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I waren vooral de twee protesints-christelijke partijen, die tamesnel op het rapport hebben gereaDit gebeurde op een voorzichtige
•er. Zowel ARP als CHU wil
Jijk de kat eerst eens uit de boom
"sg [ alvorens zich vast te leggen. Imhet rapport van de KVP wees
richting van een Nederlandse CDU
jet waren vooral de confessionele
stantse groepen, die geacht konden
ien voor de conclusies van het rap• belangstelling te tonen. Maar ook
WA heeft gereageerd door aan de
voor te stellen een gesprek te bein over de vernieuwing van het
ijwezen in Nederland. En onmidzijn bij de KVP de nekharen omIÉ gegaan. Zowel de fractieleider van
[VP in de Tweede Kamer, drs. W.
3 selzer als de voorzitter van de KVP,
fr. P. Aalberse, heeft het voorstel afgemjf
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taak, dat een katholiek partijver,
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waarmee men aan KVP-kant
benadering, door dé PvdA ontwijkt,
«kt toch boekdelen over de verstand, rolling tussen beide
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"Blo ' blijkt dat het motorschip Boelon-

speciaal is uitgestuurd om overle
den op te sporen. Het schip treft
plaatse van de ramp twee reddingsïen aan met in totaal ongeveer 80
kers aan boord. Die worden rustig
hun lot overgelaten en nief aan
genomen.

'larom niet? De ministers volstaan
te verwijzen naar de goede kwaliI van de ene reddingsboot en naar
5, schuilpartij in een regenbui, waarna
"''gezet contact met de andere is uit
leven. Merkwaardige motieven om
ledemens aan de dood prijs te geven.

De president van de Wereldbank,
George Woods, heeft In een rede voor
de Economische en Sociale Raad
verklaard, dat de ontwikkelingslanden
beter moeten beseffen dat het om kapi
taal uit de industrielanden aan te trek
ken dringend nodig is met concrete
ontwikkelingsplannen te komen.

Rechts, links, rechts, links...

Nepotisme
O

NDANKS het feit, dat defensie doel
bewust streeft naar het doorbreken
van de militaire exclusiviteit en on
danks de veelsoortige contacten tussen
volk en krijgsmacht lijkt de „image",
die velen van de beroepsmilitair heb
ben, slechts weinig te veranderen. Ter
men als ,,meerderen" en „minderen",
een flink stuk traditie, de gedachte
dat de generaal veilig in een bunker
zit en op knoppen drukt, terwijl de
soldaat het vuile werk moet opknap
pen, een stukje klassestrijd... het lijken
evenzovele factoren, die ertoe bijdra
gen, dat de beroepsmilitair en zeker
de beroepsofficier, veelal weinig gezien
is. De eerlijkheid gebiedt hieraan toe
te voegen, dat het met de intermen
selijke contacten in de krijgsmacht ook
nog niet overal is, zoals het zou moe
ten en kunnen zijn, al wordt er hard
gewerkt aan een verbetering in de
verhouding tussen „meerderen" éh
„minderen". Het bestaan van een
Studiecentrum voor Militair Leider
schap getuigt ervan. Het is echter dui
delijk, dat er de nodige tijd gaat zitten
in een proces, dat erop gericht is mo
dernere inzichten omtrent bijvoorbeeld
„man-handling" ingang te doen vinden.

A

LS de image die men van de be
roepsmilitair heeft niet onverdeeld
gunstig is, dan vindt dat onzes inziens
mede zijn oorzaak in het feit, - dat bij
velen de mening heerst, dat de meeste
beroepsofficieren voortkomen uit mili
taire milieus en dat er (dus) van een
soort kastevorming sprake zou zijn.
Men zegt het misschien, niet ronduit,
doch is al spoedig geneigd aan nepo
tisme te denken. Daarom lijkt het —
zeker in een tijd, waarin de democrati
sering van het wetenschappelijk onder
wijs zozeer in het centrum van de be
langstelling staat — goed eens wat na
der in te gaan op de herkomst van
(aspirant) beroepsofficieren.
Wij bepalen ons daartoe tot gege
vens van de Koninklijke Militaire Aca
demie — het instituut waar de a.s.
beroepsofficieren van land- en lucht
macht worden opgeleid — over de ja
ren 1963 tot en met 1965.
In 1962 solliciteerden 313 jongelui
naar een plaatsing als cadet. In de ja
ren, die daarop volgden en die wij ui
beschouwing nemen, lag het aantal
kandidaten tegen de 400. Een duidelijke
stijging dus, die ongetwijfeld een gevolg
is van het feit, dat de opleiding op de
KMA op wetenschappelijk niveau werd
gebracht. Beziet men nu de percenta
ges geplaatste cadetten op basis van
een, uiteraard min óf meer willekeu
rige, indeling naar het beroep van de
vader (milieu), dan krijgt men het
volgende beeld.

op

d o o r o n z e militaire
medewerker

U

IT de cijfers blijkt, dat in de laat
ste drie jaren ongeveer 20 pet. van
de cadetten „gerecruteerd" werden uit
militaire milieus; een percentage, dat
in de jaren '61 en '62 iets hoger lag.
Het is dus inderdaad juist, dat be
trekkelijk veel zoons van (oud)beroeps
militairen zich aangetrokken voelen tot
het beroep van hun vader. Een ver
schijnsel, dat meer voorkomt en dat
— dit terzijde — erop lijkt te duiden,
dat het met de stemming van het
beroepspersoneel met name in het le
ger toch niet zo slecht is gesteld, als
sommigen ons willen doen geloven.
De grote meerderheid der cadetten
is echter afkomstig uit niet-militaire
milieurs en de sociale herkomst is bij
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IJ beschikking van 9 februari jl.,
gepubliceerd in de Staatscourant
van daags daarna, heeft de Staats
secretaris van Sociale Zaken en Volks
gezondheid dr. A. J. H. Bartels het
preparaat LSD aangewezen, met in
gang van 11 februari jl., als verdo
vend middel in de zin van de Opium
wet. Een aantal andere, evenals LSD
tot de groep der zg. psychotogenen be
horende stoffen, is ingevolge dezelfde
beschikking eveneens onder de wer
king der Opiumwet gebracht.
Het zal 'menigeen verbazen, dat de
beschikking eveneens onder de wer
strekking heeft LSD te brengen onder
de werking van een wet, die blijkens
haar naam slechts ten doel lijkt te
hebben de handel in en het gebruik
van opium in juiste banen te leiden.
De naam Opiumwet is evenwel de
(officiële) korte naam van een wet uit
1928, die ook een officiële lange naam
heeft en die luidt „wet tot vaststelling
van bepalingen betreffende het opium
en andere verdovende middelen". De
ze naam maakt duidelijk, dat de wet
Gemiddeld % ge
plaatste cadetten
in de jaren
63 t/m 65
(over een jaar
lijks totaal van
± 130)
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Vrije beroepen (arts, predikant, notaris, fabrikant,
accountant, e.d.) burgemeester, rechterlijke macht,
(hoog)leraar, beroepsofficier (Incl. politie en brand
weer).

II

(Hoofd) onderwijzer, musicus, journalist, middelb.
technicus, admin. personeel (geen overheid), middel
baar en lager ambtenaar (o.a. N.S. en Staatsmijnen),
bedrijfshoofd (handel, nijverheid, landbouw, veeteelt),
bedrijfsleider afdelingschef, e.d. handelsreiziger, ver
zekeringsagent, beroepsmilitair (incl. politie en brand
weer) beneden de rang van officier.

in

Chauffeur, monteur, typograaf, mijnwerker, elektri
cien, verpleger, land- of industrie-arbeider, bestejler
PTT, 8
grondwerker, e.d.
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OOR een ironie van het lot kreeg
ik op dezelfde dag dat Nederland
een staaltje van grootse offervaardig
heid ten toon spreidde, een bericht
van de Volksuniversiteit dat een door
dit instituut georganiseerde cursus over
„Het Koninklijk Instituut voor de Tro
pen en zijn taak bij de ontwikkelings
hulp". met lezingen van prof. Baal niet
kon doorgaan wegens 'gebrek aan
deelname. Gebrek aan interesse dus.

zonder gevarieerd. Hetzelfde geldt trou
wens voor de religieuze (levensbe
schouwelijke) achtergrond van de ca
detten. Van de in 1965 geplaatste kan
didaten was de gezindte als volgt:
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Gereformeerd
Andere godsdiensten
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U hebben deze gegevens uiteraard
een betrekkelijke waarde: zij heb
ben betrekking op relatief geringe aan
tallen en de milieu-gegevens werden
„gemiddeld" over een periode van
slechts drie jaar. Zelfs kleine verschui
vingen in aantallen categorieën in een
bepaald jaar werken duidelijk zicht
baar door in de percentages. Van tijd
tot- tijd zijn er inderdaad zulke Ver
schuivingen, waarbij het dikwijls moei
lijk is er een plausibele verklaring voor
te vinden. Vergelijkt men echter de ge

KMA?
geven percentages met die van eer
dere
jaren, dan blijken zij in alge
mene zin representatief te zijn. Er is
dan ook alle aanleiding om te conclu
deren, dat de (aanstaande) beroeps
officieren voortkomen uit alle geledin
gen van het Nederlandse volk. De „de
mocratisering" van de KMA vertoont
een heel wat gunstiger beeld van de Ne
derlandse universiteiten en hoge scho
len, waar het percentage studenten uit
„lagere" milieus opvallend gering is.
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R zullen er ongetwijfeld zijn, die het
zullen betreuren, dat de officieren
uit alle lagen van de maatschappij blij
ken voort te komen. Er zullen er wel
licht ook zijn, die zullen zeggen: „als
dè.t zo is, dan gaat mijn zoon niet naar
de KMA!" Het zij zo! Wij voor ons
achten het een goede zaak en een
eerste eis van democratie dat jongelui,
die zich voelen. aangetrokken tot het
beroep van officier en die daarvoor
de capaciteiten hebben, een eerlijke
kans blijken te krijgen hun doel te
bereiken; een kans, waarbij sociale
herkomst of gezindte geen rol speelt.

EEN WETSWIJZIGING ZOU BETER ZIJN

SOCIALE GROEP

J
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•JEN nieuwe ramp is bezig zich
India te voltrekken: be
halve de honger, de werkloosheid.
Een groot aantal industrieën werkt
op halve kracht, andere liggen ge
heel stil en nog andere worden met
sluiting bedreigd. Standard Motors
in Madras heeft haar produktie moe
ten stopzetten. Hindustan Motors In
Calcutta, die een capaciteit heeft
van 50.000 auto's per jaar, is terug
geschakeld op een jaarproduktie
van 18.000. In de textielsector zijn
dertien katoenspinnerijen gesloten;
in 28 andere is een verkorte werk
week ingevoerd. De primaire oor
zaak van dit alles is een steeds gro
ter wordend deviezentekort dat de
regering heeft verplicht de invoer
van grondstoffen en onderdelen
drastisch te beperken. De buiten
landse valuta die nog beschikbaar
zijn, moeten worden gebruikt voor
de voedselimport, in de eerste
plaats voor die van rijst. Terwijl
er méér deviezen nodig zijn dan nor
maal, gezien het voedseltekort, zijn
er minder deviezen beschikbaar dan
normaal. Het laatste feit is o.m.
een gevolg van de oorlog met Pa
kistan: exporterende bedrijven wer
den gedwongen voor defensie te
gaan werken.

E'over

M

AAR er zijn diepere oorzaken
die niet alleen hun grond vin
den in recente gebeurtenissen. Men
is het er in het Westen wel over
eens dat het deviezengebrek van
thans een gevolg is van het falen
van de economische planning over
de gehele linie in India. Men meent
dat de industrialisatieplannen van
de overheid veel te ambitieus zijn
geweest. De uitvoering van het der
de vijfjarenplan dat thans ten einde
loopt, is bijna 30 pet. bij de ra
ming achtergebleven. Weliswaar
zijn er omvangrijke investeringen
gedaan, maar deze hebben nog niet
voldoende rendement opgeleverd.
Dit is begrijpelijk: nieuwe fabrie
ken moeten eerst allerlei kinder
ziekten overwinnen. Maar dit geeft
de tegenstanders van de Indische
planning juist het verwijt in de
mond dat Nieuw;Delhi dit had moe
ten begrijpen en wat realistischer,
wat gematigder, te werk had moe
ten gaan. Nu wordt de achterstand
steeds groter. De cijfers zijn een
duidelijke illustratie: sinds in 1950
een begin werd gemaakt met de
uitvoering van het eerste vijfjaren
plan verdubbelde zich de invoer van
zes tot twaalf miljard roepees. De
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(waarvan 12%
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zinnen)
55
(waarvan 8% uit
onderofficiers
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Wèl is men bereid geld te geven, dat
is ook erg gemakkelijk. Zoals ook in
het redactioneel commentaar van jl.
vrijdag werd geschreven is de actie
„Eten voor India" slechts symptoom
bestrijding. Waar het op aankomt is
dat de Nederlandse regering niet alleen
een juister standpunt in moet nemen
ten aanzien van de aan de ontwikke
lingslanden te verlenen steun inzake
geboortenregeling, maar dat de Neder
landse regering helemaal veel actie
ver moet zijn op het gebied van de
hulp aan deze landen.
A m s t e r d a m P. VAN TONGEREN
De redactie behoudt het recht de
inhoud te bekorten of samen te vat
ten op een wijze, die naar haar me
ning het stuk voor plaatsing ge
schikt maakt zonder de strekking te
wijzigen Op anonieme brieven wordt
geen acht geslagen.

gever allerminst alleen aan opium
heeft gedacht, ook al was historisch
gezien de beteugeling van het opiummisbruik de directe aanleiding tot de
wet van 1928, die een oudere Opium
wet verving.
De bekendste stoffen waarop de
Opiumwet betrekking heeft, zijn be
halve opium zelf cocaïne, morfine en
Indische hennep. De minister van So
ciale Zaken en Volksgezondheid (of de
Staatssecretaris in zijn plaats) is be
voegd andere verdovende middelen,
dan die in de wet uitdrukkelijk zijn
genoemd, onder haar werking te bren
gen.

De thans door Staatssecretaris Bar
tels gegeven beschikking doet in dit
opzicht niet geringe vragen van juri
dische aard rijzen. Nu noch het ver
drag noch de Opiumwet een definitie
van het begrip verdovende midde
len geeft, zal de rechter de vraag
of LSD wel bij ministeriële beschik
king onder de werking van de Opium
wet kan . worden gebracht op grond

d o o r o n z e juridische
medewerker

E

van de
DfcEdatessentie
zij de invoer,

Opiumwet is,
doorvoer, uit
voer, bereiding, verkoop, verstrekking
en zelfs ook het bezit en het gebruik
van opium en de daarmede gelijkge
stelde narcotica verbiedt, met even
wel door deugdelijke waarborgen om
geven uitzonderingsbepalingen voor
zover het gaat om gebruik voor me
dische of wetenschappelijke doelein
den. Opzettelijke overtreding van de
Opiumwet kan als misdrijf worden be
straft met gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaar, lichtere schendin
gen van de wet worden als overtredin
gen afgedaan, met oplegging van hech
tenis of geldboete.
De Opiumwet 1928 is overigens geen
geheel zelfstandige wet, aangezien ons
land zich bij het te Genève in 1925
tussen Nederland en een aantal ande
re staten gesloten Opiumverdrag had
verbonden zijn wetgeving met de be
palingen van dit verdrag in overeen
stemming te brengen. Dit verdrag (zo
als het in 1946 te New York is ge
wijzigd) kent de mogelijkheid, evenals
onze nationale Opiumwet, andere ver
dovende middelen dan die in het ver
drag uitdrukkelijk zijn genoemd (en
dat zijn, in een iets andere omschrij
ving, in wezen dezelfde stoffen als
die in de Opiumwet met zoveel woor
den zijn vermeld) op initiatief van de
Wereldgezondheidsorganisatie, volgens
een in het verdrag opgenomen proce
dure, onder de werking van het ver
drag te brengen. Aldus kunnen de ver
dragspartners gedwongen worden hun
nationale wetgeving ten aanzien van
verdovende middelen aan te vullen.

van het gewone spraakgebruik en op
grond van het karakter van het pre
paraat moeten beslissen. Aangezien de
LSD-roes eerder kenmerken vertoont
van een tijdelijke aanval van een gees
tesziekte dan van verdoving is
het
geenszins een uitgemaakte zaak, dat
de rechter de beschikking van 9 fe
bruari jl. verbindend zal achten.
Omdat het wel een jaar of langer
kan duren voordat uiteindelijk de Ho
ge Raad in hoogste instantie zijn be
slissende stem heeft gegeven, moet de
conclusie zijn dat de rechtszekerheid
en een doeltreffende bestrijding van
het LSD-misbruik door de beschikking
van de Staatssecretaris vooralsnog al
lerminst zijn gediend. Een simpele
wijziging van de Opiumwet, op korte
termyn, zou dan ook verre de voor

uitvoer steeg van zes tot slechts
acht miljard roepees. Aangezien de
invoer door privé bedrijven sterk aan
banden is gelegd, zijn overheidsaankopen in het buitenland geheel ver
antwoordelijk voor de sterke stij
ging. Het is mogelijk dat premier
Sjastri in zijn laatste levensdagen
het gevaar heeft gezien: hij be
noemde een economisch advies
orgaan dat een deel van de bevoegd
heden van de plannings-commissie
overnam.

M

AAR het ziet er naar uit dat
zijn opvolgster de oude weg
weer zal volgen. Zij heeft Ashoka
Mehta, het hoofd van de plannings
commissie, bevorderd tot minister

voor economische planning. Me
vrouw Gandhi wordt beschouwd
als een overtuigde socialiste, méér
dan de pragmatische Sjastri. Maar
de feiten kan zfl niet uit de weg
gaan. Er is op het ogenblik slechts
één bedrijf in India dat kan bogen
op een bloeiend bestaan: de door
Westduitsers gebouwde staalfabriek
in Rourkela. Deze heeft met pro
blemen van allerlei aard te kam
pen gehad, maar volgens de juich
kreten van Der Spiegel produceert
Rourkela nu meer dan Bhilai, waar
de Russen een staalfabriek bouw
den. Dit zou een gevolg- zijn van
de zeer moderne Duitse machines,
waardoor de produktiekosten lager
zijn dan in Bhilai en de produkten bovendien duurder kunnen wor
den verkocht door de betere
kwaliteit. Maar mevrouw Gandhi
heeft politiek weinig aan het succes
van Rourkela. Volgend voorjaar zijn
er in India algemene verkiezingen.
Naar Westerse maatstaven gemeten
zijn de vooruitzichten voor een re
gering die met zoveel tegenslagen
kampt, als die van India, uitermate
somber. Maar de verwijten die men
hier tot de Indische economie richt,
vinden in het land zelf nog geen
weerklank bij een oppositie van be
tekenis. De politieke stabiliteit in
een sfeer met zoveel discutabele
thema's is bijna een wonder. Maar
men moet zich niet afvragen wat
eens boven Nieuw-Delhi zal losbar
sten als de regering er niet in slaagt
de structurele problemen te over
winnen.
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LSD een verdovend middel?

s g j op

het gedrag van de bemanning
de Van Imhoff wordt niet voldoen
door de twee ministers ingegaan.
6
n de ernstige beschuldigingen die
Duitse weekblad Der Spiegel ook op
Punt heeft geuit (en waarvan men
III, hopen dat zij worden ontzenuwd)
i men anders mogen verwachten.

Hij oefende ook kritiek uit op de po
litiek van sommige industrielanden
,,hulp te binden aan invoer uit het
schenkende land". Woods zei, dat de
ontwikkelingslanden in de komende vijf
jaar naar schatting per jaar drie ü
vier miljard dollar meer nodig zullen
hebben voor de financiering van hun
ontwikkeling dan zij op het ogenblik
ontvangen.
Hij meende ook, dat de vele politici
in de ontwikkelingslanden, die met
vooroordelen tegen landbouw zijn be
hept en de voorkeur geven aan in
dustrie, deze vooroordelen moeten la
ten varen. ,,Er moet veel meer na
druk worden gelegd op vergroting van
de agrarische produktie", zo verklaar
de hij.

TWEEDE RAMP
VOOR INDIA

rpER gelegenheid van het a.s. huwelijk
van prinses Beatrix zal de 50-club
in Kingston in de Amerikaanse staat
New York op 5 maart een bruidsrecep
tie houden. Prinses Beatrix bracht in
september 1959 een bezoek aan deze
stad in verband met de Hudson-herdenking.

keur hebben verdiend. Het is daarvoor
nog allerminst te laat. Men moet dan
ook hopen dat de minister van Socia
le Zaken en Volksgezondheid (of zijn
Staatssecretaris) alsnog het initiatief
De geschenken, die de gasten bij deze
zal nemen om binnen de kortst moge
lijke tijd te komen tot een wijziging receptie zullen meenemen, zullen ver
van de thans gegeven beschikking,
gezeld van een groet van de bevolking
der thans gegeven beschikking.
van Kingston, naar Nederland worden
gezonden.
OT slot nog een enkel woord over
art. 174 Wetboek van Strafrecht,
Vrijmetselaren
dat het Amsterdamse parket schijnt te
willen hanteren in een kort voor 11
P paleis Soestdijk hébben vandaag
februari jl. aan het licht gekomen LSDprof. dr. J. Kok en dr. P. J. van
affaire. De beschikking van de Staats
secretaris zal op deze daaraan ante- Loo de Prinses en de heer Claus von
rieure zaak hoe dan ook niet toepasse Amsberg een geschenk aangeboden na
lijk kunnen zijn. Een moeilijkheid is mens de Nederlandse Vrijmetselaren.
bovendien, dat vermeld artikel slechts Het bestaat uit een cassette grammo
baat kan geven als een voor het leven foonplaten, met muziek van Ignace Liof de gezondheid schadelijke stof door liën, Willem Pijper, Jean Sibelius en
iemand met verzwijging van het scha Wolfgang Amadeus Mozart.
delijk karakter wordt verkocht, aan
geboden, afgeleverd of uitgedeeld. Het
Oranje-bollen
in het bezit hebben en het gebruiken
van LSD is derhalve op grond van
Amsterdam zijn enkele bakkerijen
deze bepaling nimmer strafbaar, even
gestart'met de verkoop van Oranjemin als overhandiging aan een ander
stoeten en -bollen. Dit zijn krentenbol
met vermelding van het schadelijke
len vaii resp. 450 en 50 gram, versierd
karakter. Verder is voor een veroor
mét oranje-kleurig deeg en oranje fon
deling op grond van artikel 174 W.v.S., dant of hagelslag.
als aan alle verdere voorwaarden is
voldaan, nodig, dat het bewijs wordt
geleverd dat LSD schadelijk is voor
de West
het leven of de gezondheid. Gegeven
het weinige dat in dit opzicht weten |7EN inzamelingsactie voor een geschappelijk over LSD bekend is zai i-J schenk aan prinses Beatrix en de
ook dit vereiste heel wat moeilijkhe heer Claus vori Amsberg op Bonaire
den geven. Spoedige wijziging van de heeft ƒ 1325 opgebracht. Op de Boven
Opiumwet is waarlijk de enige effec windse eilanden bracht de actie bijna
tieve oplossing!
ƒ 2000 op.
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OEZEER onze Opiumwet ook haar
leven te danken heeft aan het
Opiumverdrag, toch moet men aanne
men dat onze wetgever verder mag
gaat dan het verdrag voorschrijft en
dat de minister bij beschikking stoffen
als verdovende middelen in de zin der
Opiumwet kan aanwijzen, zonder dat
ten aanzien van die stoffen een door
de Wereldgezondheidsorganisatie ge
nomen initiatief heeft geleid tot een
verplichting onze wetgeving aan te vul
len. Echter staat één ding onomsto
telijk vast: slechts verdovende mid
delen kunnen bij ministeriële beschik
king onder de werking van de Opium
wet worden gebracht. Uitbreiding van
de Opiumwet tot stoffen, die niet als
verdovende middelen mogen worden
aangemerkt, kan slechts door wets
wijziging geschieden.
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de internationale pijptabak van
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