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SOCRATESKONFERENTIE 

Beroepskode ter diskussie 
Wat is het nut van een beroepskode? Op die vraag spitste zich de 
diskussie toe, toen de Stichting Socrates kort geleden een konferentie 
organiseerde over het thema „ethische aspekten van beroepskodes". 
De nadruk lag op kliëntgerichte beroepen zoals arts, maatschappe-
lijk werk/st/er, psycholoog en advocaat. Het gaat hierbij om tamelijk 
„vrije beroepen" in de dienstverlenende sektor, waarbij de kliënten 
afhankelijk en soms erg kwetsbaar zijn. Al deze beroepsgroepen 
beschikken over zogenaamde kodes, waarin gedragsregels voor een 
goede beroepsuitoefening staan beschreven. 

Interessant is de vraag in hoeverre kliënten 
aan zulke kodes „waarborgen" kunnen 
ontlenen. Volgens sommigen ben je met 
zo'n kode inderdaad konkreter aanspreek-
baar van buitenaf. Een voorbeeld daarvan 
is de procedure die op het ogenblik wordt 
gevoerd tegen een psycholoog die ook in 
gevangenissen werkzaam is. 

Ingrijpen 
In de kode van het N.I.P. (Nederlands In-
stituut voor Psychologen) staat dat de psy-
choloog degene met wie hij in professio-
neel kontakt treedt, principieel erkent als 
een zelfstandig en verantwoordelijk per-
soon, die recht heeft op, een zo volledig  

mogelijke verwerkelijking van zijn moge-
lijkheden. De betrokken psycholoog doet 
zich voor alsof hij homoseksuelen kan ge-
nezen. Hij stelt als voorwaarde bij hulp-
verlening dat ingeval van homoseksuele 
relaties, die relaties moeten worden ver-
broken. In hoeverre gaat die man nog in op 
dat recht van zo volledig mogelijke ver-
werking van iemands mogelijkheden? De 
indruk wordt gewekt dat de gevangene ge-
holpen wordt als hij op de voorwaarden 
van de hulpverlener ingaat. 
Van Praag die de diskussie inhoudelijk be-
geleidde, werkte dit voorbeeld theoretisch 
uit. Volgens hem moet er inderdaad ge- 

(vervolg op pag. 3) 

Ethiek en 
humanisme 
Veel beroepskodes doen recht aan alge-
meen humanistische uitgangspunten als 
gelijkwaardigheid, demokratisering, in-
spraak, medebeslissingsrecht en ver-
draagzaamheid. 
Een voorbeeld uit de N.I.P. kode voor 
psychologen: „De psycholoog ziet er op 
toe, dat tengevolge van de door hem ge-
bruikte methoden personen bij gelijke ge-
schiktheid ook gelijke kansen krijgen, wel-
ke verschillen zij ook mogen hebben in 
ethisch opzicht, qua sociale klasse, leef-
tijd, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, 
godsdienstige of politieke overtuigingen of 
anderszins." 
De beroepskode voor humanistische 
raadslieden vermeldt als eerste punt: „De 
houding van de raadsman ten opzichte van 
de kliënt wordt beheerst door de eerbiedi-
ging van diens persoon en de erkenning 
van diens eigen verantwoordelijkheid. Bij 
al hetgeen de begeleiding raakt, handelt de 
raadsman in overleg met de kliënt, tenzij 
dwingende redenen zich daartegen ver-
zetten." 
Privacy is eveneens een punt van zorg in de 
meeste kodes, bijvoorbeeld die van de 
maatschappelijk werk/st/er: „Krachtens 
zijn positie als vertrouwenspersoon is de 
maatschappelijke werker verplicht tot ge-
heimhouding van alles wat hem uit hoofde 
van zijn funktie is bekend geworden (. . .). 
De plicht tot geheimhouding wordt niet 
door de enkele toestemming van de kliënt 
opgeheven." 
Over informatieverschaffing vermeldt de 
kode voor humanistische raadslieden: „De 
raadsman maakt de kliënt zo spoedig mo-
gelijk duidelijk op welke wijze. in welke 
vorm en in welke mate begeleiding zal 
worden verleend. Indien de raadsman 
meent zich te moeten onthouden van de 
gevraagde begeleiding of de voortzetting 
daarvan geeft hij de kliënt rekenschap van 
zijn overwegingen, tenzij dwingende rede-
nen zich daartegen verzetten." 
Wie zich meer wil verdiepen in theoreti- 
sche aspekten van ethiek leze Van Praags 
„Grondslagen van Humanisme", pagina 
117 tot 125. De schrijver gaat daar in op de 
vraag wat ethiek eigenlijk is. Als de om-
schrijving wordt gehanteerd van _het goe- 
de behoren te doen", stelt hij vragen aan 
de orde als: waarom moet men het goede 
doen, wat is dat en voor wie, en waaruit 
valt het goede af te leiden? Wat deze laat-
ste vraag betreft verwijst Van Praag naar 
het humane zijn van de mens en een krea-
tief vermogen daarmee om te gaan. 



Begiurfielifingen 
Terschelling. Als ik dit neerschrijf, zullen 
een aantal lezers instemmend beginnen 
te knikken, omdat ze de verrukkingen 
van dit eiland kennen en ervan genoten 
hebben. Anderen zullen alleen van de 
aardrijkskunde van vroeger weten, dat 
het na Texel en Vlieland het derde wad-
deneiland is en dat Sil er aan 't strand-
jutten was met z'n kornuiten. Tot deze 
tweede categorie behoorden ook wij. 
Nu had ik u net enige cursieven geleden 
geschreven, dat er voor ons, ofschoon 
het gelukkig steeds beter gaat met mijn 
man, dit jaar vermoedelijk toch geen 
vakantie in zou zitten, toen bleek, dat 
zijn behandelende therapeut de laatste 
twee weken van juni met vakantie ging 
en mijn man zei, dat hij zelf ook best zin 
had om in die tijd samen met mij weg te 
gaan. Natuurlijk sprong ik een gat in de 
lucht, dat hij dat zelf weer wilde en ik 
besloot naar voren te komen met iets, 
dat ons al vele malen in alle toonaarden 
was aanbevolen: Terschelling, zonder 
auto, zonder caravan, gewoon zalig met 
z'n tweetjes in een hotel, fietsen huren 
en fietsend en wandelend genieten van 
een natuur, zoals we die nog nooit had-
den meegemaakt. 
Het is een oord, waar je urenlang kunt 
wandelen in bossen en door de meest 
afwisselende landschappen — natuurlijk 
volgden we angstvallig de palen met de 
rode, de gele of de blauwe koppen —
zonder één mens te ontmoeten. We 
stonden oog in oog met vogels, die we 
voorheen alleen maar van Bert Garthof 
kenden, de grutto of de tureluur, waar-
van we naarstig de namen opzochten in 
het vogelboek, dat ik bij me had. Vanuit 
ons hotelraam zagen we kleine konijn-
tjes rondhollen en fazanten lopen met 
hun jongen. 
Een vogelkenner had ons erop opmerk-
zaam gemaakt, dat er in de buurt van 
ons hotel een paar kiekendieven ope-
reerden, roofvogels, die veel op bui-
zerds lijken. We zagen ze herhaaldelijk 
rondvliegen en op een avond, na het 
eten, zaten mijn man en ik op een duin, 
toen ik in de verte, op een ander duin, 
„onze" kiekendief zag zitten, doodstil. 
Ademloos zaten we dicht naast elkaar te 
wachten, wat er zou gaan gebeuren. 
Stom, dat we de verrekijker op de kamer 
hadden laten liggen. Opeens begon het 
figuurtje te bewegen. Het rees op, werd 
groter en groter en toen bleek het een 
jongetje te zijn, dat met z'n vriendjes 
verstoppertje speelde. 
Later zag ik hem weer boven de duinen, 
nu echt, duikend neer een prooi. ,,Weet 
je zeker, liefje, dat het geen vliegend 
jongetje is?" vroeg mijn man plagend. 
Nu ja, hoor, we zijn tenslotte nog maar 
beginnelingen! 

Ans Spigt 

Berichten uit het hoofdbestuur hebben 
- door omstandigheden een paar nummers 

lang ontbroken. Er was een congres en er 
waren de aankomende vakanties. We gaan 
nu eerst wat inhalen. 

Er waren intussen drie vergaderingen: die 
van 25 mei, op de vooravond van het con-
gres, en die van 8 en 22 juni. Op 25 mei 
werden uiteraard de grote congrespunten 
en de onderlinge taakverdelingen nog eens 
doorgelopen. Maar er waren ook andere 
punten van belang. Zo werd aan ruim drie 
van de vier ton subsidie uit de pot van 
Algemene Loterij Nederland definitief be-
stemming gegeven: vooral aan de verster-
king van de verschillende vormen van 
plaatselijke geestelijke verzorging. Hier-
over is al ruimschoots bericht in dit blad. 
Belangrijk waren ook een notitie van Wi-
chers over contact met de N.H. kerk, en 
wellicht dit najaar met de Raad van Ker-
ken; voorts een notitie van Tielman over 
het al of niet stringente van het humanisti-
sche karakter van huizen van de Humanis-
tische Stichting voor Huisvesting van Be-
jaarden (HSHB). 

Op 8 juni was het hoofdbestuur voor het 
eerst in nieuwe samenstelling bijeen. Dat is 
altijd even wennen. Maar er is geen-  betere 
gewenning dan er bij het afhandelen van 
zaken ontstaat, en die waren er nog al wat. 
Er is een gesprek op handen met minister 
Pais. We hebben verscheidene zaken voor 
hem op het lijstje staan: Hierbij is een goe-
de regeling van de bezoldiging voor huma-
nistisch vormingsonderwijs (HVO), en 
ook de opbouw van een eerste graads be-
voegdheid voor docenten HVO. Maar on-
ze wensen inzake het wetsontwerp basis-
onderwijs kunnen wij wel van het lijstje 
schrappen omdat de minister deze verwijst 
naar de kamerfracties. 
Wij waren niet tevreden met de zen-
derkleuring, als gevolg waarvan we minder 
gunstig kwamen te zitten met de radio, met 
name op zondagochtend. De uitkomst van 
de bezwarenprocedure, die werd aange-
gaan, is dat de Raad van State meent dat 
we wel wat gelijk hebben, maar dat het 
ondoenlijk is om terug te draaien. 
Veel brieven zijn er ook geschreven, en 
werd er deelgenomen aan een hoorzitting. 
Het ging hierbij om: ons lidmaatschap van 
de Nationale Commissie Ontwikkelings-
samenwerking, om de uitzending van mi-
litairen naar Libanon, om vrijstelling van 
geestelijken, en zelfs van studenten theo-
logie (en humanistiek), van militaire 
dienst, om bootmensen van Vietnam, om 
het euthanasierapport van de Nationale 
Ziekenhuisraad en om andere onderwer-
pen. Met succes werd er enige actie ge-
voerd of ondersteund tegen het ambtsge-
bed (de verplichte deelneming daaraan) te 
Roermond en tegen een subsidie voor de 
Bond tegen het vloeken (wegens de theo-
cratische instelling van deze Bond) in 
Drente. 
Maar hoofdmoot voor 8 juni was de uitvoe-
ring van congresbesluiten en wensen. Er 
werd een samenstelling bepaald van een 
discussiepakket inzake de vredesproble-
matiek. Dit pakket wordt klaargemaakt en 
kan dan (hopelijk) in september het land in. 

Met de IHEU is het idee opgenomen van 
een congres over vredesproblematiek. 
Voor de agenda van de Verbondsraad 
werden ook enkele zaken genoteerd: het 
nietbehandelde congresvoorstel Bilthoven 
(dank nog aan Bilthoven voor de aldus 
verkregen tijdwinst) en de zaak van de 
verdeelsleutel voor de contributieop-
brengst. 
Over de beleidsnota, die op het congres 
aan de orde kwam, werd verder besloten 
dat die eerst in een functionarissenberaad 
zal worden besproken, én zoveel mogelijk 
in het land, en daarna weer in het hoofdbe-
stuur. Intussen wordt er wel aan de uitvoe-
ring van allerlei onderdelen gewerkt. 
Het hoofdbestuur was best tevreden over 
het congres, al werden er wel enkele on-
derdelen ter verbetering genoemd. Voor 
sommige onderwerpen was er weer onvol-
doende tijd, zoals meestal voorkomt. Dit-
maal betrof het duidelijk onder andere de 
beleidsnota. Maar ook was er de indruk dat 
sommige afgevaardigden meenden een ge-
bonden mandaat te hebben, terwijl alleen 
een vrij mandaat — besluitvorming gehoord 
de discussie op het congres zelf — regle-
mentair :s. 
Tenslotte werden de taken in het nieuwe 
hoofdbestuur verdeeld, zodat alle com-
missies, taakgroepen, enzovoort, weer zo 
evenwichtig mogelijk worden 'bemand. 

De derde vergadering was die van 22 juni. 
Hier waren een paar verheugende zaken te 
melden. Ten eerste dat het diploma van het 
Humanistisch Opleidings Instituut (HOI) 
wordt erkend als een algemeen maat-
schappelijk werk diploma, waardoor de 
beroepsmogelijkheden van de houders er-
van worden vergroot. Voorts gaat er ook in 
Delft een ziekenhuis-raadsman/vrouw 
optreden; een voltijdse baan nog wel. Uit 
het Noorden is enig protest gekomen tegen 
het congresbesluit dat gevers van huma-
nistisch vormingsonderwijs, hoewel als 
regel leden van het Verbond, bij uitzonde-
ring een jaar respijt hiervan kunnen krijgen 
als daar aanleiding toe is. Enkelen van ons 
gaan met de groep praten. Ter verdere uit-
voering van congresbesluiten werd er een 
tekst over vredesproblematiek bekeken. 
Deze was afkomstig van een groep met 
onder andere enkele raadslieden van de-
fensie, die hier'al langer mee bezig is. De 
groep gaat hierop door. Ook was er een 
goed stuk over de aanpak van de discussie 
over zelfdoding; de groep die dit gemaakt 
heeft gaat eveneens door. 
Voorts werd de selectiecommissie be-
noemd die moest worden ingesteld• in ver-
band met de opvolging van directeur Fie-
ge. Het is eén gemengde commissie ge-
worden. Deze zal aanbevelingen aan het 
hoofdbestuur doen over de inhoud van het 
directeurschap en over de te benoemen 
kandidaat. Samenstelling: van Broekho-
ven (alg. penningmeegter), Gootjes (hoofd 
boekhouding), Sinke (hoofdraadsman), 
Tielman (alg. voorzitter), Vogel (hoofd 
RTV-dienst) en Wichers (alg. secretaris). 
De functionaris-leden zijn die welke uit een 
personeelsoverleg werden voorgedragen. 

Eerstvolgende hoofdbestuursvergadering: 
7 september. 
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Beroepsk©e 
(vervolg van pag. 1) 

lijkwaardigheid bestaan tussen kliënt en 
hulpverlener. Maar ze zitten wel allebei in 
een andere rol (die overigens niet vast 
hoeft te liggen). Vrijheid en verantwoor-
delijkheid zijn hier in het geding: mag ik 
ingrijpen in andermans leven, waarbij het 
gaat om iemands vrijheid te vergroten? Ie-
der mens is in zekere zin een geheim. Wat 
nuchterder gezegd: we weten vaak zelf niet 
wie we zijn, laat staan een ander. De hulp-
vraag nu, slaat op het min of meer ontsluie-
ren van dat geheim. Die psycholoog van 
hierboven had het geheim al opgelost. 

Geheimhouding 

Veel kodes leggen grote nadruk op de ge-
heimhouding van gegevens, die men van 
de kliënt te horen krijgt. Dat levert soms 
grote problemen op. 
Zo maakte een'hum. raadsvrouwe het vol-
gende mee. Een getrouwde man belandde 
na een auto-ongeluk in het ziekenhuis en 
moest daar enige tijd verblijven. Intussen 
verslechterde de relatie met zijn vrouw 
zeer. Dat had die man tegen de raadsvrou-
we verteld en zij wist dat het beter voor 
hem was als hij voorlopig nog in het zie-
kenhuis kon blijven. 
Toen in de teamvergadering ter sprake 
kwam of men de man al naar huis zou stu-
ren, was het een moeilijke beslissing voor 
onze raadsvrouwe om haar mond te hou-
den. 
Volgens yegL.P.L.w.a _kan het soms in het 
belang van déldient zijn om gegevens uit te 
wisselen. Maar dan alleen na goedkeuring 
van de kliënt. Op dit punt komt een 
probleem om de hoek, waar we de laatste 
jaren meer mee te maken krijgen. Veel be-
roepskodes zijn ontstaan in een tijd dat er 
sprake was van individuele kliëntenrela-
ties. Momenteel wordt er veel meer in 
teams gewerkt. Per team worden afspra-
ken gemaakt die nog niet door kodes wor-
den gedekt. 

Loyale opstelling 
Een ander vraagstuk waarmee hulpverle-
ners in toenemende mate te maken krijgen 
is de loyale opstelling t.a.v. de instelling 
waar men werkt. Een vrouw wordt jaren-
lang wegens kanker intensief bestraald. 
Dan komen de doktoren tot de konklusie 
dat de diagnose intertijd verkeerd is ge-
steld. De vrouw heeft nooit kanker gehad, 
er was slechts sprake van een onschuldige 
huidaandoening. Moet of mag je dat tegen 
de kliënte vertellen? Volgens Van Praag is 
kritische loyaliteit en kritische samenwer-
king met de instelling in het algemeen ge-
wenst. 
Maar: de kliënt mag hieraan niet onderge-
schikt worden gemaakt. Een kliënt is im-
mers iemand die je vrijwillig vertrouwen 
schenkt met de bedoeling dat je haar of 
hem tegemoet komt in de hulpvraag. Dat is 
het hoofddoel. De kliënt mag nooit „ge-
bruikt" worden als middel in een strijd om 
verandering. 

Waarborgen 

In hoeverre beroepskodes waarborgen 
bieden voor een goede beroepsuitoefe- 

ning, werd nogal eens in twijfel getrokken. 
Sommigen vonden die kodes eerder slim-
me sociale handelingen die de buitenwe-
reld moeten overtuigen dat het wel goed 
zit. En dat kontrole eigenlijk overbodig 
zou zijn. Het moet toegegeven, veel kodes 
zijn vaag en onpraktisch opgesteld. Be-
roepsinstanties worden gevormd door be-
roepsgenoten, niet door de gewone burger-
rechter. 
Als voordeel van een kode wordt wel ge-
noemd de sterk edukatieve funktie in een 
beroepsgroep. Je kunt kritiek doorspreken 
m.b.t. de identiteit van het beroep. De ko-
de kan ondersteunend funktioneren voor 
de werker en de inhoud van de kode geeft 
min of meer het rijpheidsmoment aan van 
de standing waarin een bepaald beroep 
zich bevindt. 
Okee, vonden sommigen, maar houd zo'n 
kode dan intern en heb niet de pretentie dat 
ook -kliënten er wat aan hebben. Overi-
gens, zelfs de funktie naar binnen toe kan 
in twijfel getrokken worden. Edukatie 
vindt vooral plaats in de dagelijkse ge-
sprekken met vakgenoten en de reflektie 
daarop. Kodes zijn evenmin beeldbepa-
lend, het zijn eerder wensbeelden. Ook 
kan het bestaan van beroepskodes rigidi-
teit in de hand werken. Of zoals iemand 
zei: „Je kunt tamelijk gemakkelijk vluch-
ten in een vlot aangeboden zinsnede". 
Voor deze deelnemer bleef weinig over 
wat het bestaan van een beroepskode 
rechtvaardigt. „De identiteit van het be- 

Van 5 tot 7 oktober organiseert het Huma-
nistisch Verbond weer 'n weekend voor 
jongeren. Evenals de twee vorige week-
ends dit jaar ligt de nadruk op kennisma-
king met elkaar en het humanisme. Er 
worden vanuit de voorbereidingsgroep en-
kele konkrete thema's aangeboden, maar 
daarnaast kan iedereen ook zelf onderwer-
pen inbrengen. De volgende thema's staan 
al op 't programma: 
1. Humanisme en jezelf; kennismaking met 
humanistische idealen en toepasbaarheid 
daarvan in je eigen leven. 
2. De maatschappij waarin we leven; hoe 
ervaar je die wereld om je heen, wat zou je 
veranderd willen zien en hoe (mogelijkhe-
den nagaan)? 
3. Man-vrouw-mens; wat heeft allerlei 
specifiek man/vrouw rolgedrag te maken 
met 'n meer „menselijke" manier van le-
ven, met jezelf en anderen? 
4. Leefvormen; als je tot echte ontplooiing 
wilt komen, hoe wil je dan leven: alléén, 
met twee, of met meer, getrouwd, of juist 
niet? Diskussie over de (on)mogelijkheden 
die er zijn. 
5. Onderwijs; wat valt er vanuit humanis-
tische idealen als ontplooiing, keuzevrij-
heid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen 
voor iedereen te zeggen over de verschil-
lende onderwijsvormen in ons land?- Wat 
kan '.t Humanistisch Verbond in dit opzicht 
bijdragen? 
6. Scheiding kerk en staat; wat komt er 
terecht van dit in de grondwet verankerde 
principe? 
7. Nabaret; een lichtvoetige manier om 'n 
weekendje humanisme door te brengen. 

Bovenstaande thema's worden nader in- 

roep moet gekoppeld worden aan reëel ge-
dragen, niet aan uiterlijkheden als een ko-
de. Het komt er op aan wat iemand doet, 
niet wat hij zegt". 

Gezindheid 
Volgens Van Praag hoeft op dit punt geen 
tegenstelling te bestaan. Meestal is er toch 
wel een relatie. Verder gaat het in zo'n 
kode om houdingen, om een gezindheid. 
Er staat niet wat je precies moet doen. 
Zo'n kode is op het moment dat hij tot 
stand komt, het min of meer gezamenlijk 
oordeel van_ de betrokkenen op dat mo-
ment. 
De meeste deelnemers zagen toch wel enig 
nut in beroepskodes. Maar opgepast moet 
worden het gewicht ervan te overschatten. 
Zo'n kode bevat eigenlijk niet meer dan een 
aantal minimum regels waar je je aan hou-
den moet. Daarnaast blijven nog vele ethi-
sche dilemma's. Om die op te lossen geeft 
menige kode geen oplossing. Het is dan ook 
in zulke konfliktueuze situaties dat je mag 
hopen dat de eigen levensovertuiging de 
werker een handleiding weet te bieden. 

Graag zou de taakgroep wetenschappelijk 
werk de diskussie over beroepsethiek 
voortzetten. Geïnteresseerden worden 
hierbij opgeroepen zich te melden bij Bert 
Boelaars, funktionaris van de taakgroep. 
U ontvangt dan over enige tijd een uitnodi-
ging voor 'n diskussie-bijeenkomst. 

geleid in 'n informatieboekje dat alle deel-
nemenden krijgen toegestuurd. Wie zelf 
ook 'n onderwerp wil inbrengen, wordt 
verzocht dit tijdig aan ons door te geven. 
Het weekend vindt wederom plaats in de 
jeugdherberg te Eist (Utrecht), begint vrij-
dagavond om acht uur en eindigt zondag-
middag om half vier. Kosten, inklusief 
maaltijden, koffie/thee en overnachtingen: 
f 55,— (bij vooruitbetaling te voldoen; an-
nuleringen mogelijk tot 1 oktober). 

Opgave voor deelname onder vermelding 
van naam, adres, woonplaats, tel. nr. en 
leeftijd aan HV, postbus 114 te Utrecht 
met gelijktijdige storting van de kosten ad 
f 55,— op gironr. 19.79.30 t.n.v. Hum. 
Verbond te Utrecht onder vermelding van 
„jongerenweekend" 

Relatie en relatievormen 
Het dokumentatiecentrum De Horstink te 
Amersfoort heeft een DlCmap samenge-
steld over het onderwerp: Relatie en rela-
tievormen. 
Mensen hebben behoefte aan emancipatie 
en bevrijding, maar ook aan relatie en bin-
ding. Deze map bevat belangrijke theoreti-
sche beschouwingen, beschrijvingen van 
de ontwikkeling van verschillende relatie-
vormen (huwelijk, homofiele relaties, al-
leenstaanden) en geeft daarna verslagen 
over verschillende conflikten en oplossin-
gen. Tevens veel adressen voor hulp en 
advies. Een waardevolle bijdrage voor 
studie en meningsvorming. 
(158 blz., f 18,90). 

Derde jongerenweekend: 5-7 oktober 
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Brede maatschappelijke e 
manipulatie op grote scha  
De laatste tijd ben ik sterk betrokken bij de komende „brede maatschappelijke 
diskussie over (kern)energie." De laatste tijd spuien ook steeds meer mensen 
tegenover mij hun wantrouwen over dit grote komende cirkus. Zowel voor- als 
tegenstanders van kernenergie zien de diskussie als niet meer dan een truc, als een 
weloverwogen poging van de tegenpartij, de pionnen weer in de meest gunstige 
stelling te krijgen. Van beide zijden wordt het streven naar zo'n debat al snel 
beschouwd als naïef, of op z'n best als misplaatst idealisme. De maatschappelijke 
diskussie komt er, dat is zeker. Maar van beide zijden wordt hij met groot 
wantrouwen aangegaan. 

Erik van der Hoeven 

Vanuit de elektriciteitsbedrijven is men in-
dertijd alleen schoorvoetend, of ook knar-
setandend, met het diskussievoorstel ak-
koord gegaan. Er is hen al zo lang beloofd 
dat er gezorgd zou worden voor bouwver-
gunningen, en het is er nooit van gekomen. 
De stemming in de top van de elektrici-
teitswereld is: wie te beroerd is om moedig 
te zijn en noodzakelijke beslissingen te 
nemen, ook al zijn ze niet populair, die 
moet opkrassen. De afkondiging van weer 
een diskussieperiode wordt cynisch gezien 
als toegeven aan een „opstand der hor-
den". 

Grote truc 

Maar ook de anti-kernenergiebeweging 
ziet de komende diskussie als een grote 
truc. De doeleinden van de elektriciteits-
producenten en de overheid veranderen 
niet, zo redeneert men daar. Het komende 
debat zal dus als afleidingsmanoeuvre die-
nen; als wij allemaal zijn sufgediskus-
sieerd, zal de tijd rijp zijn voor de grote 
coup. Even cynisch beschouwt men daar 
de brede maatschappelijke diskussie als de 
zoveelste manipulatiepoging. 
Ik verkeer vaak onder wetenschapsmen-
sen, en het valt mij op hoezeer het cynisme 
bezit heeft genomen van sociale weten-
schappers. Terwijl natuurwetenschaps-
mensen vaak met belangstelling kennis 
nemen van cie ,pogingen, de „technologi-
sche ontwikkeling te beheersen", zoals het 
daar heet, hebben bepaalde sociologen en 
politikologen vaak een dédain tegenover 
initiatieven met een goede bedoeling. Ty-
pische uitlatingen van bepaalde sociologen 
over de brede maatschappelijke diskussie: 
„een gepolariseerde diskussie trek je niet 
vlot door hem in honderdvoud te voeren; 
dat leidt alleen tot honderdvoudige polari-
satie"; of „de machtsverhoudingen ver-
anderen niet door de diskussie". 

Cynisch 

Het valt mij vaak moeilijk niet zelf cynisch 
te worden: het ligt bijv. voor de hand te 
betogen dat juist vanuit de machtsverhou-
dingen de maatschappelijke diskussie on-
vermijdelijk was geworden en dat ieder zo 
goed mogelijk zijn strategie moet kiezen, 
of argumenten van soortgelijke strekking. 
Daarmee wordt tussen de regels door toe-
gegeven dat machtsverhoudingen. strate- 
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gieën en wat nog meer in het cynische we-
reldbeeld past, inderdaad de overheersen-
de rol spelen. Maar als ik mezelf afvraag, 
na zo'n debat, vanwaar de laffe nasmaak 
komt, dan kom ik tot andere konklusies. 
Tegen die bepaalde sociale wetenschap-
pers zou ik willen zeggen, dat zij te gemak-
kelijk model en werkelijkheid met elkaar 
vereenzelvigen. Zij moeten de wereld vaak 
als machtsarena beschouwen, om hem 
goed te kunnen bestuderen. Maar het ge-
beurt maar al te vaak, dat deze „zienswij-
ze" tot „denkwijze" wordt: de weten-
schapsman is zich er niet meer van bewust, 
dat er een bril op zijn ogen staat; hij meent 
met bril op de werkelijkheid zelf waar te 
nemen, en verbindt daar allerlei konklusies 
aan, ook voor zijn persoonlijke denken. 

Strijd van ideeën 

In werkelijkheid is de strijd rond kernener-
gie m.i. niet in de eerste plaats een machts-
strijd, maar een strijd van ideeën. Elke or-
ganiSatie wordt bevolkt door mensen, en 
deze hebben niet alleen een rol binnen hun 
organisatie, maar ook persoonlijke ideeën 
en idealen. Kernenergie is nu één van die 
gebieden, om welke zich een groot konflikt 
van ideeën afspeelt. Kernenergie is een 
symbool geworden, enerzijds van steeds 
groeiende produktie en konsumptie, an-
derzijds van de vernietigende kracht van 
de moderne technologie. 

Kern van de konflikten rond kernenergie is 
nu, dat wij moeten kiezen tussen deze bei- 
de. _Wij": de bevolking. Want juist door- 
dat

, 
 zulke diepgaande waardenkonflikten 

rond kernenergie spelen,.is dit een kwestie 
geworden, waarover het overheidsbestuur 
niet mág beslissen, zonder dat het konflikt 
onder de bevolking is uitgekristalliseerd. 
Ging het om een machtskonflikt, dan wa-
ren de partijen duidelijk afgebakend, en 
kon ook via macht worden beslist. Nu het 
om een waardenkónflikt gaat, lopen de 
scheidslijnen kwars door alle maatschap-
pelijke groepen, en meestal ook door de 
meeste mensen zelf heen. Er zijn maar-
weinig mensen, in tegenstelling tot de vaak 
gewekte suggesties, die uitgesproken voor 
of tegen kernenergie zijn; de meesten zijn 
het met zichzelf er niet over eens. In liet 
belang yan de samenleving moeten we uit 
die tweeslachtigheid komen, waarin niets 
goed is. 

Overbodig 

Mijn persoonlijke mening over kernener-
gie is, dat deze energievorm voor Neder-

' land voorlopig overbodig is, en dan van-
wege de onduidelijke maar mogelijk grote 
gevaren vermeden moet worden (al heb-
ben wij het in Nederland wel zeer gemak-
kelijk: zonder reaktorindustrie van bete-
kenis en dus zonder werkloosheid als 
kerncentrales niet doorgaan, maar mèt 
aardgas). Vanuit de anti-kernenergiebe-
weging is mij de laatste tijd vaak voor de 
voeten geworpen, dat het aangaan van een 
brede maatschappelijke diskussie het risi-
ko in zich bergt dat de bevolking uiteinde-
lijk toch akkoord zal gaan met een of ande-
re vorm van kernenergie, al dan niet onder 
invloed van manipulatie. 
Inderdaad: wanneer het tegenhouden van 
kernenergie allesoverheersend is als doel, 
moet de brede maatschappelijke diskussie 
niet, worden gewaagd. Maar er zijn meer 
zaken van belang dan kernenergie, wan-
neer het erom gaat de humaniteit in de 
samenleving te behouden. Ik ben van me-
ning, dat geen verantwoordelijk staatsbur-
ger mag meewerken aan het jaar in jaar uit 
stilzetten van de maatschappelijke machi-
nerie om één kwestie. De houding van het 
CDA inde abortuskwestie bijv. getuigt van 
fundamenteel maatschappelijk onfatsoen, 
en ik zou iets soortgelijks niet op mijn ge-
weten willen hebben. Dat wil zeggen dat 
ieder de plicht heeft, naar beste kunnen en 

ZONNE-ENERGIE... 
STEEDS MEER MENSEN 
Na de geslaagde aktie voor het 
gebruik van kringlooppapier, 
voert de VERENIGING MI-
LIEUDEFENSIE dit jaar aktie 
vóór zonne-energie en haar af-
geleide vormen (wind- en bio-
energie) en vóór doelmatig ge-
bruik van besparing op energie. 

• Het gehele energie-beleid is tot nu toe te-
veel gericht op de ontwikkeling en in ge-
bruikneming van de kernenergie, waarvan 
een ieder de gevaren kent, terwijl de voor- 



Jungk waarschuwt oor de atoomstaat 

Boek geschreven uit angst en woede 
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vanuit de eigen optiek — dat wel! — mee te 
werken aan het streven naar oplossingen. 

Knopen hakken 

Zij die maatschappij bij voorbaat be-
schouwen als ondemokratisch, hebben 
daar misschien geen boodschap aan. Voor 
hen die niet willen geloven, kan het demo-
kratisch karakter van de samenleving niet 
worden bewezen; maar dat er sinds 1974 
geen kerncentrales zijn gebouwd — en dat 
dat zelfs verder verwijderd is dan ooit — is 
volgens mij vooral een verdienste van ons 
onvolmaakte demokratische systeem, dat 
ook minderheden aan bod laat komen. Wie 
niet aan dat maatschappelijk systeem 
meewerkt, roept helaas door de voortdu-
rende besluiteloosheid steeds meer de 
noodzaak op van gordiaanse knopenhak-
kerij — die dan onvermijdelijk ondemokra-
tisch, mèt macht zal plaats vinden. Ook 
wanneer dat knopen hakken ten nadele van 
kernenergie zou uitvallen, zou ik van me-
ning zijn dat dan het kostelijkste van onze 
samenleving verloren zou zijn gegaan. 

Sprong wagen 

Vanuit maatschappelijk verantwoorde-
lijkheidsbesef lijkt het mij dan ook een 
noodzaak, een verantwoorde waarden 
diskussie te bevorderen. Er zullen er na de 
kernenergiediskussie nog vele volgen. 
Steeds meer gevaarlijke technologieën 
vragen om beheersing. Wanneer wij liet 
waardenkontlikt rond kernenergie niet in 
de hand krijgen, en overgeleverd Worden 
aan machtsspreuken, ziet het er somber 
voor ons uit. In de hoop op een humane 
toekomst moet de sprong dan ook worden 
gewaagd. Niet het meedoen niet de diskus-
sie zonder meer, maar de inzet voor het 
houden van een zuiver debat, lijkt de wer-
kelijk verantwoordelijke houding. 

Erik van der Hoeven 
(vertegenwoordigt het HV bij de voorbe-
reiding van de brede maatschappelijke dis,  
kussie) 

TAKEN ER WERK VAN! 
delen van zonne-energie nog te weinig 
aandacht hebben gekregen. Het is een 
schone, onuitputtelijke en ongevaarlijke 
energiebron. geschikt voor gedecentrali-
seerde toepassing en een goede oplossing 
voor het energieprobleem in de derde we-
reld en arbeidsintensief! 
In tegenstelling tot de werking van kern-
energie is de kennis van de natuurlijke 
energiebronnen voor iedereen te begrij-
pen. We voelen de warmte van de zon. we 
kennen de werking van een molen en de 
kracht van het water! In Nederland zijn 
steeds meer mensen bekend. die daadwer- 

„De atoomstaat" met als ondertitel „De 
terreur van de technologische vooruitgang" 
is de titel van het nieuwe boek van Robert 
Jungk. Jungk verwierf vooral bekendheid 
met zijn boek „De toekomst is reeds begon-
nen" (1952). Wie dat boek destijds gelezen 
heeft zal hetnieuwe boek van Jungk als een 
soort vervolg zien op zijn eerder werk. Was 
het onderwerp eerder de totalitaire invloed 
van een hoogontwikkelde technologie op de 
demokratische instituten van de Verenigde 
Staten, nu is dat de autoritaire atoomstaat 
die druk bezig is gestalte te krijgen. 

Het boek van Jungk gaat niet in op alle 
aspecten van de kernenergie. Hij wijst er 
op dat in de literatuur vooraal aandacht 
werd besteed aan de biologische en ecolo-
gische effecten, niet aan de sociale en poli-
tieke (blz. 14). „De Atoomstaat" gaat 
vooral over die sociale en politieke aspec-
ten. 
Jungks stelling is: een land dat zich op-
maakt een atoomindustrie te beginnen 
heeft daarmede automatisch gekozen voor 
een autoritair regime. Atoomindustrie is 
immers een uiterst gevaarlijke industrie. 
Ongelukken hebben een bijzonder karak-
ter door de omvang van de rampen en door 
de duur van hun nawerking. Hij ziet, naast 
de vier ruiters van de apocalypse, een vijf-
de _de industriële-nucleaire catastrofe. 
Kernsmelting zou zo'n enorme ramp te-
weeg brengen. En dat die kans helemaal 
niet denkbeeldig of in de verre toekomst 
ligt, toont de defecte kerncentrale bij de 
Amerikaanse stad Harrisburg wel aan. 
Natuurlijk zal men ingrijpende veilig-
heidsmaatregelen nemen. Men zal ook 
moeten kunnen beschikken over even-
wichtige, manipuleerbare en controleerba-
re mensen om in kerncentrales te werken. 
Jungk spreekt in dit verband van de „homo 
atomicus".  
De mens-wetenschappen zullen in staat  

zijn dat mensentype tot stand te brengen. 
In het algemeen zal de bescherming van de 
kerncentrales tegen mensen (menselijke 
fouten, vergissingen, kwaadaardigheden) 
méér aandacht krijgen, dan het bescher-
men van de mensen tegen kerncentrales. 
Zo ontstaat er ook door de kernindustrie, 
een heel nieuw veld van maatschappelijke 
activiteit: de veiligheidsverzorging. Zij 
leidt tot verzameling van gegevens over de 
opvattingen van mensen, over hun vrien-
denkring. Zij leidt tot opleiding van gespe-
cialiseerde politie-eenheden. Zij leidt tot 
de bevoegdheden van deze eenheden, die 
verder gaan dan nu toelaatbaar wordt 
geacht, juist om de enorme belangen die op 
het spel staan. 

Jungk schreef dit nieuwe boek uit angst en 
woede. Uit angst voor het dreigende ver-
lies van vrijheid en menselijkheid. Uit 
woede jegens diegenen die bereid zijn deze 
waarden op te geven in ruil voor winst en 
konsumptie. Jan Terlouw (D'66) schreef 
over dit boek in een voorwoord: 
_Jungk schept in zijn boek een beangsti-
gend beeld van de autoritaire atoomstaat. 
Zijn zorg is tweeledig. De grote risico's die 
een toename van het aantal kerncentrales 
met zich meebrengt (vooral de kweek-
reaktors) zullen leiden tot strengere bewa-
king, meer politiek, vaker en dieper ingrij-
pen in de privacy van burgers. Maar daar-
naast zal de aanwezigheid van ptutonium 
worden gebruikt als een alibi om al be-
staande kontrolemaatregelen van de over-
heid te rechtvaardigen. M.a.w.. de kwets-
baarheid van de atoomstaat zal opden duur 
een onweerlegbaar argument zijn voor die-
genen die de rechten en vrijheden in een 
parlementaire demokratie om zeep willen 
helpen." 

R. Jungk: De atoomstaat. Uiig. Elsevier. 
Prijs' f 16,90. 

(vervolg op pag. 6) 
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kelijk hun eigen windmolen bouwen of hun 
huis voorzien van zonnekollectoren. Zo 
wordt in een huishouden in Delft een zon-
neboiler geïnstalleerd. In Dordrecht 
maakte een doe-het-zelver met sukses ge-
bruik van een kleine zonne-kollector die op 
zijn balkon is geplaatst. Wie kent niet de 
zgn. „zonnehuizen" van „De Kleine Aar-
de" en andere instellingen? 
In Denemarken en Zweden is men nog 
verder wat betreft de toepassingen van de-
ze energiebronnen. Er zijn steeds meer 
partikulieren en zelfs hele groepen mensen 
die gebruik maken van zonne-energie. 
Zweden overigens kent plannen om in het 
Jaar 2015 voor het grootste deel hun ener-
giebehoefte vanuit de zonne-energiebron-
nen te voorzien. 
Nederland is helaas nog niet zover en 
daarom ook wil de VERENIGING MI-
LIEUDEFENSIE met haar aktie een 
daadwerkelijke bijdrage leveren in de ge-
hele maatschappelijke diskussie rond het 
energieprobleem. De kampagne „Zonne-
energie, maak er werk van" vindt haar 
hoogtepunt op zaterdag 23 juni, een inter-
nationale zonne-dag. 

Ook U kunt meedoen met de aktie, want 
die houdt natuurlijk niet op na 23 juni! Na 
die tijd wordt de aktie meer gericht op het 
beïnvloeden van het beleid (overheid, be-
drijfsleven, e.a.). Energie besparen kunt u 
nu al! Informatie inwinnen ook: VER-
ENIGING MILIEUDEFENSIE — post-
bus 20050 — 1000 HB AMSTERDAM — tel.: 
020 - 221366. 

Voor mensen die aktief willen meewerken 
en meedenken is er tegen kostprijs een ak-
tiemap met vele tips te bestellen. Verder 
hebben we folders, boekjes, affiches, stic-
kers e.d. 
Maak er werk van! 

Ruud van der Colk 

GEMEENSCHAPPEN 

Publiciteft i[s maatwerk 

Centraal Bureau wil publiciteitsbehoeften 
van gemeenschappen peilen 

Tijdená het drieëntwintigste congres van 
het Verbond in april van dit jaar is uitge-
breid aandacht besteed aan het Verbond en 
de publiciteit. Een van de concrete be-
leidsvoornemens was, om de gemeen-
schappen bij die publiciteit te betrekken. 
De taakgroep publiciteit wil dat de komen-
de tijd verder uitwerken. Eind deze maand 
zal daarom aan de gemeenschappen een 
enquêteformulier worden toegestuurd. 
Het is de bedoeling om door middel van 
deze vragenlijst een beeld te krijgen van de 
manier waarop de gemeenschappen hun 
publiciteit verzorgen. De resultaten van de 
enquête worden verwerkt in een rapport 
dat te zijnertijd aan de gemeenschappen 
zal worden toegestuurd. 
Publiciteitskoórdinator Peter van den Ak-
ker zorgt voor de uitwerking van deze be-
hoeftenpeiling. Peter van den Akker: „Het 
is erg belangrijk dat er op het terrein van de 
publiciteit een goed samenspel is tussen 
het centraal bureau en de gemeenschap-
pen. Daarvoor moet je een strategie ont- 
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Wat is humanisme? 
Bijna iedereen heeft weleens gehoord van het Humanistisch Ver-
bond. Via de televisie („Vijf Minuten Bedenktijd" op zondag-
avond), radio of in de krant. Maar wat is dat nou eigenlijk voor 
vereniging, dat Humanistisch Verbond? Over wat het Verbond doet 
en wil, en over humanisme. daarover gaat deze krant. 

NIEUWE JONGERENHUMANIST 
Een dezer dagen is een nieuwe „Humanist" van de persen komen rollen, die speciaal 
bedoeld is als kennismakingsblad voor jongeren. Het acht pagina's tellende nummer bevat 
informatieve artikelen over humanisme en het Humanistisch Verbond, alsmede een kompi-
lade van verschillende interviews die de laatste tijd met HV-voorzitter Rob Tielman zijn 
gehouden. Het lijkt ons dat deze Humanist bijzonder geschikt is als informatiemateriaal 
voor jongeren op middelbare scholen, in vormingscentra en andere vormen van onderwijs 
aan jonge mensen. Wie in dat verband 'n stapel van deze Humanisten wil gebruiken, kan ze 
aanvragen bij het Centraal Buro in Utrecht. 

wikkelen. De vragenlijst zou je kunnen 
zien als een eerste stap in de richting van 
zo'n strategie. Tijdens het congres is te-
recht benadrukt dat publiciteit „maat-
werk" is. Er is niet zoiets ars een simpel 
recept voor goede publiciteit. Voor een 
goed samenspel tussen „Utrecht" en de 
gemeenschappen is het dus nodig dat we 
weten hoe de gemeenschappen met publi-
citeit omgaan. De enquête bestaat uit vier 
onderdelen waarin wordt gevraagd naar de 
manier waarop de gemeenschappen hun 
publiciteit verzorgen en naar de samen-
werking met publiciteitsorganen. Verder 
wordt de mening gevraagd over het nut van 
publiciteit en de rol van het centraal bu-
reau." 

Kurstus Uitvaartbegeleiding 

Tijdens de jaarvergadering van de gemeen-
schap Rotterdam/Schiedam is de wens te 
kennen gegeven om gebruik te kunnen ma-
ken van de mogelijkheid tot uitvaartbege-
leiding. 
Hiertoe zal in september een kursus star-
ten voor mensen die zich voor dit onder-
deel van de geestelijke verzorging be-
schikbaar willen stellen. 
Mensen, die geïnteresseerd zijn in deze 
kursus, worden verzocht dit vóór 1 sep-
tember 1979 kenbaar te maken (schrifte-
lijk: Humanistisch Centrum, Proveniers-
singel 48 te Rotterdam of telefonisch: 
010 - 650916)." 



„Akelige mensen” speelt zich af binnen de muren van een „ledgetneenschap" waarbij 
tijdens het maken van een aantal keuzes en het „bespreken in de groep" heel wat 
negatieve en onwaarachtige trekjes boven komen. Maar het heeft daarbij vooral weer 
niet de pretentie dat de boodschappen geteld en één voor één tegen het licht gehouden 
moeten worden. 

Pedofilie 
„De meeste volwassenen zijn niet mooi. 
Volwassen mensen zeggen mij erotisch 
helemaal niets. Een kind is een mens op z'n 
mooist". Lyriek van de ooit wegens pedo-
filie tot tien maanden veroordeelde dr. E: 
Brongersma (In: VN, sept. '78). Bij velen 
werken zulke exklamaties averechts. Men 
kent het: Alles best, als ze maar met hun 

_ poten van mijn kind afblijven. De laatste 
jaren verschijnt er allerlei voorlichtend 
materiaal. Maar het wegnemen van onwe-
tendheid blijkt nog geen garantie voor ak-
septatie van pedofilie. Er is een gevoels-
matige weerstand, die wordt opgeroepen 
en soms zelfs versterkt, juist door die 
voorlichting. Met dat probleem zat de 
schrijver van het GG-pamflet, uitgave van 
de PSGV in Den Haag. Hij kalkuleerde 
daarom woede-reakties in, voorzag het 
boekje van een gebruiksaanwijzing en van 
reflekties bij kliché-verwijten („ze praten 
al die smerigheid tegenwoordig maar 

Filosofie 
Prof. Bakker van de vereniging voor filo-
sofie-onderwijs heeft onlangs een gesprek 

-gehad met Rob Tielman waarin hij heeft 
bepleit dat het HV het streven naar meer 
filosofie-onderwijs in het middelbaar on-
derwijs zou ondersteunen. Aan de orde 
kwamen onder andere de verhouding tus-
sen humanistisch vormingsonderwijs 
(hvo) en filosofie, het aanhaken van een 
eerstegraads hvo-opleiding aan de filoso-
fie-opleiding, een mogelijke uitbreiding 
van het filosofie-onderwijs aan het huma-
nistische opleidingsinstituut en de moge-
lijke aandacht van de hv-media voor filo-
sofie.  

goed"), waardoor de lezer bij de werke-
lijkheid blijft. Erg veel mensen hebben ook 
of vooral iets tegen pedofilie omdat ze 
schade vrezen bij hun kinderen. Die vrees 
neem je niet weg door iemand erop te wij-
zen (zoals in het "GG-pamflet gebeurt) dat 
ouders hun kinderen wèl gedachteloos 
overleveren aan verkeersonveiligheid. En 
ook niet met de verzekering dat „uit geen 
van de ons bekende onderzoeken blijkt dat 
als het alleen om de pedofiele kontakten 
gaat, er sprake is van schade". Of er scha-
de in een' relatie tussen pedofiel en kind 
ontstaat is niet alleen afhankelijk van het 
tweetal, maar ook van het gedrag van de 
ouders, omgeving, politie, justitie. De 
reaktie op een pedofiele retatie is vaak ver-
nietigend. Het GG-pamflet: „De meeste 
veiligheid voor je kinderen bereik je door 
goede voorlichting en rustige opvang". 

GG-pamflet nr. 4: „Pedofilie". 24 pag. 
PSVG, Duinweg 23, Den Haag. Prijs f 1,—
per stuk. Kortingen bij bestellingen van 
honderd of meer. 

RPI 
Blijkens Vrij Nederland van 11 augustus 
j.l. gaan er stemmen op om de Rijks Psy-
chiatrische Inrichting te Eindhoven om te 
zetten in een particuliere stichting. Daar-
door dreigt weer een psychiatrische in-
richting een confessioneel karakter te krij-
gen, in ieder geval blijken humanistische 
raadslieden er op voorhand niet welkom. 

Het wordt de hoogste tijd dat de achter-
stelling van de humanistische geestelijke 
verzorging in de psychiatrische inrichtin-
gen eens aan de kaak wordt gesteld: tot nu 
toe is er nog slechts één humanist aange-
steld in heel deze groep voorzieningen. 

VERBOND OP RTV 
RADIO 
ZONDAG 9.30 -10.00 UUR, HILVER- 
SUM 2 

26 augustus DIALOOG HUMANIS-
TEN — MARXISTEN 
Verslag van een internationale ont-
moeting in Dubrovnik. 
Samenstelling en presentatie: Casper 
Vogel. 

2 september FAMILIEPORTRET 
Hoe kijk je als volwassene terug op je 
jeugd; wat neem je mee van je opvoe-
ding en wat draag je over op je eigen 
kinderen? 
Open gesprekken met mensen uit één 
gezin over familierelaties. 
Samenstelling: Jetske Mijs en Wim 
DrOge. 

9 september FAMILIEPORTRET 2 
16 september FAMILIEPORTRET 3 

TELEVISIE 
vrijdag 31 augustus, Nederland 1, 
23.00 uur 

AKELIGE MENSEN 
In opdracht en onder auspiciën van 
het Humanistisch Verbond werd door 
de kabaretgroep Don Quishocking 
een programma gemaakt over het kie-
zen, een keuze doen en moeten kie-
zen. En natuurlijk over menselijke re-
laties, over hoe we met elkaar om-
gaan. 
Onder de titel „Akelige mensen" werd 
de uitvoering van deze onmogelijke 
opdracht bedacht, geschreven en 
verwezenlijkt door Ank en George 
Groot, Fred Florusse, Jacques Mijters 
en Willem-Jan Gevers. 

woensdag 12 september, Nederland 
1, 22.50 uur 

WEGEN NAAR DE TOEKOMST 
(Paths to the future) 
Een 30 minuten durende film die gaat 
over de toekomst, zoals hij kan zijn in 
de jaren '80. 
Derek Jacobi, bekend uit „I Claudius" 
speelt hierin de rollen van Dr. Waanzin 
en de heer Optimist en laat ons toe-
komstbeelden zien, die bepaald wor-
den door onze houding en gedrag nu. 
In dit programma komen problemen/ 
onderwerpen aan de orde zoals oor-
log, honger, energieschaarste en in-
ternationale samenwerking. 
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3511 AZ Utrecht 
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Abonnementsprijs voor niet-
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t.n.v. Humanistische Pers, 
postgiro 58, Utrecht. 
Gedrukt op kringlooppapier 
bij Brouwer Offset bv, Utrecht. 
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Het Humanistisch Verbond 

roept kandidaten op voor de functie van 

humanistisch 
geestelijk raadsman/vrouw 

in de Humanistische Stichting Reinalda Huis te Haarlem voor 
plm. 15 uur per week. 

Het Reinalda Huis omvat 326 verzorgingsplaatsen en 21 aan-
leun-woningen. 

• Het diploma H.O.I. (Humanistisch Opleidings Instituut) of de 
bereidheid tot het volgen en afronden van deze opleiding is 
een vereiste. 

• Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig schaal 11 van 
de CAO bejaardentehuizen. 

• De aanstelling geschiedt voor één jaar, met mogelijkheid tot 
verlenging. 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de centraal 
geestelijk raadsman, C. J. van der Hulle, Omroeplaan 23, 1276 
EV Huizen, telefoon (02152) 5 43 55. 

Schriftelijke sollicitaties worden gaarne tot uiterlijk twee we-
ken na heden ingewacht bij de directeur van het Humanistisch 
Verbond, Postbus 114, 3500 AC Utrecht. 

Het Leo Polak Huis is een gekombineerd verpleeg- en 
verzorgingstehuis met ca. 400 bewoners en 250 me-
dewerkers. 

Binnenkort start onze verpleeghuisarts met een eigen huisartsenpraktijk. De vrijge-
komen funktie willen wij gaan opsplitsen in twee delen, een medisch adjunkt-di-
rekteur en een part-time verpleeghuisarts (50%) 
Daarom zoeken wij gegadigden voor de funktie: 

een medisch adjunkt-direkteur 
In samenwerking met de verpleegkundig adjunkt-directrice is hij belast met de 
leiding van het verpleeghuis, waarvoor hij tevens de medische verantwoordelijkheid 
heeft. 
Voorts gaat hij in samenwerking met de algemeen direkteur beleidsvoorbereidende 
werkzaamheden verrichten. 
Hij geeft leiding aan het para-medisch team en neemt de medische behandeling van 
50 somatische patiënten voor zijn rekening. 

Wij vragen voor deze funktie een gedegen geriatrische opleiding en ervaring, goede 
leidinggevende en beleidsvoorbereidende kwaliteiten alsmede ervaring met het 
werken in teamverband. Voorts: de bereidheid tot het volgen van een management-
kursus en het vervullen van het medisch adviseurschap van het verzorgingstehuis. 
De ideale leeftijd voor deze funktie ligt tussen de 35 en 40 jaar. 

Van kandidaten wordt een aktieve benadering van de humanistische levensbe-
schouwing verwacht. 

Wij bieden een salaris kon form de adviezen van de L.A.D. 

Voor de overige arbeidsvoorwaarden is de CAO voor het Ziekenhuiswezen van 
toepassing. 

Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektieprocedure. 

Nadere informatie over deze funktie wordt verstrekt door de heer P. Cremers, 
algemeen direkteur, tel. (020) 19 53 33. 

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie, voorzien van 
curriculum vitae, te richten aan het Leo Polak Huis, Ookmeerweg 268, 1069 MZ 
Amsterdam-Osdorp. 

koPolakhuis 
Amsterdam 

HumanistischVerbond 
Het Humanistisch Verbond zoekt contact met belangstellenden voor de per 1 januari 1980 vacant komende functie van 

DIRECTEUR (m/v) 
Algemene informatie 
Het Humanistisch Verbond is een landelijke vereniging op levensbeschouwelijke grondslag waarin vrijwilligers en beroepsmensen 
samen werken. Verschillende onderdelen en diensten zijn hiertoe opgericht: geestelijke begeleiding in zieken- en bejaardenhuizen, 
in de verschillende onderdelen van de strijdkrachten, in de inrichtingen van justitie en plaatselijk, samenlevingsopbouw, vorming 
voor volwassenen, vormingsonderwijs op scholen, opleiding voor geestelijk werk, radio en televisie, wetenschappelijk werk en het 
hiervoor noodzakelijke centrale dienstverlenend apparaat. Op al deze terreinen wordt in hoge, zij het verschillende, mate van 
zelfstandigheid gewerkt. 

Functie-aanduiding 
a. Het bevorderen van onderlinge afstemming van taken in bovengenoemde werkvelden; 
b. Het vertegenwoordigen van het Verbond in ruime zin; 
c. Algemeen financieel beheer; 
d. Voorbereiding hoofdbestuursvergaderingen en uitvoering besluiten; 
e. Het onderhouden van inhoudelijke en organisatorische contacten tussen vereniging en centrale organisatie; 
f. Het leiding geven aan het centraal bureau. 

De onder e) en f) vermelde taken worden gedelegeerd aan afzonderlijke functionarissen. 

Wij zoeken een man/vrouw die, blijk geeft van een humanistische levensovertuiging en qua vorming, ervaring en ambitie past bij het 
karakter van deze functie. 

Nadere schriftelijke informatie over deze functie kan worden opgevraagd bij het directie-secretariaat, centraal bureau Humanistisch 
Verbond, Postbus 114, 3500 AC Utrecht, telefoon (030) 31 81 45, onder vermelding van „informatie vacature directie". 
Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige vermelding van opleiding, ervaring en andere van belang zijnde gegevens vóór 4 september 
a.s. te zenden aan de algemeen voorzitter van het Humanistisch Verbond, drs. R. A. P. Tielman, Kortendijk 5, 4132 VJ Vianen. 
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