  mogelijk- 
heden die er in de  gehele wereld zijn (Europa en Nederland incluis) 
voor jongere en oudere mensen die zich beschikbaar stellen voor de  
dienst aan de naaste in de  meest ruime zin van het woord. 
2. De directeur zal de  kandidaten in kaart hebben te brengen en een 
eerste informatief gesprek moeten voeren. 
3. De directeur zal een aantal kandidaten onmiddellijk naar andere in- 



stanties moeten verwijzen. Bijvoorbeeld wanneer het iemand betreft, 
die volledig in zendingsdienst wil gaan. 
4. Het bureau zal nauwkeurig allen die uitgaan moeten registreren en 
vcgorts als contactpunt kunnen dienen voor allen die overzee gaan. 
Rondom het bureau komt een Commissie van Advies en Toezicht 
(CAT). In deze commissie moeten behalve vertegenwoordigers van d e  
Zending ook een vertegenwoordiger van d e  Oecumenische Jeugdraad 
en van de  Studentenzendingscommissie zitting hebben. Voor deskun- 
digen moeten er drie vrije plaatsen zijn. Aan de  commissie wordt en 
de  directeur van SOH en de  secretaris Kerk Overzee toegevoegd. 
Peze laatste zal vooral bemoeienis hebben met d e  opleiding en bege- 
leiding. SOH verklaart zich bereid het bureau te huisvesten. De secre- 
taris Kerk Overzee zal een dag per week over een kamer kunnen be- 
schikken om gesprekken te voeren. 
Op 14 juli wordt een advertentie geplaatst voor een functionaris om 
leiding te geven aan een bureau waarvan de  formulering luidt: "De 
Stichting Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen en d e  Ne- 
dcrlandsche Zendingsraad zijn voornemens per l september a.s. in het 
leven te roepen een bureau voor de  gecoordineerde registratie van 
hen, die zich beschikbaar willen stellen o m  ergens ter wereld in eniger- 
lei verband dienend werkzaam te zijn". Hierop reageerden 18 sollici- 
tanten waarvan er 9 werden opgeroepen. Mevrouw J. Rot blijkt verre- 
weg de  beste kandidaat te zijn en wordt per l september 1962 be- 
ncpemd. DOG kan beginnen. Het is goed er nog even de  nadruk op  
te vestigen hoe ruim d e  advertentie gesteld is. 

De eerste jaren: 1962-1 964 

Het is onze bedoeling om een beknopt chronologisch overzicht te ge- 
ven van d e  ontwikkelingen van DOG waarbij we telkens nieuwe as- 
pecten noemen en soms de  lijnen doortrekken naar het heden. 
Het zal duidelijk zijn dat mevrouw Rot echt van d e  grond af moest be- 
alnnen. Achteraf moet je zeggen dat DOG bijzonder snel "zijn draai" 
heeft gevonden. In een verslag van een o p  12 november 1962 gehou- 
den vergadering wordt geformuleerd wat het bureau moet weten. Dat 
Ir: 
1. Wat de  Nederlandse Zending zoekt. 
2, Wat ,Genkve nodig heeft. 
3. "Losse" vragen uit d e  wereld, bijvoorbeeld o p  het gebied van het 

anderwijs. 
4, Vragen van regeringsinstanties en internationale organisaties. 
5. Verzoeken van Handel en Industrie. 



Zoals overal in de kerkgeschiedenis zijn er ook bij DOG van het begin 
af aan de  rekkelijken en de preciezen. In een brief van 18 februari 
1963 wijst F.C. van der Horst, de secretaris van de  Medische Zending 
van Oegstgeest, tevens vele jaren medisch adviseur van DOG en lid 
van de CAT, er op dat hij een formulering: "dat het bureau ten dienste 
staat van ieder, die zich als Christen gedrongen voelt op dienende wij- 
ze te helpen", minder juist vindt. Hij stelt dat er een vrij grote groep 
christenen lidmaten van kerken is, bij wie dit alles niet zo bewust ligt. 
En, schrijft hij: "Dan is er ook een groep, die aan de periferie van het 
christendom leeft, maar er sterk door aangetrokken wordt. Bij deze 
groep kon wel eens, meen ik, een grote belangstelling van de dienst 
voor de  naasten liggen". 
In de folder van DOG van 1987 luidt de formulering: "Geinspireerd 
door het evangelie en in solidariteit met de mensen in de  Derde We- 
reld, wil DOG meewerken aan menselijker en rechtvaardiger verhou- 
dingen tussen rijke en arme landen en binnen de landen zelf'. Van het 
begin af aan heeft DOG er terecht voor gewaakt om de meetlat langs 
kerkelijke betrokkenheid te leggen en daaruit conclusies over het ge- 
loof te trekken. Tegelijkertijd is nooit tegenover belangstellenden de 
achtergrond van waaruit DOG ontstond verdoezeld. 

Een van de vragen die vooral in de eerste jaren telkens een rol spelen 
is hoe ver of hoe weinig ver de verantwoordelijkheid van DOG gaat. 
De voorzitter van de Sectie Internationale Hulpverlening, voorloper 
van de Commissie Werelddiakonaat (CWD), schrijft op 12 januari 
1963 aan de CAT o.a. het volgende: "Wij zijn de mening toegedaan 
dat uw bureau in de eerste plaats een bemiddelende functie heeft . . . 
Wij zouden u daarom willen vergelijken met een makelaarskan- 
toor . . . Ook bestaat er geen verantwoordelijkheid jegens hem (sic, 
d.H.) die uitgezonden wordt . . ." In een verslag van een vergadering 
van de Raad voor de  Zending in 1969 gehouden, lezen we het volgen- 
de. "Bij een bespreking van de arbeid van Dienst over Grenzen, waar- 
voor onze raad via de Nederlandse Zendingsraad medeverantwoorde- 
lijk is, onderstreept de algemeen secretaris mr S.C. Graaf van Rand- 
wijck dat dit bureau alleen een bemiddelende functie heeft. In het stuk 
(dat ter tafel ligt) bespeurt hij echter ook enkele andere trekken, nl. 
wanneer wordt gesproken over morele verantwoordelijkheid. Hij zou 
willen waarschuwen om voorzichtig te blijven. Hij wijst er op dat de 
zending zich concentreert op bepaalde terreinen, waardoor men erva- 
ring en kennis heeft van die gebieden. .De zending is niet bereid om 
mensen uit te zaaien over de gehele wereld. Dienst over Grenzen is 
echter van een andere aard. Hier bemiddelen we alleen dat christenen 



In dienst van andere organisaties overzee kunnen gaan werken. Voor 
hun uitzending dragen we echter noch geldelijk noch moreel verant- 
woordelijkheid. DOG moet alleen een bemiddelende instantie blij- 
ven ." 

Dit woord wordt niet onweersproken. Prof. dr E. Jansen Schoonho- 
ven, rector van de  Zendingshogeschool (later Hendrik Kraemer Insti- 
tuut bij het samenvoegen van de hervormde en gereformeerde oplei- 
dingen) kan zich wel verenigen met het beleid van de  zending maar 
hij is blij met de aanvulling van DOG. Namelijk het uitzaaien van 
krachten over de  hele wereld. En daarom is er ook geen bezwaar te- 
gen het aanvaarden van de  morele verantwoordelijkheid, want die is 
er en er zou ook een band met d e  uitzendende gemeenten moeten 
zijn. Dr G.P.H. Locher wijst er in dezelfde vergadering o p  dat het werk 
van DOG ook internationaal zeer wordt gewaardeerd. Dit was hem 
elnd 1968 gebleken tijdens een vergadering van het DWME-commit- 
tee (de afdeling voor Zending en Evangelisatie van de Wereldraad). 
Hij stelt: bemiddeling geven is steeds een stukje medeverantwoorde- 
Iljkheid dragen. 

Van het begin af aan is het kenmerkend voor DOG geweest dat, ook 
bij het ontbreken van een juridische verantwoordelijkheid, d e  morele 
altijd zeer zwaar gewogen heeft. Ook daaruit is gebleken hoe goed de  
keuze van mevrouw Rot is geweest, evenals van haar opvolger mr 
J .  van Melle. DOG voelde zich voor alle aspecten verantwoordelijk. 
Zij die uitgezonden werden kregen wel een nummer, maar waren 
nooit nummers. Integendeel. Tot op  de  huidige dag is d e  persoonlijke 
band en zijn de persoonlijke contacten met het bureau kenmerkend 
voor de  wijze waarop gewerkt wordt. 
Het vraagstuk van de  kerkelijke uitzending is van de  oprichting van het 
bureau af aan aan de  orde geweest. Binnen de  zendingswereld 
bestond hier vaak weinig gevoel voor. Des te meer bij de  Commissie 
Kerk Overzee. Hier redeneerde men in feite heel eenvoudig. Wanneer 
een lid van een gemeente des Heren ergens ter wereld voor kortere 
of langere tijd een taak gaat aanvatten heeft dat betekenis voor die 
plaatselijke gemeente. Het opent de  mogelijkheid over dat verre land 
en over het kerkelijk leven aldaar informatie te ontvangen. En degene 
die uitgegaan is ervaart dat de  "thuisgemeente" meeleeft, meedenkt 
en meebidt. 

In de eerste periode werd uitgegaan van het aanbod van kandidaten 
die zich aanmeldden. SOH zond zulke lijsten al voor de  oprichting van 



DOG uit naar personeelzoekende instanties. Na verloop van tijd wordt 
er gewerkt met uit het buitenland ontvangen lijsten. Het aantal vragen- 
de  kerken en instanties breidt zich heel snel uit. De vragen komen o.a. 
van de  Wereldraad van Kerken, van Raden van Kerken van Congo 
(Zaire), Nigeria, Tanganyika (Tanzania), van de  Near East Christian 
Council te Jeruzalem, van Jordanie, van het Comite de Service en Al- 
gerie en van het Overseas Appointments Bureau te Londen, dat voor- 
al leraren voor de Engelssprekende Afrikaanse landen zoekt. Er is con- 
tact met het Mennonite Central Committee. Voorts zijn er de  aanvra- 
gen van de  Amerikaanse Zendingsraden, de  Europese Zendingen en 
d e  Anglicaanse Zending. Een steeds groter aantal instanties en men- 
sen weet de  weg naar het bescheiden DOG-bureau te vinden. 

In de  eerste twee jaar wordt er voor 95 uitzendingen bemiddeld. Het 
aantal van 95 is verheugend. Maar er werden 1014 aanmeldingen ver- 
werkt, waarvan 868 terzijde zijn gelegd omdat er geen mogelijkheid 
voor uitzending bestond. Zoals uit de cijfers uit de  bijlage blijkt, komt 
Europa de eerste twee jaren nog net boven Afrika uit. Dat zal echter 
snel veranderen. 

De selectie 

Wie anno 1987 het aantal uitzendingen overziet, we naderen de 1500, 
komt diep onder de indruk van het uiterst kleine aantal DOG-ers dat 
voortijdig terugkeert. Wel kunnen we zeggen dat van het begin af aan 
geprobeerd is zo goed mogelijk uit te zoeken of een kandidaat voor 
een bepaalde functie geschikt is. 

Tot o p  de  dag van vandaag, en dat zal zeker zo blijven, vormt het be- 
grip selectie een onderwerp van gesprek in vergaderingen en bijeen- 
komsten. Allerlei verfijningen zijn in de loop der jaren aangebracht. 
Gebleven is de  methode van de eerste dag. Namelijk dat het hoofd 
van het bureau samen met een ander, meestal een CAT-lid, een 
eerste gesprek voert. Steeds belangrijker is het begrip zelfselectie ge- 
worden. Steeds groter werd ook de  rol van oud DOG-ers. Vele oud 
DOG-ers hebben in het verleden en het heden veel tijd en energie 
gestoken in de  selectie en voorbereiding. 

In de  beleidsnota 1986 zijn de  criteria voor selectie opgenomen. Mooi- 
er geformuleerd dan in het begin, maar in wezen werd er van het begin 
af zo gewerkt. "DOG-criteria en aandachtspunten voor de selectie van 
kandidaten voor uitzending naar de Derde Wereld": 



1. Openheid voor nieuwe situaties en andere cultuur- en geloofswer- 
kelijkheid. 

2. Frustratietolerantie: in hoeverre is een kandidaat opgewassen tegen 
frustraties, teleurstellingen, anders uitpakkende verwachtingen. 

3. Communicatieve vaardigheden, dit geldt zowel voor onderlinge 
verhoudingen (partners) als contact naar buiten toe (omgaan met 
anderen). 

4. Belangstelling voor/betrokkenheid bij arm/rijk vraagstukken, zo- 
wel met betrekking tot de Derde Wereld als de eigen samenleving 
(in verband met de binnenland doelstelling van DOG). 

5. Instelling en houding ten opzichte van vragen van kerk en geloof. 

In de selectie speelt een aantal aandachtspunten een rol, die meehel- 
pen om tot een selectiebeslissing te komen. Die aandachtspunten zijn 
(In willekeurige volgorde) : 
mpleiding-persoonlijkheid-zelfstandigheid-behoefte aan contact-werk- 
ervaring-bereidheid tot leren-relaties met ouders/vrienden-onderlinge 
relatie partners-rol/positie partner-verwachtingen-motivatie voor uit- 
zending-motivatieverschillen van eventuele partners onderling-werk- 
metivatie-aanpassing aan andere denkwereld-vermogen tot zelfrelati- 
vering/zelfkritiek-politieke/maatschappelijke belangstelling en betrok- 
kenheid-visie op ontwikkeling-huidige levensstijl-voorzieningen voor 
klnderen-voorbereidingen tot nu toe. 

De voorbereiding 

Met de selectie begint de voorbereiding. Betrokkenen mogen, schrijft 
het jaarverslag 1962-1964, in de toekomst niet meer uitgaan tenzij ter- 
dege geschoold. Deze scholing omvat niet slechts hun eigen vak, maar 
vmeral ook de culturele, sociale en kerkelijke situatie. Ook moet de 
tialstudie worden genoemd. Verschillende kandidaten volgen de cur- 
russen voor niet-theologen die in de  zendingscentra Baarn en Oegst- 
Ieest worden gegeven of ook de zogenaamde korte 4 maanden cursus 
ildaar. Anderen volgen cursussen in het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen. Sommigen gaan naar Engeland, weer anderen naar de Socie- 
t& des Missions Evangeliques de Paris. Toekomstige DOG-ers komen 
omk @p de weekends door Kerk Overzee georganiseerd. Hetzelfde 
Jirrverslag meldt als bijzonderheid dat DOG eenmaal zelf een voorbe- 
reldende cursus organiseert in de vorm van twee weekendconferenties 
In juni 1963 in Oegstgeest. Later zullen de DOG-cursussen in het Hen- 
drik Kraerner Instituut een begrip worden. 



Consolidatie en uitbouw: de jaren 1964-1 966 

Over de periode 1 oktober 1964-30 september 1966 wordt een be- 
scheiden jaarverslag van . . . 5 bladzijden uitgegeven. Ter vergelij- 
king, het jaarverslag 1985-1986 telt 60 bladzijden. 

We volstaan met het noemen van enkele accenten. De situatie heeft 
zich gewijzigd. Er zijn thans meer aanvragen uit het buitenland dan 
aanmeldingen vanuit Nederland. Opgemerkt wordt dat bij de aanmel- 
dingen kwaliteit en deskundigheid beter worden. Heel goed functio- 
neert DOG als Nederlands correspondent voor de personeelsafdeling 
van de Wereldraad van Kerken. In G e n h e  komen de vragen binnen 
om medewerkers in oecumenische projecten. De goede samenwer- 
king met "Dienste in Ubersee" in Duitsland, resulteert er in dat sommi- 
ge DOG-ers via deze instantie uitgaan. 

Opnieuw komt in deze periode de vraag naar de relatie tot de kerk en 
de zendingsinstanties aan de orde. Waarom, wordt gevraagd, komen 
DOG-ers die ter beschikking staan van de kerk, zending, maatschappij 
of organisatie in landen waarmee de Nederlandse zendingen geen di- 
recte relaties onderhouden niet in de jaarverslagen voor? Er zijn toch 
geen eerste- en tweederangs zendingsarbeiders. Het kan nuttig zijn 
hier eens te citeren wat het jaarverslag van de Raad voor de Zending 
over 1956 meldt: ". . . in de tweede plaats de kwestie van de zen- 
dingsarbeiders in gouvernementsdienst. Bij een voorlopige, in de loop 
van het jaar gehouden bespreking bleek een meerderheid in de Raad 
de naam van "zendingsarbeider" te reserveren voor hen, die door we- 
derkerige verhoudingen van verantwoordelijkheid met de zending wa- 
ren verbonden". Alleen zij, voor wier maatschappelijke positie de zen- 
ding verantwoordelijk was en die dan ook voor hun arbeid aan de zen- 
ding verantwoording schuldig waren, waren in deze gedachtengang 
als zendingsarbeiders te beschouwen. Ruim twintig jaar later zal blijken 
bij de besprekingen rondom het begrip "buitengewoon zendingsarbei- 
der" dat dit gevoelen nog bij velen leeft. 

In deze periode krijgen de SNV en het JVC meer gestalte. Aan allerlei 
vormen van beraad heeft DOG deelgenomen, waarbij DOG steeds 
meer als zelfstandige organisatie groeit. Eind 1964 wordt ICCO (Inter- 
kerkelijke Coordinatie Commissie Ontwikkelingsprojecten) opgericht. 
Ook voor DOG een belangrijke gebeurtenis. De overheid besloot ont- 
wikkelingsgelden beschikbaar te stellen aan het particulier initiatief 
voor projecten. ICCO wordt de protestantse partner. Zowel op het 



~) lwone le  vlak als o p  het materiele bestaat er van het begin af aan  een  
11ot1de samenwerking met ICCO, dat in een snel tempo groeide. Voor 
t l i ,  later opkomende personeelsvragen ter begeleiding van projecten 
iiom ICCO contact o p  met DOG. DOG profiteerde weer van d e  in toe- 
i\c~mende mate aanwezige kennis en  deskundigheid bij ICCO. Boven- 
tlim kon DOG, toen het SOH-kantoor te klein werd en het d e  ruimte 
t l i t ~  DOG ter beschikking had nu zelf nodig had,  met ICCO nieuwe 
11,inden in d e  Stadhouderslaan te Utrecht betrekken en  later mee naar 
Zt~ist verhuizen. 

Vtin het begin af aan zijn er  vragen over d e  rechtszekerheid van uitge- 
soiidenen, pensioenrechten e.d.  aan d e  orde geweest. In 1966 wordt 
I)c4ist dat leraren en  anderen die opgenomen zijn in het Algemeen 
Iliirgerlijk Pensioenfonds hun pensioenrechten bij uitzending naar een 
i ~iitwikkelingsland behouden, indien zij onbetaald verlof hebben gekre- 
gcm. Alleen het werknemersaandeel van d e  (vrij hoge) premie moet 
(Ioor d e  betrokkenen zelf worden betaald. Het wordt spoedig duidelijk 
I Lit er  fondsen beschikbaar dienen te zijn, althans voorzieningen ge- 
iioffen moeten worden, wanneer d e  overzeese werkgever d e  contrac- 
iiiele verplichtingen niet nakomt of wanneer eventuele repatriering in 
cltm noodsituatie gewenst is. 

( h a n d e w e g  zijn d e  regelingen steeds beter geworden. Achteraf be- 
v.houwd kunnen we zeggen dat zij die d e  eerste jaren zijn uitgegaan 
v,iak een  groter risico namen dan zij zelf beseften. En . . . dat het toch 
I,rng geduurd heeft voordat het besef van medeverantwoordelijkheid 
t hagen werkelijk overal was doorgedrongen. S O H  sloot overigens een 
c,ollectieve ziektekosten-, ongevallen- en  WA-verzekering, waarvan 
vele uitgezondenen gebruik maakten. 

I i i  deze periode wordt extra aandacht aan d e  publiciteit gegeven. In ai- 
It~rlei studentenbladen wordt d e  aandacht o p  DOG en dus o p  d e  aan- 
vragen van overzee gevestigd. Leden van d e  CAT houden uit hoofde 
van hun werk geregeld voordrachten waarbij even geregeld DOG aan 
(Ie orde kan komen. Voor medische studenten en  artsen wordt o p  
%O november 1965 een aparte voorlichtingsdag gehouden. Ondanks 
\piegelgladde wegen toch 80 deelnemers, meldt het verslag. De con- 
lactpersonen van Kerk Overzee in d e  universiteitssteden alsmede o p  
Nijenrode en  Deventer belasten zich tegelijkertijd met d e  publiciteit 
voor Dienst over Grenzen. Wanneer d e  eerste vier jaar van DOG wor- 
(len afgesloten zijn er 155 DOG-ers uitgegaan: 73 naar Afrika, 8 naar 
Azie, 9 naar Latijns-Amerika en  65 vonden in Europa een  werkkring. 



Na vier jaar wordt aan het bestaansrecht van DOG niet meer ge- 
twijfeld. 

Het verslag vraagt bijzondere aandacht voor 3 punten: 
a .  de relatie vanuit Nederland met de via DOG uitgezondenen; 
b. wenselijkheid dat regelmatig met het bureau gegevens over sollici- , 

tanten en vacatures uitgewisseld worden; 
c. de  mogelijkheden voor de toekomst ten aanzien van projecten van , ' 

kerk en zending waarvoor vrijwilligers gevraagd worden. 
Vermeldenswaard is de  slotopmerking waarbij er fijntjes aan wordt 
herinnerd dat indertijd is afgesproken dat NZR en SOH eenmaal per 
jaar een delegatie van de CAT zouden ontvangen. "In vier jaar tijds 
is dit eenmaal gebeurd . . . o p  verzoek van de  CAT". Bewijs van groot ; 
vertrouwen of toch niet helemaal er echt bij betrokken? 

Het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig 

Crescendo gaat het met DOG. Van 1968 af is er een stijging te consta- 
teren van 3 2  naar ongeveer 60 uitzendingen per jaar. Er is een duide- 
lijke ontwikkeling vast te stellen in de  professionele kwaliteiten van de 
kandidaten. Een nieuw fenomeen in deze jaren is het feit dat ook 
Rooms-Katholieken zich melden. Ook wordt de  groep groter die zich 
liever niet aan een kerkelijk instituut wil binden en aarzelt of zelfs wei- , , 
gert zich christen te noemen. Toch wil men graag door DOG worden 
uitgezonden. En slechts zeer weinigen geven op  tot "geen kerkelijke 
gezindte" te behoren. Er is begrip voor bezwaren tegen de  kerk als in- 
stituut. Tegelijkertijd komt DOG ook in deze periode, evenals er voor 
en er na, heel duidelijk voor zijn doelstelling en achtergrond uit. Wie 
uitgaat krijgt de  vraag voorgelegd of een uitzending in een kerkdienst , 
op  prijs wordt gesteld. Het verslag over de  jaren 1972-1973 meldt dat 
hier steeds minder vraag naar is dan vroeger. 

Misschien is het goed nog eens te onderstrepen dat, hoewel het woord h 

uitgezondenen steeds meer inburgert, formeel steeds wordt volgehou- 
den dat DOG niet uitzendt maar alleen maar een bemiddelingsbureau , 

is In deze jaren wordt DOG door het Ministerie van Defensie erkend 
als uitzendende organisatie. Een dienstplichtige krijgt op vertoon van 
een verklaring dat hij door bemiddeling van DOG wordt uitgezonden, 
vrijstelling van militaire dienst. 

Op  de Vierde Assemblee van de  Wereldraad van Kerken die in 1968 
te Uppsala wordt gehouden, staat de  welvaartskloof centraal en wordt 



het 2%-ontwikkelingssamenwerkingsmodel geboren. Het woord ont- 
wikkelingshulp gaat in toenemende mate uit het taalgebruik verdwij- 
nen om voor ontwikkelingssamenwerking plaats te maken. 

De groeiende DOG-familie 

Buitenstaanders realiseren zich vaak te weinig dat het bureau altijd een 
, uiterst kleine bezetting heeft gekend en slechts heel langzaam groeide. 

Wel groeide de  DOG-familie. Elk jaar nam het aantal voor wie DOG 
bemiddelde toe. Maar ook de  contacten met d e  oud DOG-ers namen 
toe. Er waren terugkeerdagen. Steeds vaker ook worden oud 
DOG-ers ingeschakeld. Tot 1968 bestaat de  bezetting van het bureau 
uit twee personen, van 1969 af uit drie. Men kan zich nauwelijks ge- 
noeg verbazen over de hoeveelheid werk die o p  het bureau door zo 
weinig mensen verricht is. Overigens, vele leden van de  CAT werken 
actief mee. Het is een goede keus geweest oud DOG-ers, via vrije keu- 
ze onder de  oud DOG-ers, in de  CAT te benoemen. 

Het van het begin af gehuldigde standpunt blijft van kracht. De 
DOG-er gaat uit op  een lokaal contract. En dat betekent bijna altijd een 
niet te hoog salaris en een laag salaris in vergelijking met de  experts 
die worden uitgestuurd. Indrukwekkend is het aantal contacten dat 
DOG in de  loop der jaren met kerkelijke en niet-kerkelijke instanties 
opbouwt. De goede naam van DOG schept ook bereidheid tot helpen. 
De Unie School en Evangelie, die zich in de  jaren zestig steeds nadruk- 
kelijker gaat richten op  de  noden van het christelijk onderwijs in het 
buitenland, verklaart zich in 1968 bereid om 25.000 gulden per jaar 
uit de  Unie-collecte te reserveren ter betaling van AOW/AWW-pre- 
mies en eventueel pensioenverzekering van leraren die op  een heel 
laag salaris zijn aangesteld. Ook OPIT, het Overleg Particulier Initiatief 
Tropenartsen, komt binnen de  gezichtskring van DOG. Via dit orgaan 
Is het in bepaalde gevallen mogelijk financiele steun van de  Nederland- 
se overheid te verkrijgen bij uitzending van artsen. Ook met de  SNV 
zijn de  contacten vele en wordt melding gemaakt van het feit dat er 
nu 6 zogenaamde DOG/SNV-teams zijn met 1 9  vrijwilligers. 

De verwachtingen 

Aan het eind van 1973 worden de  verwachtingen als volgt onder 
woorden gebracht. "Wij hebben geen aanwijzingen dat de  aanvragen 
voor personeel reeds teruglopen. Bij de  onderwijsinstellingen zullen 
stellig nog lang buitenlandse medewerkers nodig zijn. Er is wel een dui- 



delijke indicatie dat d e  eisen hoger worden. O m  daaraan beter te vol- 
doen zou in onze kerken een dringender beroep gedaan moeten wor- 
den o p  oudere en  meer ervaren vakkrachten." 

Het denken over d e  toekomstige ontwikkeling van DOG kan niet los- 
gemaakt worden van het algemene denken over d e  taken van d e  kerk 
en  haar relaties met d e  Derde Wereld: zending, werelddiakonaat, ont- 
wikkelingssamenwerking. Tot slot worden in het verslag d e  volgende 
facetten genoemd: 
1 .  DOG is voor veel jongeren het enige aanrakingsvlak met d e  kerk. 
Het besef daarvan behoort bepalend te zijn voor d e  wijze waarop wij 
kandidaten tegemoet treden en  met en  voor hen bezig zijn. DOG krijgt 
d e  kans hen te laten ontdekken dat d e  kerk dienend in d e  samenleving 
wil staan en  dat ieder die dit wil in principe welkom is o m  daarin mee 
te doen.  
2. Bij ons denken over DOG richten we ons vaak te veel o p  het werk 
van bureau en  commissie. Als we DOG zeggen omvat dat een wijdere 
werkgemeenschap, waarbij d e  mensen die via het bureau uitgaan be- 
trokken zijn. Uiteraard ervaart d e  een d e  realiteit daarvan meer dan d e  
ander, maar er zijn tal van voorbeelden te geven hoe men zich inzet 
voor het goed functioneren van DOG. O m  iets te noemen: een kandi- 
daat die een goede mogelijkheid voor taalstudie ontdekt of een prakti- 
sche wenk voor anderen heeft, geeft dit door aan het bureau, verlof- 
gangers komen van hun ervaringen vertellen, teruggekeerden stellen 
zich beschikbaar voor informatiewerk, enz. 
3 .  Er zijn honderden DOG-ers in d e  Derde Wereld of terug in ons 
land. Ieder heeft zijn familie- en vriendenkring die o p  een of andere 
wijze van zijn ervaringen hoort. Veel ouders zoeken hun kinderen o p  
in Afrika. Alleen al het simpele feit dat men iemand kent die daar 
werkt betekent voor veel mensen een meer dan doorsnee belangstel- 
ling voor d e  Derde Wereld. Zou in onze kerken niet veel meer van oud 
DOG-ers gebruik gemaakt kunnen worden o m  d e  gemeenteleden bij 
zending en  werelddiakonaat te betrekken? Zo nu e n  dan horen we o p  
het bureau van gemeente-activiteiten, soms wordt ons o m  een spreker 
gevraagd. Maar DOG zelf is niet actief o m  dit in d e  kerken te sti- 
muleren. 

In bovenstaande drie punten is getracht enkele gedachten aan te dui- 
den die nader moeten worden uitgewerkt, opdat d e  kerken het instru- 
ment dat zij in DOG bezitten, zo goed mogelijk gebruiken voor hun 
dienst binnen en  over d e  grenzen. Aldus mevrouw Rot in december 
1973. 



De groei van DOG blijkt ook uit de financiele ontwikkeling. In 1964 
bedroegen de totale kosten f 32.240,44 en in 1972 was dit gestegen 
tot f 104.274,87. Sedert de grote "Kom over de Brug9'-acties in 1968 
en 1972 krijgt DOG de beschikking over f 300.000,- waardoor en- 
kele bestemmingsfondsen kunnen worden opgericht. Met name voor 
sociale voorzieningen en opleidingen. Ook is er nu de mogelijkheid 
o m  zo nodig in bescheiden mate voorschotten te verstrekken. 

De verdere ontwikkelingen in de jaren zeventig 

Een afdqling binnenland in de jaren 1975-1977. Dankzij een bijdrage 
van de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwik- 
kelingssamenwerking (NCO) is het mogelijk, als project, een afdeling 
binnenland te vormen. In de loop der jaren groeit namelijk het besef 
dat teruggekeerde DOG-ers voor het eigen land bijzonder waardevol 
kunnen zijn. Langzamerhand is de gedachte gemeengoed geworden 
dat we in het Westen zelf een deel van het probleem zijn. We hebben 
overal in de kerken en de maatschappij geengageerde jongeren nodig. 

Er is bezorgdheid omdat, ondanks alle voorlichting, toch steeds weer 
blijkt dat velen in den lande, ook onder de trouwe meelevende kerkle- 
den, een verouderd en vaak zeer eenzijdig beeld hebben van de wer- 
kelijke situatie in de "Derde" Wereld. En vaak ook heel weinig besef 
van de steeds sterker bekend geworden samenhangen tussen over- 
vloed hier en honger ginds. Zoals bijvoorbeeld de prijzen van de 
grondstoffen en de bewapeningsproblematiek. 

Nog steeds is er de klacht dat kerken te weinig gebruik maken van dat 
kostbare materiaal bestaande uit teruggekeerde DOG-ers. In het ver- 
slag over de periode juli-december 1975 worden de achtergrond en de 
doelstellingen van een afdeling binnenland als volgt geformuleerd: 
"Veel teruggekeerde mensen van Dienst over Grenzen zetten zich 
weer in in allerlei vormings- en bewustwordingswerk via actiegroepen, 
maar krijgen weinig respons binnen de kerken. Omdat de grote meer- 
derheid van DOG-ers een kerkelijke achtergrond heeft en zich na te- 
rugkeer ook weer aansluit bij een plaatselijke kerk, zouden de kerken 
en de kerkelijke organisaties meer gebruik kunnen maken van de erva- 
ringen van deze DOG-ers." Het doel van het project is nu om contac- 
ten te leggen tussen de teruggekeerde DOG-ers en de kerkelijke ach- 
terban. Op deze manier zouden ook zaken die actiegroepen, veelal 
buiten de kerk opererend, aan de orde stellen, meer weerklank kun- 
nen vinden bij kerkelijke gemeenten. 



het goed is dat dit tot nu toe niet is gebeurd. De zogenaamde moeders 
van DOG, de NZR en SOH waarbij zich later het ADB en de CWD 
voegden, zijn door de afhankelijkheid van DOG als niet-zelfstandige 
"stichting" telkens gedwongen geweest het wel en wee van DOG te 
volgen. Thans echter, anno 1987, kan men zeggen dat DOG zo stevig 
in de Nederlandse bodem van Zending, Werelddiakonaat en Ontwik- 
kelingssamenwerkingsorganen is gevestigd en ook daarbuiten, dat een 
zelfstandige stichting DOG meer beweeglijk kan maken en de  verban- 
den niet hoeft te schaden. 

Relaties met de ontwikkelingslanden 

Kenmerkend voor deze periode is dat DOG steeds vaker overeen- 
komsten met overheden in ontwikkelingslanden afsluit. De concentra- 
tie op Zuidelijk Afrika neemt toe. Sedert 1975 wordt in Botswana ge- 
werkt. En na het vertrek van de Portugezen komt Mozambique heel 
spoedig in het vizier. Al duurt het tot begin 1980 voordat de eerste 
DOG-ers naar dit land vertrekken. 

In de loop der jaren zeventig neemt de kritische instelling ten opzichte 
van aanvragen uit het buitenland toe. Twee voorbeelden hiervan. Ja- 
renlang is er hulp verleend aan het Hopital Aibert Schweitzer in Haiti. 
Principieel wordt de vraag gesteld op welke wijze dit hospitaal ook aan 
en voor de basis werkt en preventie~e~geneeskunde ter hand neemt. 
Ook het Zambiaanse onderwijs komt ter sprake. Jarenlang was Zam- 
bia een concentratieland. Maar de  vraag wordt nu gesteld welk onder- 
wijs er gesteund wordt. In 1981 besloot de regering van Zambia het 
aantrekken van buitenlandse leraren voorlopig stop te zetten (om ver- 
schillende, maar vooral organisatorische redenen). De ontwikkelingen 
die DOG in de laatste jaren heeft doorgemaakt komen tot uitdrukking 
in de besluitvorming. Men besluit bij een eventuele hervatting van 
Zambiaanse zijde prioriteit te geven aan leerkrachten voor beroepson- 
derwijs of praktische vakken. Er zal minder nadruk dan tot nu toe het 
geval is geweest worden gelegd op de inzet van leraren in het al- 
gemeen. 

Het Medisch Coordinatie Secretariaat 

In 1980 wordt DOG lid van het in 1977 opgerichte Medisch Coordina- 
tie Secretariaat. De toenemende zelfstandigheid van DOG, een be- 
langrijke partner in dit Secretariaat, tekent zich ook hier af. DOG gaat 
steeds meer meedenken. 



I let Hendrik Kraemer Instituut 

Sedert het totstandkomen van het HKI, in 1971, worden er cursussen 
voor uitgaande DOG-ers georganiseerd. Daarnaast komen er in d e  
loop der jaren orientatie-cursussen voor DOG-kandidaten die nog in 
de aanmeldingsfase zitten. Een staflid van het HKI maakt deel uit van 
de CAT. Nu wordt er driemaal per jaar een voorbereidingscursus geor- 
~laniseerd. 

Verbetering van de  rechtspositie van de  DOG-ers 

In deze periode wordt ook d e  positie van d e  uitgaande DOG-ers ver- 
heterd. In 1979 vindt een nieuwe subsidievorm haar beslag, in d e  
wandeling "JVC-suppletie" geheten. Uitgaande van een lokaal con- 
tract, met een werkgever (overzee) die een lokaal salaris garandeert, 
Is er nu d e  mogelijkheid om bij uitzending van ontwikkelingswerkers 
de extra kosten die zo'n uitzending met zich meebrengt, gesubsidieerd 
I(! krijgen. Voor DOG betekent d e  nieuwe regeling dat er in een groot 
nantal gevallen, ongeveer d e  helft, gebruik gemaakt kan worden van 
tleze regeling. De rechtspositie van deze DOG-ers is er wezenlijk door 
verbeterd. De "JVC-suppletie" heeft betrekking o p  een breed scala 
van ontwikkelingswerkers met uitzondering van d e  artsen voor wie een 
nparte regeling geldt. 

Het Overleg Particulier Initiatief Tropenartsen (OPIT) 

DOG maakt van d e  oprichting af deel uit van deze organisatie. De 
tloelstelling is om suppletie mogelijk te maken voor uit te zenden art- 
u w .  De afspraak werd gemaakt voor 150 artsen, een plafond dat te 
Inag bleek te zijn. DOG bezette in 1980 ongeveer 2 5  plaatsen. Gaan- 
deweg groeit het besef dat het onjuist is wanneer artsen een aparte, 
lees financieel veel voordeliger, positie innemen. Zou het niet zinvol 
zijn om te proberen JVC en  OPIT samen te smelten. Deze operatie, 
o m  het maar in medische termen te houden, is niet eenvoudig geweest 
maar wel gelukt. O p  26 november 1985 vond in het DOG/ICCO-bu- 

! rcau in Zeist d e  officiele fusering plaats. Het kind kreeg als naam Vere- 
rilging Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden, kortweg: 
I'SO. Een gelukkig einde van een lange discussie. 

Noodhulp 

Ilit wordt een nieuw fenomeen aan het eind van d e  jaren zeventig. Zo- 



als het Rode Kruis onmiddellijk na een ramp dekens kan zenden, zo 
kunnen rampen ook een plotselinge personele inzet op korte termijn 
noodzakelijk maken. In Libanon en Somalie is DOG bij noodsituaties 
ingesprongen. Het inzetten van noodhulp vraagt flexibiliteit en snelle 
beslissingen, terwijl het gewone werk moet doorgaan. Maar de  dienst- 
baarheid van DOG staat voorop dus ook de  aanpassing aan noodsi- 
tuaties. 

De dependants 

Een nieuw woord wordt in deze periode aan het DOG-jargon toege- 
voegd, de  "dependants". Verschillende facetten spelen hierbij een rol. 
Vooral het feit dat er meestal maar een contract vanuit Nederland ge- 
regeld kan worden. De partner die vaak haar beroep reeds heeft uitge- 
oefend en niet zelden zeer gekwalificeerd is wil, begrijpelijk, ook aan 
de  slag. In de  praktijk is het nog steeds zo dat meestal de  man een 
baan krijgt en de  vrouw meegaat. Soms is het mogelijk, eenmaal aan- 
gekomen, ter plaatse een contract te regelen. Maar dat lukt lang niet 
altijd. En vrijwilligerswerk is soms wel mogelijk en geeft wel vaak, maar 
ook niet altijd, voldoening. 

De buitengewoon zendingsarbeider 

In 1979 accepteert de Raad voor de  Zending het door de  secretaris 
Binnenland voorgelegde voorstel om in bepaalde gevallen de  moge- 
lijkheid te scheppen dat een vertrekkende DOG-er als buitengewoon 
zendingsarbeider kan uitgaan en dus ook aan een classis of gemeente 
kan worden verbonden. Na enkele jaren volgt de  Gereformeerde Zen- 
dingsbond binnen de  Nederlandse Hervormde Kerk (GZB) en in 1986 
opent ook de  Zending van de  Gereformeerde Kerken deze mogelijk- 
heid. Op  deze wijze krijgen uitgaande DOG-ers, die kerkelijk gebon- 
den willen blijven, een thuisgemeente om zich heen. Bovendien ont- 
staat er ook een kanaal waarlangs zij hun berichten en ervaringen kun- 
nen doorgeven en tijdens verlofperiodes informatie kunnen verschaf- 
fen. O p  hun beurt worden zij over het zendingswerk en beleid beter 
geinformeerd en kunnen "meedenken". 



b$ huidige situatie en lijnen naar de toekomst 
-i' 

6keds meer landen komen in richt r 
t 

I'q de  bijlage blijkt dat eind 1986 194 DOG-ers in niet minder dan 33 
k d e n  werkzaam zijn. Daaronder zijn landen waarvan men d e  taal 

eerst meester moet maken eer men daar naar behoren kan functi- 
ren. Voor Mozambique-gangers is het volgen van een cursus Por- 

t$ees in Lissabon mogelijk dankzij fondsen van het Ministerie van 
(ktwikkelingssamenwerking. De snelle stijging van het aantal 
l .@~-ers  in Zimbabwe en de  aanwezigheid in Angola wijst er o p  dat 
I@G steeds meer daar present tracht te zijn waar het echt nodig is. 
I$ geldt ook voor Midden-Amerika. Het hoeft geen betoog dat er ook 
$regeld bezorgdheid bestaat over het zijn en welzijn van DOG-ers in 
vgrschillende landen. Daarbij hebben in d e  afgelopen jaren contactper- 
*pen voor DOG in d e  verschillende landen een belangrijke rol ge- 
atiueld. Vooral door aankomende DOG-ers wordt deze wegwijsma- 
iI@nde vrijwillige functie zeer gewaardeerd. Bij de zorg voor het welzijn 
~ E ~ ~ o r t  ook dat de  mogelijkheid dat men plotseling moet terugkeren uit 
ltybieden die onveilig zijn geworden, van te voren wordt besproken. 
CC 
We kritische opstelling wat betreft de  landen waaraan personele as- 

tentie kan worden verleend zet zich ook nu voort. DOG wil graag 
middelen en overal ter wereld DOG-ers uitzenden. Maar, veel meer 

Qin  in de  eerste jaren, komen er vragen over de  aard van het land, 
omschrijving van de  taak en de  werkkring aan de  orde. Assistentie 

;loet passen in de  DOG-filosofie waarin het gaat om gerechtigheid. 
';iiijp een eerlijke verdeling, om het bereiken van d e  armsten, enz. 

i). 

~k 1982 wordt met vreugde en dankbaarheid het twintigjarig bestaan 
&n DOG gevierd. Een gelegenheid om in woord en geschrift terug en 
"ooruit te kijken. Eerder in dat jaar, op  10 februari, vindt de  uitzending 
.vqan de  duizendste DOG-er plaats, waarvoor sedert de  oprichting be- 
?ilddeld is. Wie had dat in 1962 gedacht? Een belangrijk feit in 1982 

ook het formele toetreden van de  Commissie Werelddiakonaat van 
5le Nederlandse Hervormde Kerk in de  CAT. Het Werelddiakonaat 
<.$teunde DOG al sinds 1974. 
\ F  
5 

eleidsnota 1986 

de samenstelling van beleidsnota's wordt heel wat energie gestoken 
de  CAT neemt ruim d e  tijd o m  grondig over deze nota's van ge- 



dachten te wisselen. De nota's zelf brengen telkens nog eens de ge- 
schiedenis van DOG in herinnering. Op deze wijze kunnen alle leden 
in de CAT zich werkelijk bij de ontwikkeling van het beleid betrokken 
weten. 

Het denken over personele assistentie en de rol van DOG sluit aan bij m 

de studie van de Wereldraad van Kerken over "Ecumenical Sharing 
of Resources". De "Sharing of Human Resources" vormt daar een we- 
zenlijk onderdeel van. Ook bij DOG leeft de vraag hoe gestalte moet 
worden gegeven aan het algemeen als noodzakelijk gestelde tweerich- 
tingsverkeer. DOG is werkzaam op het terrein van Zending, Wereld- 
diakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. DOG onderstreept de 
principiele eenheid en verbondenheid van deze drie werksoorten. 
Maar bij Z, W en O wordt vooral aan kerkelijke organen en organisa- 
ties gedacht. DOG heeft daarom voorkeur voor een nieuwe trits: Ge- 
tuigenis, Gerechtigheid en Dienst. Hier tekent zich het verschil af met 
een uit 1981 daterende beleidsnota. Toen werd DOG nog vooral in 
de ontwikkelingshoek getekend. 

De consequenties van het bovenstaande zijn dat DOG in zijn werk het ' 
hele scala van deze werksoorten kan bestrijken. Het bijzondere van 
DOG is dat het enerzijds nauw verbonden is met kerkelijke instanties, 
die trouwens DOG ook in stand houden. Aan de andere kant heeft 
DOG van het begin af, en dat is alleen maar toegenomen in de loop 
der jaren, vele contacten opgebouwd met overheidsorganen in , 

binnen- en buitenland. 

De beleidsnota onderstreept dat stagnerende economische ontwikkei 
lingen, vertraagde dekolonisatieprocessen, noodsituaties, enz. er toe 
hebben geleid dat de taak waar DOG voor staat, van zeer lange adem 
is. Het spreekt vanzelf dat de in de jaren zeventig in het centrum van 
de belangstelling staande vraag, vanuit Afrika gesteld, naar een mora- 
torium - een tijdelijk opschorten van d e  personele hulp om de part- 
ner overzee zich vrijelijk te kunnen laten ontwikkelen - ook in DOG- 
kringen uitvoerig besproken is. De realiteit is echter dat de vraag uit 
vele landen om personele assistentie steeds aanhoudt. Er vindt wel 
verschuiving van concentratielanden plaats, maar geen vermindering 
van de vraag. Andere typen hulpverlening als noodhulp hebben hun 
intrede gedaan en eisen, zoals hierboven gesteld is, speciale zorg en 
voorbereiding. 

Ook in de jongste nota wordt onderstreept dat het belangrijkste ken- 



merk van DOG nog steeds is het werken op  basis van een lokaal con- 
tract. Daarbij ligt de  uiteindelijke verantwoordelijkheid als werkgever 
van de  uitgezondene bij d e  gastland-organisatie. Daarbij vallen ver- 
rchillende typen van inzetten te onderscheiden: 
1. de inzet die ontwikkelingsgericht is; 
2. de noodhulp; 
3. de  inzet uit solidariteit; 
4. de inzet die voorwaardenscheppend is; 
6. het sociaal-diakonaal werk; 
6. de  korte termijn-inzet. 
De inzetscriteria zijn hierboven reeds genoemd. 

In de geschiedenis van DOG komt telkens d e  vraag naar voren voor 
wle DOG bemiddelt. Anders gezegd, mogen er mensen die zich mel- 
den meteen aan d e  deur worden afgewezen? Van het begin af aan is 
er grote openheid en ruimte geweest voor zich aanmeldende aspirant- 
DOG-ers. Wat wordt gevraagd, afgezien van de  kwaliteiten die men 
nodig heeft wat opleiding, karakter e.d. betreft, is dat men positief 
rtaat tegenover de  achtergrond van DOG. Van de  kandidaten wordt 
verwacht dat ze zich aangesproken weten door d e  doelstellingen van 
DOG en bereid zijn zich in deze geest op  te stellen. 

Dat de  tijden veranderen lezen we bij d e  opmerking dat een groeiend 
aantal kandidaten een niet zo duidelijk uitgebalanceerde basisbagage 
(meer) meedraagt o p  het punt van de  geloofsorientatie. Met name o p  
het vlak van het eigentijds verstaan van het Evangelie en d e  rol van 
de kerken daarbij. Met het oog hierop en mede tegen de  achtergrond 
van de  huidige religieuze en ideologische veranderingen en bewegin- 
yen die zich nu voltrekken, zal DOG stimuleren - en zonodig organi- 
neren - dat in een betere toerusting op  dit gebied wordt voorzien. 
Daarmee wordt in 1987 een begin gemaakt. 

De ontwikkeling van DOG in 25 jaar op  het punt van verantwoorde- 
1IJkheid voor de  mensen voor wie bemiddeld wordt, en waarvan de 
dlscussie die aan het eind van de  jaren zestig in d e  Raad voor de  Zen- 
ding gevoerd werd hiervoor is weergegeven, komt ook tot uiting in de  
zln: "Tot de  verantwoordelijkheid van DOG behoort het contact met 
rn de  begeleiding van d e  uitgezondenen". Ik vermoed dat er thans 
aok in zendingskringen niemand meer is die deze stelling zal ontken- 
nen. Tot zover opmerkingen over de  beleidsnota. 

Binnen DOG is ook ter sprake gekomen d e  mogelijkheid van anders- 



soortige uitwisseling. Bijvoorbeeld de Zuid-Zuid uitwisseling. Een 
eerste verwezenlijking van deze gedachte vond in het voorjaar van 
1987 plaats. Namelijk in de bemiddeling van een uitzending van een 
Sri Lankese vluchteling naar Lesotho. 

Wanneer we de bijlage met de statistische gegevens van 1986 bekij- 
ken, vallen daarin een aantal ontwikkelingen op. In tegenstelling tot 
vroeger is de medische sector met 37% nu de  grootste geworden. Ten 
aanzien van de gemiddelde leeftijd zien we dat deze thans 34 jaar is. 
Het aantal oudere DOG-ers neemt toe. Dit blijkt ook al uit het feit dat 
er 25  DOG-ers in het veld zijn van 40  jaar en ouder. De oudste is 60 
jaar! DOG komt hierbij tegemoet aan een zeer duidelijke vraag uit ont- 
wikkelingslanden om mensen met een grote ervaring uit te zenden. Er 
is ook een toename van het aantal DOG-ers dat voor een vervolgcon- 
tract uitgaat, 54% bevindt zich in de eerste contractperiode, terwijl 
46% aan een vervolgcontractperiode bezig is. Daarmee hangt ook de  
toename van de  gemiddelde verblijfsduur samen, van 3 ,5  jaar in 1984 
tot 4 ,3  jaar nu. Procentueel een belangrijk verschil. Wanneer we de  
burgerlijke staat bezien dan blijkt 77% van de  DOG-ers gehuwd te zijn. 
Alle gezinnen bij elkaar tellen 148 kinderen; samen met de  124 man- 
nen en 129 vrouwen telt d e  DOG-gemeenschap overzee in 1987 in 
totaal 401  personen. Uit de  cijfers blijkt ook dat het aantal DOG-ers 
dat opgeeft geen kerkelijke binding te hebben nog steeds zeer klein is, 
7 0%.  De stijging van het aantal Rooms-Katholieken in de loop der jaren 
is opvallend. 
Van alle DOG-ers is eind 1986 64% werkzaam in een kerkelijk of an- 
der particulier verband en 36% in een (semi)overheidsfunctie. Hoewel 
de situatie in Nederland hieraan misschien niet geheel vreemd is, 
constateren we dat een toenemend aantal DOG-ers het ontwikkelings- 
werk als een belangrijk onderdeel van hun loopbaan ziet. J e  kunt na- 
tuurlijk niet zeggen dat het uitgaan als DOG-er vroeger als een aanloop 
werd gezien voor een carriere in Nederland. Maar velen stelden zich 
van te voren op een tamelijk kort verblijf in. 

In toenemende mate wordt er op aangedrongen dat DOG een actiever 
beleid zal voeren op het gebied van mondiale bewustwording en meer 
dan voorheen op bepaalde momenten een duidelijke stem zal laten, 
horen. Tot nu toe is DOG zeer terughoudend geweest om in het open- 
baar positie te kiezen. Dat hangt met de status van DOG samen, opge- 
richt door twee "koepels" NZR en SOH. Moet je de stem van je partici- 
panten vertolken of kun je een eigen geluid laten horen? Voor dit 
laatste wordt, denk ik, steeds sterker gevoeld. 



De bemiddeling van DOG heeft uiteraard ook een politieke dimensie. 
De ontwikkelingen in Mozambique tonen aan dat de  kerker1 meer 
rulmte krijgen. DOG wil daar graag o p  inspelen. Een ander voorbeeld 
li de vraag of aan de  roepstem vanuit Namibie gehoor moet worden 
gegeven. Acte de  presence geven in Namibie heeft zeker zijn voor en 
tegen. Beslissend zal zijn wie uitnodigt en wat de  motivering is en wel- 
ke ruimte men krijgt om te participeren. Enkele jaren geleden is een 
banvraag uit een zogenaamd "thuisland" afgewezen omdat het verle- 
nen van personele assistentie uitgelegd kon worden als een bevestiging 
van die situatie. 

In zijn 25-jarige geschiedenis heeft DOG bemiddeld voor uitzending 
naar een aantal landen waar protestantse zendingen vanuit Nederland 

'neoit enig werk hebben verricht. De pioniersfunctie van DOG blijkt 
mek uit een uitzending onlangs naar China van twee leerkrachten En- 
gels voor het taalonderwijs aan hogescholen. Het is verheugend dat 
deze kans geboden is en dat DOG er meteen actief op  ingesprongen is. 

Wle het werk dat het bureau doet overziet, moet tot de conclusie ko- 
men dat er sprake is van onevenwichtigheid, te veel werk voor te wei- 
nlg mensen. Uitbreiding is geboden. Gelukkig is het mogelijk gebleken 
het aantal arbeidsplaatsen van 5 , 3  begin 1985 uit te breiden tot 6 , 8  
n u .  Voor de  tweede maal is een erkend gewetensbezwaarde aan het 
bureau verbonden. De participanten die zich steeds, terecht, lovend 
ever DOG uitlaten doen er goed aan zich telkens te realiseren met hoe 
welnig mensen er gewerkt wordt. Het spreekt vanzelf dat DOG partici- 
peert in het BID (Beraad Internationale Dienst), een coordinerend sa- 
menwerkingsorgaan van de  werelddiakonaten onder auspicien van de  
Raad van Kerken. 

De groei van DOG en de  financiele participatie van de overheid blijkt 
m k  uit het feit dat DOG thans een half miljoen aan apparaatskosten 
heeft. Het bedrag dat in lokale salarissen aan d e  194 DOG-ers wordt 
betaald beloopt f 1 ,8  miljoen. Derden geven een bijdrage van f 2 ,2  
mlljoen. De medefinanciering door de  Nederlandse overheid bedraagt 
f 6,3 miljoen. Met een half miljoen aan kosten worden dus bijna 200 
DOG-ers uitgezonden en bedraagt de  omzet meer dan f 1 0  miljoen. 

Tenslotte 

In het bovenstaande is veel over DOG verteld. Maar er is nog veel niet 
genoemd. De kleine plant is in de  afgelopen 2 5  jaar een flinke boom 



geworden. Een boom die er niet op zichzelf op uit is om als maar te 
groeien. Maar de aanvragen nemen nog steeds toe. Een boom die 
heel duidelijk er voor uitkomt dat de levenssappen uit de Bron moeten 
komen. Anders houdt ook de DOG-boom geen stand. Van de partici- 
panten mag worden verwacht dat zij zo nodig een apparaatsgroei van 
DOG mogelijk maken. Nog belangrijker is dat de participanten op het 
grondvlak doorgeven wat DOG wil en is en er zelfs op uit zijn om uit- 
gaande DOG-ers te begeleiden en terugkerende DOG-ers hartelijk op 
te nemen en te bevorderen dat men al participerend in de gemeente 
en daarbuiten zijn/haar "verhaal" kwijt kan. 
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'~ jrrn~ddelin~ 1962-1 964 w r l< l '3 ,3b , .  

Fun verdeling naar landen van bestemming toont: 

M l k a  
h l p i j e  
Congo, Braz. 
Cango, Leo 
(Ihrna 
Konya 
Hlirra Leone 
'J'unls 
onbekend 

, :%rmbia 

Azie 
India 
Indonesie 
Iran 
Jordanie 
Pakistan 

Latijns-Amerika 
Chili 
Haiti 
Suriname 

Europa 
Belgie 2 
Duitsland 8 
Griekenland 9 
Italie 2 
Oostenrijk 22 
Zwitserland 2 

, , h -,a '1 .. . L - 
*,, 3 

4 5  

:&n verdeling naar kerkge- Verdeling naar functies 
.;(laatschappen ziet er als volgt 
'uit: 

y Chr , Gereformeerd 1 
)o.psgezind 1 

I" Rvrngelisch Luthers 2 
I erreformeerd 23 
jHrrvormd 56 
Ramonstrant 

I~ 

1 
Rooms-Katholiek 3 
Vargadering van Gelovigen 1 

I' Oren lid van een kerk 7 

onderwijs 22 
medisch werk 16  
sociaal werk 10 
technisch werk 7 
landbouw 6 
administratief werk 5 
jongeren-volontairs 27 
studenten voor een team in 

Tunis 2 



Bijlage I1 

Bemiddeling 1985-1 986 

Een overzicht van d e  landen waar d e  DOG-ers werkzaam zijn (per 
eind 1986) ziet er als volgt uit: 

AFRIKA LATIJNS/MIDDEN AZIE/PACIFIC 
(19 landen) AMERIKA (8 landen) 

(6 landen) 

land 

Angola 
Botswana 
Congo 
Ethiopie 
Ghana 
Kameroen 
Kenia 
Lesotho 
Mauretanie 
Mozambique 
Nigeria 
Oeganda 
Senegal 
Sierra Leone 
Swaziland 
Tanzania 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

aantal land aantal land aantal 

Bolivia 1 
Ecuador 2 
Guatemala 2 
Mexico 1 
Nicaragua 1 2  
Paraguay 1 

- 

19 
(10% van het totaal) 

Bangla Desh 1 
China 3 
India 1 
Indonesie 3 
Nepal 2 ' 

Pakistan 1 
Salomons eilanden 2 
Westbank (Isr.) 2 

- 

15 
(8% van het totaal) 

(82% van het totaal) 



Verdeling per beroepssector 

Gezondheidszorg 
Onderwijs 
Agrarische sector 
Technische sector 
Resterende functies 

Overzicht functies van de  DOG-ers 

1. Gezondheidszorg (37 % van het totaal) 
- artsen 
- (wijk)verpleegkundigen 
- verloskundigen 
- fysiotherapeuten 
- ergotherapeuten 
- gezondheidsvoorlichters 
- med. antropoloog 

2. Onderwijs (31% van het totaal) 
- docenten middelbaar onderwijs 

e exacte vakken 
e landbouwkunde 
e nijverheidsvakken 
e technische vakken 
e overige vakken 
e headmaster 

- docenten beroepsonderwijs 
- docenten hogere school/universiteit 
- docenten lerarenopleiding 
- beleidsfunctie in onderwijs 
- her ige  onderwijsfuncties 

3. Agrarische sector (13% van het totaal) 
- algemeen landbouwkundigen (en/of tuinbouwkundigen) 11 



- w a t e r h .  technici/cultuurtechnici 
- streekontwikkelingswerk 
- landbouw/ontwikkelingseconomie 
- voorlichtings/mediadeskundige 
- visserijdeskundige 
- hydrogeoloog 

4. Technische sector (10% van het totaal) 
- bouwkundigen 
- werktuigbouwkundige 
- weg/waterbouwkundige 
- levensm. /procestechnologen 
- graficuddrukker 
- uitgever 

5. Coordinerende taken (4% van het totaal) 
- diverse coordinerende functies 

6. Sociaal maatsch./opbouw/solidariteitswerk (3% van het totaal) 
- diverse functies 6 

7. Financieel/economische sector (2% van het totaal) 
- diverse fin. /econ. functies 

Samengevat: de 194 DOG-ers zijn werkzaam in 
Afrika: 8 2  % 19 verschillende landen 
Latijns/Midden Amerika: 10% . 6 verschillende landen 
AzWPacific: 8 %  8 verschillende landen 

Als we de  landen bekijken, waar grotere groepen DOG-ers verblijven, 
dan springen enkele landen in de regio Zuidelijk-Afrika zeer duidelijk) 
in het oog: 
Mozambique: 16 inzetten ( 8%)  
Botswana: 26 inzetten (13%) 
Zimbabwe: 47  inzetten (24%) 



Verdeling naar leeftijd 

leeftijd aantal percentage (ter vergelijking: 
DOG-ers vorige jaarverslag) 

20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
40-45 
46 en ouder 

Kerkelijke achtergrond 

(ter vergelijking: 
vorig jaarverslag) 

Gereformeerd 30 % (34%) 
Nederlands Hervormd 26 % (29%) 
Rooms-Katholiek 25 % (24%) 
Overige Prot. Kerken ' 11% C 7%) 
Geen kerkelijke binding 7% ( 6%) 

* Gereformeerd Vrijgemaakt, Doopsgezind, ~emonstrant, Luthers, 
Evangelische Broedergemeente, Zevende Dags Adventisten. 

Verdeling naar opleiding 

Type opleiding 1986 1984 

! Universiteit 
HBO 
MBO 
LBO 
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