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De wereldbcvolkingskonferentie die on-
langs in Boekarest werd gehouden, kan
uit het oogpunt van het afremmen van
de groei van de wereldbevolking een
fiasco worden genoemd. Men is slechts
konkreet geweest t.a.v. het verminderen
van de kindersterftc en het verhogen
van cte levensduur. Beide faktoren zul-
len uiteraard leiden tot een nog grotere
wereldbevol king.
Veel vertegenwoordigers van de ontwik-
kelingslanden hekelden de blinde mit-
jarden-verslindende konsumptiedrift
van de rijke landen.
De Franse hoogleraar prof. dr. Dumont
sprak over ons westerlingen zelfs als
,,de blanke kannibalen", die anderen
opvreten orn hun Ievensstijl te kunnen

marge

handhaven. ,,Wij, die leven in de ont-
wikketde landen, hebben de kinderen
uit bet Sahelgebied opgevreten. door de
levensmiddclen die hen van de honger-
dood hadden kunnen redden ats voer
aan ons vee te geven".
Vertegenwoordigers van Oost-Europese
landen gebruikten de konferentie als
platvorm voor agitatie tegen .,de kapila-
listische-imperialistische machten, de
ware schuldigen van alle problemen op
grond waarvan deze konferentie moet
worden gehouden".
Onze Nederlandse delegaiie moest met
twee tongen spreken. omdat Suriname
i.p.v. beperking flinke hevotkingsuitbrei-
ding aldaar wenste.

Fiege

Iijd
1k droo,nc/e, c/at 1k langzaa,n leeJc/e.
langzamer c/an de ow/ste Stec,,.
i/ct was versehrikkelijk: 0/fl mU heen
sc/toot al/es o,, sc/tokte of /,eefde.
wat sti/ Ii/kt. 'A Zag c/c drang ?i'aar,nee
de bootnen zicli u/f c/c aa,cle ti'rongei,
tertc'ijl ze /n'cce/z en horte,,d zongen:
lerwiil tie jaaegettjdei, viogen
verk/eurenc/e a/s regenboge,,.
1k zag c/c tremor van dc zee,
zijn zwel/e,, en tveer haasfig s/i,,kc,,,
zooals een groote keel kai dri,,ken.
En dag en izac/If tan korren duur
viwnme,, en doove,,: flc,kkre,,c/

De wa/i/zoo p ci, we/sprekend/zeid
in de gebare,, ia,, c/c dii;ge,,,
die anders star zijn, en I,,,,, dringe,,.
Itwi ac/em/ooze. icreecle Sir yd.
Hoe kon 1k dat niet eerder wet en,
wet beter zie,, in vroeger I Ut!?
1-be inoet ik hat weer ooit verge ten?

Al. Vasa/,1

Hoof dbestuur
Dit is een verslag van alleen de verga-
dering van 30 augustus, ofschoon bet
vergaderingen ,,regent": 6 september.
13 september en 20 september. Doordat
flu ook 13 september erbij gekomen is
hebben wij een nj gekregen van vijfvrij-
dagen achter elkaar.
Het spreekt vanzelf dat velen daar toch
jets van moeten missen. Zeif mis ik er
één wegens verblijf buitenslands, en nog
een wegens hjer reeds aangegane andere
verptichtingen. 1k vrees dat ik in mijn
berichtgeving dus wel eens vat zal over-
slaan.
Evenals op 23 augustus waren er ook op
de dertigste nog al wat actualiteiten. Wij
bespreken er slechts enkele van.

Uit de Iedenkring komen er van werk-
en studiegroepjes reacties op Humanis-
tisch Perspectief. De procedure voor be-
handeling moet daarom cen agenda-
punt worden. Dit was niet nodig zolang
er maar zo flu en dan eens een opmer-
king binnen kwam.

Er is ook een brochure uit: ,,Martelen,
Niet te Geloven". Hier heeft Wichers
aan meegewerkt. Voor verdere bijzon-
derheden, zie elders in dit hiad.

Het belangrijkste was we!licht dat er
een weloverwogen conceptbrief ter tafel
lag, gericht aan de Ministerraad. Deze
keert zich tegen de eventuele terugkeer
van de godsbede in de Troonrede en te-
gen een aantal andere overblijfselen uit
voorbije tijden in het staatsdecorum.
Wij bemerkten name!ijk dat er voor die
terugkeer wordt geijverd. Zie elders in

dit blad; htj werd natuurlijk zo wijd
mogelijk gepubliceerd.

Voorts werd er ruim aandacht besteed
aan de zorgen van het Humanistisch
Thuisfront. Daarvoor was de heer H. J.
van Sandwijk, (IC voorzitter, aanwezig.
Er werd bier al eerder over de moeilijke
situatie in en rondom de militaire tehui-
Zen geschreven. Doordat de militairen
zoveel meer geld omhanden hebben dan
vroeger, en hun weekeinden gewoon!ijk
vrij zijn, worden de tehuizen veel mm-
der bezocbt. Zij worden daardoor veel
minder exploitabel. Toch blijven die
tehuizen nuttig, aldus voorzitter van
Sandwijk. Zeker (IC humanistische te-
huizen streven ernaar om plaatsen te

zijn waar men aanzienlijk vrijer bij el-
kaar komt dan in de kazerne het geval
kan zijn. Bovendien h!ijkt de omzet
loch ook nog mee te kunnen vallen als
men maar geen best uurs- en beheers-
perikc!en heeft. Het Thuisfront heeft
zulke moeilijkheden in ernstige mate
gehad en trachi deze nu, onder andcre
met hu!p van bet Verbond, te boven te
komen.

Een uitbreiding van het aantal tehuizen
At er niet meer in. Het ministerie van
defensie, dat subsidieert. vil hooguit
handhaven wat er is, en wellicht be-
perken. Ook bet gesprek bierover gaat
voort.

Op enke!e plaatsen konien Cr toch
raadslieden in zieken- en bejaarden-
huizen. Meestal hebben zij dan een dccl-
taak, zodat er voorlopig we] op honora-
riumbasis kan worden vergoed. Hier
wordt dan ook de voorkeur aan gege-
en, totdat het overleg over cen meer

b!ijvende structuur is afgerond. Raads-
!ieden moeten bij voorkeur niet athan-
kelijk zijn van het Huis waar zij werken:
maar bet huis moet ook niet opge-
scheept kunnen geraken met een raads-
man of -vrouw.

Aan bet nog niet zo lang ge!eden her-
Ieefde Gewest Zuid-Holland wordt ad-
vies gevraagd over de opvo!ging van
de beer B. H. Vos in de Provinciale
Raad voor de Ruimtetijke Ordening in
Zuid-Holland.

Driebergen, I september 1974

Dr. A. J. Wiehers
Alg.-sekretaris
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Verbo,zd.s voorzitter Rood

SAMEN OVERLEVEN

Wij kunnen
wat wij wiDen?
Maar
willen wij
wat we kunnen?
Op de komende discussiedagen zal het Verbond zich beraden op twee
aspecten van de overlevingsproblematiek, enerzijds de bevolkingstoe-
name, anderzijds de toename van produktie en consumptie. Sinds het
veel verkochte pocketboek ,,Grenzen aan de groel" weten wij dat de
toekomst van de mens op het spel staat, als wij het aantal mensen niet
In de hand kunnen houden en de voedsel- en andere hulpbronnen niet
voorzichtiger gebruiken. De tijd van ,,het kan niet op" Iijkt binnenkort
voorbij.

Geestelijke
Verzorging
Zieken en
Bejaarden

In vorige nummers van Humanist werd
reeds melding gemaakl van een bij staats-
sckretaris 1-lendriks van bet Ministerie
voor Volksgezond held en M iiicuhvgiënc
aangevraagde audiëntic.

Door de eind 1973 afgekondigde perso-
neelsstop voor 7iekenhuizen wcrd de feite-
like diskriminatie van de humanistiscbe
Gcestelijke Vcrzorging in ziekenhuizen in
sterke mate aktueel gemaakt.
Volledig in beslag genomen door de Den-
nendal-affaire werd de bespreking alsmaar
door hem uitgesteld.

i staan voor de bociende opgave ons
even zo Ic veranderen dat onzc kinderen

en kicinkinderen nog kunnen lcvcn. Wij
staan voor de fantastische uitdaging be-
slissende veranderingen in ons leven aan te
brengen, onze gewoonten zo te veranderen
dat meer mensen met minder toe zullen
kunn. n. Wij moeten samen proberen vast
te stellen hoe dat moet en of wij het werke-
lijk willen proberen.
Want wij weten best vat er moet geheuren,
ru. minder kinderen, minder auto's en fa-
brieken, meer vrije tijd en ontspanning.
eerlijker verdeling van goederen over (IC

wereld. Er is ook geen twijfcl over dat de
techniek ons in staat stelt die doelen te be-
reiken. Maar wij moeten ze wet willen be-
reiken. Wij moeten wet met elkaar probe-
ren vast te stellen of dat extra inkomen, die
jacht op meer, wezenlijk zijn voor ons ]even
en zo nict, vat dan wel de werkel like
,,waardcn" zijn. \ViIlen wij vat wij kunnen?
Humanisten zien bet ]even als cen uitda-

,
ing aan de mens er zelf iets van te maken.
ij nienen niet dat een opperwezen dat

voor hen doet; zij doen bet zelf. Daarom
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juist 7ulIcn humanisten in bet bijzonder
aangesproken worden nu zij cen geweldige
uitdaging voor zich zien: hoe bouden wij
(IC toekomst menselijk?
Wij staan voor cen ingrijpende heroriënta-
tie op vat wél en niet nodig is in die lecf-
bare toekomst.
Wij staan voor ecn poging met elkaar vast
te stellen welk type mens aan de nu voor
ons liggende uitdaging bet hoofd kan
bieden. Welke normen zullen wij banteren
om dat vast Ic stellen?
Op die vragen, aan de hand van de twee
uitgehrachte discussierapporten. wit bet
Verbond een antwoord formuleren als de
mening van zoveel mogelijk bumanisten.
Daarom is bet nodig dat u er bij bent op
die discussiedagen. In de genoemdc pocket
,.Grenzcn aan de groei" veronderstellen de
Amerikaanse schrijvers dat in Nederland
de victorie van de verandering kan begin-
nen. Als dat zo is, kan het Humanistisch
Verbond daaraan bijdragen. Als dat zo is,
zijn zoveel mogelijk leden 01) onze discus-
siedagen absoiuut nodig. U komt tocb!

Rood, verbondsvoorzitter

Dc laatst gehouden Verbondsraadvergade-
ring nam in een telegram aan staatssekre-
tans Hendriks medio mel dan ook reeds
kracbtig stelling in deze. Inmiddels trad de
zomervakantie als spelbreker op. 0p 20
augustus ji. beeft dan eindelijk bet gesprek
plaatsgevonden: weliswaar niet met staats-
sekretaris Hendriks - die wederom verhin-
derd was - maar met de pl y . direkteur-ge-
neraal Volksgezondheid drs. Elzen en zijn
medewerkers. Dc l-l.V.-delegatie bestond
uit de voorzitter van de taakgroep voor
Geestelijke Verzorging en Vorming. drs.
Tielman, het lid van de begeleidingskom-
missie voor Geestelijke Verzorging van
Zieken en Bejaardcn, Mw. Kerkhof en
1-I.V.-direkteur Fiege. Het gesprek dat in
aangename sfcer verliep, dreigde aanvan-
kelijk door bet Ministerie van Volksge-
zondheid te worden toegcspitst op de ruim-
tc die voor fInanciering van humanistische
gcesteiijke raadslieden in ziekenhuizen bin-
nen de thans geldende prijs van (0,65 per
bed zou bestaan.

Onzerzijds werd echter direkt de voile na-
druk gelegd op de principiele kant van de
zaak (uitcraard met de daaruit voortvloei-
ende fInanciële konsekwenties) ni. de feite-
lijke diskriminatic. Derhalve werd onzer-
zijds wet cerst gepleit voor onmiddellijke
ophefling van de stop voor vat betreft hu-
manistische geestelijkc raadslieden, terwiji
daarnaast zo spoedig mogelijk dient te wor-
(len bevorderd dat de geestelijke verzor-
ging afgestemd wordt op de feitelijke ver-
houding (van Ievensbeschouwingcn) bij de
ziekenhuisbevolking. Dit laatste werd ge-
demonstreerd aan de hand van de feiteiijkc
situatie in een ziekenhuis te Enschede
(waarovcr mw. Nachtegaai ons destijds
uitvoerig had georienteerd). Dc direkteur-
generaai zegde toe de stop-kwestie in een
komende bespreking met betrokken orga-
nisaties aan de orde te zuilen stellen, terwijl
wij o.m. het financiëie aspekt met de Na-
tionale Ziekenhuis Raad opnemen.
Mocht een en ander net op korte termijn
tot een bevredigend rcsultaat ieiden, dan
zal het Verbond op ander niveau tot aktie
over gaan.

F.

UITNODIGING
Het hoofdbestuur nodigt alle leden en belangstellenden uit over de overlevings-
problematiek met elkaar van gedachten te wisselen en te zoeken naar oplos-
singen.

Daartoe organiseert het hoofdbestuur in de komende herfst op vijf verschillende
plaatsen in ons land op zaterdagmiddag grote diskussiebijeenkomsten.

De data en plaatsen zijn:

28 september in Amsterdam in Krasnapolsky aan de Dam.

12 oktober in ZwoIIe in Suisse aan de Blijmarkt 15 (in het centrum van de stad)

26 oktober in Rotterdam in het Groothandeisgebouw aan het Stationsplein

9 november in Utrecht in het Jaarbeurs-kongrescentrum (achter het station)

23 november in Eindhoven in het Philips Ontspanningscentrum aan de Mathildelaan
(in het centrum van Amsterdam en Zwolle is geen gelegenheid voor langdurig
parkeren)

We beginnen telkens om één uur en eindigen om vijf uur.
De deuren gaan open om halt één.
De toegangsprijs bedraagt f 2,50.
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DE GEESTELIJKE VERZORGING
IN DE KRIJGSMACHT

EEN INTERVIEW MET
A. ZOETEB/ER, hoofdraadsma,z van de Izuinanistische gees-
teljjke veizorging in de krgs,nacht.
52 jour oud. Tot 1941 HBS Groningen. Daarna werkzaa,n by
de geineente-ad,ninisiratie. Via il/ego/c bonnenverstrekking
terechigekonien in conceniratiekamp. Na i/c oorlog werk-
zaam hi] her gevangenisweze,z. Opleiding tot sociaal a,nbte-
,zaar, ineer geric/it op di' inetis dan op het .,systee,n van op-
bergen". Werkzaan: te Rotterdam, daariza te Groningen,
waar ook de sociale academic werd afgeinaak,. Belangsrelling
your criininologie en forensische psyc/ziatrie.
Na fare,: werkzaani le zjn geweest a/s HooJ'd Sociale Dienst
vo/gdc cc,: zestal fare,: in her ieclasseriizgswerk. Ininiddels
in contact gekoinen ,,zct de hu,nanist i.cc/,e geesteljjke verzor-
ging hi,zne,i het gevangeniswezen.
One jaren her Hu,nanistisch Opleidings Inst 11001 Ic Utrecht
gevolgd.
Vanaf 1 ju,zi 1964 raads,nan in het leger. Zeveii jaar a/s zo-
danig gewerki op di' Veluwe. Toeii kwan de kans terug IC
gaan naar het Noorden.
In 1973 ging Izoofdraadsman Lips met pensioen en kwan: liii
de groep raads/ieden het verzoek Lips op te vo/gen. Na rjjp
beraad besloot Zoetebier daartoe.

F.: Wat is thans i/c zin van de krijgsmac/zt? in (IC Krijgsmacht) wordt hierover o.m.
gezegd:

Z.: Een politieke vraag waarover men het
in Nederland cnkele jaren terug vrijwel
eens was, maar waarover de Iaatste jaren
steeds meer discussic op gang is gekomen,
zelfs in die mate dat er binnen één van onze
grootste politicke partijen verschil van op-
vatting is met betrekking tot de door u ge-
stelde vraag.
In het interim-rapport van dc Stumik
(Stuurgroep Maatschappelijkc Invloeden
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ke programma's en die inforniatie wordt
uiteraard regelmatig gegeven.
Vanuit de humanistische geestclijke verzor-
ging dient als groiidhouding aanwezig te
sun de zelfbestemming van elke deelnemer
en ook met bet rekking tot deze vraag die-
nen wij alle informatic aan te dragen, opdat
de betrokken deelncmcrs tot een eigen op-
vatting kunnen komen.

F.: Welke weze,zljjke veranderingen treden
er op in de relatie krji's,nac/it-,naatsc/:appj
en war z,jn door de oorzaken van?

Z.: In een democratische samenleving is dS
krijgsrnacht cen instituut dat door de meer-
derheid van het yolk wordt gewenst en als
zodanig is het cen onderdeel van die ge-
meenschap.
Eeuwenlang heeft het autoritaire gezag of-
tewel de vader-cultuur de mensheid aan
banderi gelegd door als het ware voorge-
schreven gedragspatronen binnen de be-
staande instituten over te dragcn van de
ene generatie op de andere. in de kerk, de
arbeid, de politieke partij, de vakvcreni-
ging, het onderwijs, de onderneming, de zie-
kenverzorging, de man-vrouw verhouding,
de seksuatiteit, de opvoeding en noemt u
verder rnaar op, zijn of worden de verticale
verhoudingen vervangen door horizontale
struct uren.
De vader-cultuur sterft af, het ontmytholo-
giseringsproccs gaat snel, de individuele
iiiens worth Iangzamerhand zijn vrijheid
bewust, hij wordt mondiger, hij streeft naar
een gelijkwaardiger behandeling op alle
niveaus. hij heeft het spel doorzien, hi
vraagt om uitleg en als die uitleg niet word
gegeven, of niet als redeiijk wordt ervaren,
vraagt hij oni verandering en zo niet dan
zijn de acties als mogelijkheid aanwezig om
onze parlementariers duidelijk te maken
dat er wet iets moet gebeuren.
Deze nogal revolutionaire verandering die
zich in een vrij kort tijdsbestek binnen onze
samcnlcving heeft voltrokken, houdt uiter-
aard geen halt bij de poort van de kazerne
en zolang er dienstplichtige militairen biij-
yen, zal de militaire leiding met de reget-
maat van de kiok geconfronteerd worden
met de nieuwstc variaties van het levensge-
voel van onze jeugd.
Ofschoon er zich de laatste jaren in de
krijgsmacht onget\vij feld positieve verari-
deringen hebben voltrokken, doet zich toch
de bclarigrijke vraag voor of een krijgs-
macht gebaseerd dient te zijn op ecn hiërar-
chisch-autoritair systeem, of dat er wel de-
gelijk van een vrgaande ,,democratisering"
sprake kan zijn zonder dat de doeleinden
van de krijgsmacht fundamenteel worden
aan getast.
Uiteraard is dit niet alleen een zaak van
mititaire autoriteiten, maar naast onze p0-
iitici zullen zich ook allerici specialisten uit
onze burgersamenleving met deze proble-
matiek bezig dienen te houden.
Diverse rapporten zijn over deze materie

,,Het wit de stuurgroep voorkomen dat
het legitimiteitsproblecni wellicht het
kerriproblccm is van alic vraagstukken
van maatschappelijke invloeden in de
krijgsmacht".

Een antwoord op uw vraag is door de hu-
manistische geestelijke verzorging alleen te
produceren vanuit de verschillende politic-



geschrcvcn, incidentele veranderingen heb-
ben zich de afgcIopen jaren ook wcl vol-
trokken, ofschoon deze vaak zijn ingevoerd
onder druk van de omsiandigheden, doch
van een fundamenteel ander beleid waar-
door de kioof tussen maatschappij en
krijgsmacht enigszins worth overhrugd, is
tot nu toe ternauwernood sprake.

F.: 14/at zijn daaran (le gevoi-en your de
tizens in de krijgsnzacht?

Z.: Wanneer enerzijds de doelsteilingen van
n krijgsmacht in de wereid ter discussie
rdcn gesteid en anderzijds cen hiërar-

chisch-autoritair systeem niet meer ais
functioneel wordt aanvaard door de jon-
gere gcncratic, iijkt bet mij duidelijk dat
ailerici gevoelens van onzekerheid, onhe-
hagen en zelfs vervrcemding aanwezig zijn
bij beide categoricen militairen (dienst-
piichiigen en vrijwilligers). Beide groepe-
1-ingen hebben zich dc iaatstc jaren meer-
malen tot de regering en de politieke par-
tijen gewend vanuit bet besef dat een nb-
derner beleid noodzakeiijk is.
Vanuit ooze confrontatie ais hurnanistische
geestelijke verzorgers met deze probiema-
tiek hebben wij in de atgeiopcn jaren cen
tweetal rapporten uitgebracht, ni. in 1970
,,Nu en straks" en in 1973 ,,Mens en krijgs-
machi". Daarin hebben wij onze visie gege-
yen over alleriei ontwikkelingen in onze
samenleving, die voigens ons ook hun con-
sequenties hebben voor de krijgsmacht.
Redenen waarom wij suggesiies hebben
gcdaan, die met name betrekking hebben

,
de intermenseiijke verhoudingen hinnen
instituut, want duar iigt primair ooze

funct ie.
Het is hoogst merkwaardig dat men in een
democratische samenieving nict in alle
openheid hinnen de krijgsmacht over deze
problemen kan spreken. Eerst langs de weg
van vrijc meningsuiting en kritiek aan de
ene kant en het beproeven van werkeiijke
communicatie-mogel ijkheden aan de ande-
re kant zal een klimaat ontstaan dat verde-
re ontwikkeiingen mogelijk maakt. Angst
Iijkt me een siechtc raadgever en struisvo-
geipolitiek leidt ni.i. tot een verdere ver-
vrcemding, waarmee geen enkele partij is
gediend.

F.: Yat zijn de gevolgen ervan your de ho-
inanisfise/ze g. v.

Z.: Een geestelijke vcrzorger dient er icr-
dege rekening mee te houden dat dejonge-
ren siechis interesse hebben voor theolo-
gische en fiiosotIsche vraagstukken indien
deze verkeiijk betekenis hebben voor de
oplossing van de vele maaischappeiijke
vraagstukken. die zich vandaag voordoen.
Dc doelsielling kan niet ]anger zijn de di-
recte uiteenzctting van uitgangspunten en
fundamenten, maar wordt meer en meer
een geengageerd meedenken over de led-

haarheid van onze sarnenleving. Een ge-
deelte van de jonge generatie wil bet chris-
tendom en bet humanisme wel eens testen
op zijn theoretische waarden. Filosoferen
aileen is nict voldoende, bet gaat er vooral
om fundamenteic nornien en waarden in
daden orn te zetten. Mens en maatschappij
zijn daarbij niet IC scbciden. Geesleiijke
verzorging hoort zich te richten op mens an
rnaatscbappij, anders verloocbent zij haar
taak en bet gevoig is dan ook dat ons werk
verschuift naar hegeleiding van mensen hij
de veranderingsprocessen, die zich in ooze
maatschappij voltrekken.

F.: 4"at ziet a a/s het essentiële vail lot' wok
a/s /zoofdraad,s man?

Z.: in overleg en samenwerking met de
groep raadsiieden in de krijgsniacht, daar-
toe in de gcicgcriheid gesteld door bet Hu-
manistiscb Verbond, trachien wij gezanlen-
iijk gestalte Ic geven aan een stuk werk dat
gescbiedt vanuit den humanistische grond-
houding en vooral gericht is op solidariteit
met de nbens in de militaire structuur.
De raadsliedengroep is op deniocratische
leest geschoeid. Beiangrij ke zaken worden
eerst uitvoerig in de groep hesproken en
voorzover nodig trachten wij gezarnenlijk
tot cen standpuntbepaling Ic komen.
Uiteraard heb ik wet een coordinerende
functie en ligi mijn taak voor een heiangrijk
gedeelte in het communicatieve viak met
het Hurnanistisch Verhond, burger- en
miiitairc autoriteiten, de andere richtingen
van de geesteiijke verzorging, de directies
van de verschillende vormingscentra en an-
dere organisaties die geiieerd zijn aan de
krijgsniacht of ons werk.

F.: Wat is ow ,ne,zi,,g over nc ic/one verboizd-
G. V.- raads/ieden in de krijg.rniaeht?

Z.: Onze gecsteiijke verzorging in de krijgs-
nbachl wordt niet gegeven narnens de mi-
nister van Defensic of naniens de militaire
autoriteiten, niaar op verzoek van het Hu-
rnanistisch Verhond.
Voor wat betreft de inhoud en de metbo-
dick van bet werk sun wij verantwoording
schuldig aan bet Hum. Verhond.
Er is een regeimatig en prettig verlopend
contact met (IC voorzitier van het bootdbe-

stuur over actueie vraagstukkcn het werk
betreffende en daarnaast een periodieke
onimOeting met bet hoofdbestuur voor
uitwisseiing van gedachten. Bovendien
wordi gestreefd naar regeimatig contact en
overleg met de geestelijke verzorgers en
vormingsleiclers die op professionele basis
hun werk verrichten in of namens bet Hum.
Vcrbond, waarbij o.m. gedacht wordt aan
enkele goed voorbereide studiedagen.

F.: War is de re/uric g. v.- z'orming in het
leger?

Z.: Ook in de militaire sanienleving wordt
de iaatste jaren vccl gesproken, gesehreven
en gediscussicerd over vorming.
Daarbij iijkt bet rnij goed onniiddeliijk een
onderscheid te makcn om eventucle mis-
verstanden te voorkonien.
Dc vorming die gcschiedt onder verant-
woordelijkheid van de militaire autoriteiten
en de comniandanten is ,,intentioneel ge-
richi op de persoonsontpiooiing van de
militairen, zulks met inachtneming van de
doelsteliingcn van de krijgsmacht".
Vanuit de humanistische geestelijke ver-
zorging verstaan wij onder vorming duide-
iijk jets anders, n.i. persoonsvorming in de
An van een ontwikkeiingsproces, waardoor
de mens komt tot een beter verstaan van
zichzeif, de ander en zijn situatie.
Deze persoonsvorming is duidelijk gericht
op de ontp!ooiing van de menseiijke per-
soonlijkheid in zijn totaliteit en op dit gebied
functioneert de humanistische geestelijke
verzorging vanuit cen onatuiankelijke po-
sitic met eigen achtergronden en een eigen
veranlwoordclijkheid.
E)eze vorming achten wij fundamenteei
voor een veranderingsbeleid in de krijgs-
macht, maar of dergelijke vormingsteams
(deelnernende niil itairen, geesteiij ke verzor-
gers en eventucie dcskundigen) van de
grond zuilen komen, waag ik vooraisnog te
betwijfeien.
Dc geestciijke verzorging wordt via het
groepswerk wél tot dit vormingswerk in de
geiegenheid gesteid en bovendien hebben
de dienstplichtigc miiitaircn de nbogelijk-
heid oni tweemaal gedurende bun dicnst-
tijd ons vorniingsCentruni te bezoeken
waar vanuit dezeifde opvattingcn wordt
gewerk t.

F.
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Nu de stugge werkelijkheid
Dc praktijk blijft bcperkt. ontoereikend.
Ondanks de ontsluiting en de intensivering,
die we in vorige artikelen hebben gesigna-
leerd.
Elke week zijn er nicuwe hulpzoekenden,
de soms extreme tragiek is niet het ergste.
maar de troosteloze ,,gevallen". Een fout
woord, want ieder van ons is toch méér dan
in situatie. Alleen, wie haalt dat eruit?
Vaak kun je niet vinden, vie dat kunnen en
bovendien de voedingsbodem, de thuis-
basis van de ,,cliënten" is te arm aan per-
spectief.
,,Clienten", ook dit beroepswoord tekent
nog een stuk tweedeling en afhankelijkheid.

Chris

Hij is bij een van onze niedewerkers, via
enkele van diens kennissen, kornen aanlo-
pen. Omdat-ie nergens nicer naar toe kon.
De huisarts en de specialist hadden gezcgd
dat er niets meer aan te doen was, alleen
ermee leven, zo goed niogelijk. Dat hadden
ze nu, na jaren tobben, gezegd.
Hij kon nauwelijks staan, begon direct te
beven en te zweten, was allang zonder werk
en leed onder z'n thuisleven. 1k kan 't niet
verder détailleren, ook (IC naam is gefIn-
geerd, natuurlijk. Je maakt iemand at bijna
tot ,,geval" door crook maar icts concreets
over te schrijven. En Chris is voor OflS vo!-
op mens geweest, van meetaf. 1k schrijf dit
niet zonder zijn toestemming. Hij had en-
kele gesprekken met die medewerker en
deze bracht hem in een groepje met ande-
ren, waar ieder de kans krijgt, over zichzelf
te praten.
Chris had daar nogal tegenop gezien, maar
a! gauw begon hij naar die avonden uit te
kijken. En ons te vertellen dat Cr lets voor
hem veranderde; doordat-ie in '-ertrouwen
met menseri kon praten; dat was, na at die
jaren, uitsluitend hier.

Wij leken

Al die jaren nergens anders. Zei ik teveel,
over een arme voedingsbodem?
Dit maakt ook duidelijk waarom onze
dienst ,,geestelijke verzorging", ondanks
elk verder perspectief, steeds naar de grond
getrokken wordt. Naar de kuilen, de putten
van elke dag.
Want alles wat nergens nicer terecht kan,
nee: telkens iemand, die nergens meer te-
recht kan, wordt op ons afgeschoven. Nee,
naar onze dienst verwezen. En die dienst
moet dan ook voorrang geven aan deze
mens.
Wij leken, wat moesten we, wat konden we
met deze letterlijk-wanhopige man, die bij
diverse specialisten uitgepraat was. Wat

konden wij? Alleen maar onszetf zijn en
hem, met anderen, ontmoeten op die voet.
Een prestatie is dat niet: nicer hébben we
immers niet, wij lekcn?

Zelfs dit kun je oefenen

Chris is geen ander dan ,.wij". leder op z'n
tijd is helper of zoekt huip. Toch zijn er
hete groepen die neergedrukt worden en de
con frontatic met noodgevalten moet ons
opzwepen oni die processen te doorzien en
aan te pakken. Wie underdaad iets daarvan
doorziet, zal intussen niet de man die aan
in deur staat, de kou insturen.
hntegendeel, door een radikaal-hunianise-
rende maatschappijvisie hebben we ook de
enkeling nicer te hieden dan Ooit. Hoe hou-
den we clkaar wakker? Hoe krijgen we de
ogen steeds verder open bij steeds nicer
niedewerkers?
We zijn met trainingsgroepen gestart. Trai-
ning in gewoon.zijn, in echt-zijn met een
ander, met anderen. Utrecht, Amsterdam,
Den Haag. Ook in ZwotIe willen we begin-
nen, er zijn enkele aanmeldingen uit het
noorden en oosten. Maar niet genoeg. Wie
wil daar nog meedoen, en vie weet ccii
goede trainer?

Ook zonder pet

hntussen, waar niet getraind is, moet toch
worden opgevangcn. En zo gebeurt het
lang niet a!tijd slechter dan door ,,geoefen-
de" mensen. Wat gewoon, onopzettelijk
plaats vindt, daar hebben we vorige keer
lets van beschrevcn. Juist waar dat gewone
tekort schiet, en mensen op dat punt hulp
vragen, moet je we! 's vat organiseren.
Dan zijn er bemiddelings-adressen nodig,
waar men de geschikte Ilguren ter plaatse
kent. Dan blijken onze gemeenschapsbe-
sturen onmisbaar. Evenals ccn werkgroepje
van helpers op dit terrein, die regelmatig
met elkaar overleggen. Ons centraal bureau
kan dat niet maken. 't Hangi af van iedere
woonplaats zelf: van ieder die dit leest.

Leiding - zeif halen

We hebben dc stroom mec. Instellingen van
maatschappelijk werk, geestelijke gezond-
heidszorg en samenlevingsopbouw volgen
steeds nicer de richtlijn, nict alleen enkelin-
gen te helpen, maar ook vrijwillige hulp-
krachten te coachen. Wij kunnen daarin
meefunctioneren, juist met onze eigen gv-
inbreng. Maar dan nioeten we ons wet aan-
melden, de vakmensen oproepen vanuit
ons ,,grondvlak".
Ook landclijk is dit overleg tot samenwer-
king aan de gang, o.a. in het NCGV (natio-
naal centrum voor geestelijke volksgezond-
held). Oriëntatie, ook naar de kanten van

politick, vormings- en ophouwwerk, moet
op landelijk nivo alert hlijven, terwille van
onze eigcn hoofdlijnen van heleid en trai-
ning.
Want het stugge werken in de beperkte en
troosteloze situaties van elke dag, krijgt lijn
en zin, wanneer de hulpzoekende met ons
staat aan de oorzaken van zijn impasse. Als
onderdeel van ccii strijd in wijder verband.
Dan pas wordt hij ,,geestelijk" geholpen:
dan komt hij zelf tot wat hij nodig heeft.

Hoe 't Chris verging

Bij hem werd dit wijdere verband cen I 1
vaar. Hij redencerde erover, als versluie-
ring van het concrete probleem in hemzelf.
Alsmaar praten werd dat. In 't groepje
werd liij dan regelrecht onderbroken. Hij
was daar bang voor en ' t trok hem tegclijk:
Hij werd au sérieux genonien, hier alleen,
zci hij.
Toen zijn cr dingen gebeurd, waarvan we
vrocger nogal geschrokken zouden zijn.
Vooral dc relatie die ontstond met cen van
de declneemsters van de groep.
1k moet veel overslaan. Niet lang geleden
kwam Chris vragen om referenties bij een
sollicitatie. Dc slapte was nog niet over,
niaar hij kon weer lopen zonder in elkaar
te zakken. En hij woo aan 't werk.
Met zo'n zichtbaar ,.succes" verloopt zel-
den een hulpverlening. Er is ook geen enkel
bewijs aan te ontlenen. dat 't ,,goed" ge-
weest is. Afgezien nog van de vraag of het
,,systeem-beestigend" dan we! ,,-vernieu-
wend" gewerkt heeft.
Toen Chris voor 't eerst naar zo'n avo
durfde gaan en toen hij later zci, 70 ong
veer ..hier kan ik praten als niens" - dat
waren beslissende niomenten. Al 't volgen-
dc vistcn we toen nog niet, mislukking of
succes. Ge!ukkig maar.

Paul Kruyswijk

Ontmoeten
Onder deze titel verschijnt eind Septem-
ber het eerste nunimer van een unfor-
matieblad over het groepswerk in (Ic
ruimste zin van het woord in het kader
van het Humanistisch Verbond. Het
tijdschrift verschijnt 8 keer per jaar,
kost [15,— en bevat artikelen over en
aankondigingen van gespreksgroepen,
praatgroepen, groepen geestelijkc ver-
zorging, ontmoetingsgroepen, traunungs-
groepen, studie- en wat-dan-ook-maar-
voor-aridere groepen. Verder ervaringen
van deelnemers, evaluaties, kritieken,
bock recensies, samenvat t i ngen van be-
langrijke artikelen en boeken, enz.. enz.,
Opgaven bij Albert Nieuwland, Jan
Willem Brouwersstraat 28, Amsterdam.
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,,Dat God u wijs-
held en kracht
moge geven"

aIi%TSIJI1)1
IUNS(ItiH'1N

Gemeenschap Bilthoven
Hel bestuur van de Stichting Algemeen
Bejaardentehuis De Brcnihorst - waarin de
Gcmcenschap Bilthoven van het 1-lumanis-
tisch Verhond als één van de initiaticfnc-
niers participeert - heeft 'n Heine brochure
vervaardigd met gegevens over het moder-
ne hejaardenccntrum aan de Jan van Eyk-
laan te Bilthovcn, dat in januari in gebruik
wordt genomen.
Architect H. Postel ontwierp het gebouw
dat drie vieugcls heeft en Bilthovens Bouw-
bcdrijf Dc Jong BV presteerde het om al 3
maanden voor te zijn op hct bouwschema.
Het geheel bicdt plaats aan 106 alleen-
staanden, twaalf cchtparen en ruimte voor

Dc mensheid heeft veel te !ijdcn gehad door
het geloof in de bovennatuurlijke oor-
sprong en aard van de mens. Hierdoor was
het niet, het in de evolutie gevormde karak-
ter, dat zijn wijze van leven bepaalde, maar
werd hij gedwongen te voldoen aan een
abstract ideaal.
Eeuwenlang heeft men getracht de mense-
Iijke natuur in de richting van cen dergelijk
ideaal om te buigen. Een operatic zonder
kans van slagen, omdat daarvoor, zo bet al
mogelijk ware. tenminstc vele tienduizen-
den jaren nodig zouden zijn. (Aangelecrde
eigcnschappen worden flu eenmaal niet
erfelijk en cen proces van selectie zou zeer
vele generatics vergen). Dc geforceerde
aanpassing aan het dogmatisch ideaal heeft

Sa rdoor altijd geleid tot frustratie van het
zenlijk menselijke en vcrzet opgeroepen.

Juist flu in deze tijd de traditionele geloven
hun dwingelandij vat matigen, kornen er
nicuwe sekten op die beweren de mens we]
eens even te zullen omvormcn om hem pas-
klaar te maken voor de, aan hurt fantasie
ontsproten, alternatieve maatschappijmo-
dellen.
Bij bet ontwerpen van die modellen gaat
men vaak, net als bij het geloof van weleer,
uit van abstracties. Waarom de mens is,
zoals liij in feite is vraagt men zich niet of
nauwelijksaf, of men heeft ereen simplisti-
sche verkiaring voor. Welke behoeften
voor de mens wezenlijk zijn en \vat daaren-
tegen tot bet veranderlijke in bet cultuur-
patroon behoort is nog onvoldoende on-
derzocht, laat staan. dat men hierover al de
zekerheden zou hebben die nodig zijn om
experimenten met mensen te mogen wagen,
gezien het risico van verwoeste ]evens!
Dezclfde arrogantie als bij het vroegere
allecn zaligmakende gelool zien we flu op-
duiken in de vorm van de enigjuiste ideolo-
gic met bijbehorende ethick. Hun profeten
preken veer net zo vermanend en met drci-
ging van hel en verdoemenis, maar tin niet
in bet hicrnarnaals, doch op aardc. Groe-
pen, die nauwelijks in .staat zijn te formu-
leren vat ze flu eigenlijk willen, claimen
zelfs bet recht om zo nodig gehruik Ec ma-

het personeel. In de komende maandcn
worden de kamers, grote keuken. zaal. ecn
winkel, kapsalon, spreekkamer voor de
arts, ziekenzaal. ruimtc voor fysiotherapic
ingericht.
Dc brochure kan worden aangevraagd hij
het secretariaat Berlagelaan 135, teleloon
78 6670. I-let gebouw stant nu nog \vat een-
zaam in het bouwplan Jan Stecnlaan hij de
Jan van Eycklaan maar dat verandert als
G.S. bet hestenimingsplan hebben goedge-
keurd en de wegen kunnen worden aange-
lcgd. Voorzitter mi. A. Katan hoopt dat in
dc toekomst autobussen van ('entraal Ne-
derland door deze wijk zullen rijden.

ken van geweld oni hun ideeën door te
drukken. Drogredenatics als die over het
structureic geweld worden ter rechtvaardi-
ging aangedragen. (Alsof niet ook de alter-
natieve maatschappij cen structuur zou be-
zitten, die net zo goeci gehandhaafd zou
moeten worden oni die maatschappijvorm
in stand Ic houden). De ideologische nit-
gangspunten worden als onaantastbare ab-
solute waarheden voorgesteld. Discussie
daarovcr wordt hooghartig afgewezen of
gesaboteerd. (Marcuse).
Het humanisme iou op grond van haar
overtuigingen bij uitstek de stroniing moe-
ten zijn, die zich alkeert van deze, op abso-
lute gebaseerde ideologicen. Maar bet dog-
matische deductieve denken is ook in onze
kiingen geInfiltreerd en neemt zelfs hand
over band toe. Men spreckt bijvoorbeeld al
over gelijkheid. gelijkwaardighcid of z.g.
fundamentele gelijkwaardigheid en vooral
ook over rccht op een wijzc alsof bet bier
absolute, als van God gegeven waarhedcn
zou betreffen, vergetende: dat er geen twee
mensen feitclijk gelijk zijn, innerlijk noch
uiterlijk: dat men onmogclijk kan volhou-
den dat cen Hitler gelijkwaardig is aan eeii
Gandhi; dat fundanientele gelijkwaardig-
heid als mens ongeveer even nietszeggend
is als de uitspraak dat alle mensen mensen
zijn; en dat mensen van nature evenmin
rechtcn hebben als konijnen, onidat rech-
ten slechts bestaan uit afspraken tussen
niensen en wel ten dienste van het weder-
zijds belang.
Humanisten hebben vaak een ideaal, niaar
dat ideaal kan voor een humanist niel op
absolute heginselen berusten. Men zal te-
vreden moeten zijn met het pogen om de
parallellen, samenhangen en wetmatighe-
dcii te zien, die mogelijk cen bruikbare
basis voor bet menselijke denken en hande-
len zouden kunnen vormen. Wie nicer wil
en snelle .,resultatcn" nastreeft, bolt zijn
mensclijke beperktbcid voorhij en schaart
zich in de rO van dwingelanden, die de
mens ondergeschikt willen maken aan cen
abstractic.

R. Sluijters. Arnhem

Naar bekend, werd bet vorig jaar voor het
eerst in de troonrede de zgn. slotbede weg-
gelaten. In cen destijds gevoerd gesprek
bierover tussen een humaniste en een kon-
fessioneel, die tegen de weglating van de
bede hezwaar maakte, bestond deze laatste
bet op te merken: ,,Och, humanisten zijn
zó verdraagzaam, dat ze terugkeer van de
hede in de troonrede best zullen aanvaar-
den."

Nu, dat is beslist nief het geval.

Naar aanleiding van cen aktie in konfessio-
nele kring om die tcrugkeer IC bereiken,
hecfl bet hoofdhestuur van het Verbond
een brief aan de Ministerraad gezonden
waarin zij onder meer stelt:

,,Nu in bepaalde kringen wordt geageerd
om dc slottekst Ic herstellen in de tradi-
tionele godsdienstige un, willen vij niet
nalaten u te doen weten, dat wij het in
hoge mate zouden betreuren indien u zou
terugkeren van de weg die naar onze
overtuiging terecht gaat in de richting
van objek tivering van l evens beschouwe-
lijkc elementen in officiëlc dokumenten.

Op zicbzelf achten wij bet hedenkelijk
indien een levensbeschouwlijk onpartij-
dig regeringskollege aan het slot van een
diskutabel politick dokument als de
troonrede uiteraard is, aan bet parlement
- dat dc schakeringen van geloofs- en
levensovertuiging van ons yolk weer-
spiegelt - kracht en wijshcid toewenst
met verwijzing naar ccii bron die voor
een belangrijk dccl van die volksvertc-
genvoordigi ng geen betekenis toegekend
mag worden."

Tevens werd van de gelegenheid gebruik
gemaakt ervoor te pleiten, ook in andere
staatsstukken godsdienstige termen te eli-
mineren.

F.
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BOEKBESPREKING

Martelen, niet te geloven
Onder deze titel is er cen brochure versche-
nen van Amnesty International in samen-
werking met de Raad van Kerken en met...
het Hurnanistisch Verhond, al blijkt dit
laatste niet direct als men bet omsiag ziet.
Het blijkt eigenlijk alleen uit het Ten Ge-
leide hinnen in. Voor het Verbond is A. J.
Wichers betrokken geweest hij de tot stand
brenging van (fit hoekje, waar hij ook ais
schrijver toe heeft hijgedragen.

Het is de bedoeling dat de brochure een
campagne gaat ondersteunen die door de
kerken van september tot december met
nadruk gevoerd gaat worden. en (lie dan
voorlopig zal worden algesloten. Vandaar
bet in de eerste plaats kerkeiijk karakter
van de brochure, waar wij vat strekking be-
treft geen enkel bezwaar tegen hchhen.
Maar ook bet Verhond wil aandacht schen-
ken aan het gruweiijke felt van bet marte-
len. Wist u dat de landen waar niet gemar-
teid en gefoiterd wordt met eikaar slechis

ongeveer eendcrde dccl van bet aard-iand-
oppervlak innemen? Toch is bet waar, dat
er maar zo weinig pick op aarde is waar
men politieke opponenten kan hebben zon-
(Icr soms (of vaak) dodeiijk hevreesd voor
hen te moeten zijn. Van bet Verhond uit
zal er enkele maien in radio en op TV op
rnartei prak t liken worden gewezen, tcrwijl
de secretariaten van de gemeenschappen
de brochure ontvangen. I)eze kan men dan
bijhesteiien, hij bet Verbond zolang de
kielne voorraad strekt, of hij Amnesty Inter-
national. Dc brochure iijkt goed geschikt
voor discussiegroepen, terwiji Amnesty al-
tijd kan zorgen voor nicer materiaal als
men daar om vraagt.

Laat men er dus aan denken dat men bij het
opzetten van discussiegroepen ook dit on-
derwerp kan nemen, en dat men er vervol-
gens ecn heel serieuzc zaak van kan maken.
Na het verschijnsel martelen (bet gruwelij-
ke van de praktijk, de niotieven, de achier-

gronden) goed besproken te hebben kan
men bijvoorbeeld besiuiten om met Am-
nesty er icts aan te wiiien doen. Wii men
ceo autoriteit hestokcn die martelt? Of wil
men dit met een gevangenis doen waar de
foiteraars hun bcdrijf uitocfcncn?
Men kan clan contact opnemen met Am-
nesty en overleggen over adressen. Dit kan
men ook blijven doen nadat de min of meer
ofliciële campagne in december over is. Dat
laatste is zclfs zeer gewenst, want bet biijkt
teikens veer dat zij die voor dit vuile werk
verantwoordciijk zijn er gevoeilig voor zijn
als uit de wereld blipkt dat zij, vaak met
naam, bekend zijn.

Nadere inlichtingen dus uit het bockje
Martelen, Niet te Geioven, een brochure
a f 1,25. Het Verhond heeft er een beperkte
voorraad van, en voor verdere contacten:
Amnesty International, Roeterstraat
Amsterdam, telefoon (020) 224674.

W.

Zondags half uur HV-Radio
	 '0_j'W 4

Vanaf I okotber a.s. zendt bet Humanis-
tisch Verbond op zondag een radio-pro-
gramma van een half uur ult. Hiermce wor-
den de bcstaande kwartiertjes op vrijdag-
middag en zondagochtend samengetrok-
ken. Het nieuwe programma loopt van half
tien tot tien uur. 1-let nieuwe seizoen op
televisie begint voor ons op 22 september.

Vanaf die dag is het Humanistisch Verbond
veer veertiendaags met ccii 20 nlinuten
durend programma vóór het iaatste nieuws
op zondag een regelmatige verschijning op
de beeldbuis.

Dc uithreiding radio op zondag betekent,
behalve cen kwarticrtje eerder op ons af-
stemmen, eveneens ccii vcrievendiging van
het vertrouwde program ma- beeid. Kwam
tot dusverre zondags ais rcgei één onder-
werp aan hod, de ruimte die nu is ontstaan
maakt cen geva rieerder menu mogelij k.

Elementen uit het vrijdagmiddagprogram-
ma ,,Laat je niks wijsmaken" zulien nu op
zondag worden ingebracht. I-let resultaai
moet worden: een afwisseicnd progranima
met commentarcn, korte inleidingen, mu-
ziek, interviews en reportages ais mogeiijke
ingredienten. Van tijd tot tijd zal ook ccii
uitzending grotendeels of hcieniaai aan áán
onderwerp zijn gewijd. Zo vait in november
te verwachten ecn reeks van 4 prograinma's
over h,u,nwust:.rehe psvc/wlob'w, in samen-

hang met de cursussen die over (lit onder-
werp in cen aantal gemeenschappen wordt
opgczet. Een aparte documentatiemap is
hierover hij bet ( Tentraal Bureau Ic be-
stelien.

[)e eerste tv-uitzending van dit seizoen
heelt, als bet even kan. ais onderwcrp: ccii-
trale persoonsadministratie en de bedrei-
ging van onze privacy. Daarover rappor-
teert binnenkort ccii door bet Hoofdhe-
stuur ingestekle studic-conimissie. In de
daarop volgende uitzendingen (6 en 20 ok-
tober) twee co-produkties van onze Tele-
visie-dienst en het HIVOS: twee films (lie
dc cineast Ton Aarden maakte in de Do-
minicaansc Rcpuhiiek en Peru over ont-
wikkelingsprojcktcn gezien vanult onze
invaishock. I)c iaatste film, op bet 11-IEU-
congres in voorvertoning, werd claar van
aiie kanten geprezen.

Verdere piannen zijn Cr Ic over: via Huma-
nist en de programma-hiaden houdcn vij ii
zoveel mogeiijk op de hoogte.

Tensiotte: ccii even traditionele als weige-
niecnde vraag. Voel je ais humanist be-
trokken Hi onze programnia's op radio en
tv, door oiis suggesties, idcecn en kritiek te
sturen! Ze moeten en kunnen er steeds be-
ter door worden. Ons adres: RTV-dicnst
Humanistisch Vcrbond, Centraai Bureau,
Postbus 114, Utrecht.

RADIO

vrijdag 20 sept. (16.45-17.00):

Laat je niks wijsmaken maar vind
zeif lets van de interviews, kommen-
taren en informatie van mensen die
wat zien in de mens..
Samensteiling: Rina Spigt en Casper
Vogel.

zondag 22 sept. (9.45-10.00):

In gevechi met Grote Broer. Een
studiegroep van het Humanistisch
Verbond brengt rapport uit van de
gevaren die onze privacy bedreigen
en hoe wij de persoonlijke vrijheid
willen verdedigen tegen de opruk-
kende komputer.

vrijdag 27 sept. (16.45-17.00):

Laat je niks wijsmaken.

zondag 29 sept. (9.45-10.00):

Hoe leren we de vrede? Rina Spigt
in gesprek met o.a. dr. S. Derksen,
auteur van bet gelijknamige boek
over vredesopvoeding.

TELEV ISlE

zondag 22 sept. (Ned. I ± 22.30 U.):

Centrale Persoons Administra tie.
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