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Sprekend Humanisme 
 

Uitwerking van het radio-interview met : 

 

Joos Frans Sinke (1933) 

 
Datum     : 18 november 1980 

Lokatie     : Onbekend 

Onderwerp(en)    : Humanistische geestelijke verzorging in de krijgsmacht; de gevolgen 

van de steeds grotere werkdruk 

Duur interview    : 16:23 (min/sec) 

Naam / functie interviewer(s) : Onbekend 

Kader/context    : interview in het HV-radioprogramma “Na vijven en zessen”.  

Datum uitwerking   : 24 april 2014 

Uitgewerkt door   : Hanneke Hoogakker 

 
Niveau van  uitwerking : Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) en evt. opmerking)     

Drager     : Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband WAV bestand  

WAV- 073 A 

 
Respondent    : Dr. Joos Frans Sinke werd geboren in 1933. Hij  studeerde 

geschiedenis en sociologie. Hij was andragoloog en werkzaam in het 

personeels- en organisatiewerk, vormingswerk en onderwijs. Hij was 

humanistisch geestelijk verzorger en vanaf 1977 tot juni 1988 in 

opvolging van Dolf Zoetebier (een van de vijf pioniers) 

hoofdraadsman van de dienst Geestelijke Verzorging in de 

krijgsmacht. Sinke was de langst zittende hoofdkrijgsmachtraadsman. 

Hij werd opgevolgd door Kees Roza, die onder Sinke assistent 

hoofdraadsman was. 

      Tevens was Sinke redactielid van Rekenschap en schreef over het 

probleem van kernwapens in de krijgsmacht en was actief in het 

Humanistisch Vredes Beraad. 
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Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 

00.00 
 

Inleiding  De interviewster licht enkele punten toe uit 
een vergadering van de Defensiecommissie. 
Zij refereert aan uitspraken van minister De 
Geus en staatssecretaris Van Lent (beiden 
Defensie). 
 

01.16 
 

Formatieplaatsen voor humanistisch 
geestelijke verzorging binnen de 
krijgsmacht 

Henk Bos (geestelijk verzorger): er is te 
weinig formatie om aan  de steeds grotere 
behoefte aan humanistisch geestelijke 
verzorging binnen de krijgsmacht te 
voldoen. 
 

03.00 
 

Meten behoefte geestelijke verzorging Het vooraf meten van de behoefte aan 
geestelijke verzorging bij de 
dienstplichtigen (via de persoonskaarten) 
geeft vaak een vertekend beeld door  
verouderde gegevens en  onbekendheid bij 
de dienstplichtigen met humanistische 
geestelijke verzorging. 
In de praktijk is daar juist meer behoefte 
aan, dus is er formatie-uitbreiding nodig. 
Rob Tielman (voorzittervan het 
Humanistisch Verbond):  
militairen moeten zelf beslissen welke soort 
geestelijke verzorging zij willen.  
De minister heeft niets te zeggen over de 
inhoud van de geestelijke verzorging. 
Uitbreiding formatieplaatsen dient plaats te 
vinden naar gelang de behoefte aan het 
soort geestelijke verzorging. 
 

06.22 
 

Overbelasting bij de dienst geestelijke 
verzorging. 
 

Joost Sinke: het aantal mensen dat een 
beroep doet op humanistische geestelijke 
verzorging loopt parallel met de 
ontkerkelijking.  
Dienstplichtigen hebben het recht hun 
eigen richting van geestelijke verzorging te 
kiezen.  
In de laatste jaren zijn er veel meer 
hulpvragen van zowel dienstplichtigen als 
beroepsmilitairen. 
 

09.09 Gevolgen van de overbelasting Het dilemma voor de humanistisch 
geestelijke verzorgers was: vragen niet 
honoreren of proberen zoveel mogelijk te 



Sprekend Humanisme 
Radio-interview 18-11-1980 met Joos Sinke over  Humanistisch Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht 

 

 

 
 
 

WAV-073 A  /    Pagina 3 van 3 

 

 

Teller: 
minuut/sec 

Index/onderwerp: Opmerkingen: 

 

doen, met als gevolg dat een aantal 
verzorgers letterlijk ziek geworden is.  
 
De taaklast en de morele spanning voor de 
overgebleven verzorgers zullen groeien. 
Er zullen dus snel formatieplaatsen bij 
moeten komen. 

16:23 Einde opname  


