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IITWillNISTISCHV~1BOND

',Jerkgro ep \fiere1clpol it_~_~~.
Deze werkgroep 1 :~ilGestel(Ldoor he t ho of'dbe etuur- -eor uitvoering van het

besluit van het derde congres van de Internationale Human i atd sche en Ethische
Unie, is met twee leden u..itgebreicl, n.l. de heren dr s , V2.n luneringen en
drs. Hakkink te Bennekom. De eerste is econoom, de -c,!G8clebi oLoog ,

Nieu·,lecommissies
Bij besluit van het hoof'dbe stuur- za j n twe e ni81HTe commissies ingesteld, n s L,

een Algemene Commissie Geestelijke Vorming en een 'I'eLcv.i.si.e=cornmdaaá.e, De eerste
commi sei,e heeft in het bi j zonder tot taak, de 'tler]czE\.emheclel1.van de geestelijke
vorming te coördineren en het contact met de geestelijke verzorging te onder-:-
houden.

Televisie-uitzending
In het VARA-progrëcl1E!la~C\.J. op donderdag 2 juli av s, van '19.30-20.00 uur

een T.V.-uitzending plaats hebben over de geestelijke verzorging in het leger.

Radio-uitzendingen
Van de AVRO is de toozeg':':;:lngontvangen, dat ook dit najaar "leer een reeks

ui tzendingen in Sam8nv!2r~dnc;met het Huma nLstis ch Vcz-bond zu.lLen worden ver-
zorgd.

Geestelijke verzorgin~ ~c~~~ineerden
Het feit, dat bi.nnenkort (1(; t::;?:8stelijkeverzorginG,'van de gedetineerden in

de Inrichtingen van Justitie tien jaar geleden is gestart, zal enigszins
feestelijk worden herdacht, o.a. door Gen bijeenkomst van de raadslieden met
hun echtgenoton.

Bijwoning congressen.
Zowel de algemene vergadering van Volksonderwijs als de jaarvergadering

van de Nederlandse Ouderraad voor het Openbaar Onderwijs werden door een
vertegemroordiger van het hoofdbestuur bijgewoond.

Gemeenschap Zeist _12_j_2,C~
Dit heugelijke feit werd met een feestelijke bijeenkomst herdacht. Spreker

wa s het H. B.-lid Prof. Dr. G.Stuiveling. Het hoof'd be stuur- stuurde een geluks-
telegram.

Nieuwe leden
Met een telegram werd Je gemeenschap Zwolle gelukgewenst met de inschrijving

van het 13.0008 lid van het V~rbond. Het was de 26-jarige heer Minkjan, van
beroep bedrijfsmachinist. In de gemeenschap Den Helder wo r-d de aanmelding van
het 100e lid aldaar door het plaatselijk bestuur met enige nadruk, o.a. door
een bezoek aan het nieuwe lid en de aanbieding van een goschenk gememoreerd.
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Nieuwe aanstellinGen

Bij de afdeling Cr-oni n.jen trad op 1 mei jl. mavr-ot ..l'! H. ;101dring-Fluks in
dienst als leidster bejaardenhelpsters (uitbreiding).

Bij de afdeling Amst oLvee n trad. op 1 juni j.l. }üeVrOUF Y. Smeehuyzen-
Orobio de Castro in dienst als leidster gezinsverzorging (uitbreiding).

Thuislozenzorg

In 1961 wer d door Humani tas een rapport gepubliceerd over de opvang van
thuislozen.
Eén van de ge voLgen hi.er-van is dat in Rotterdam door Hurnari.i tas een stichti ng
is gevormd, die een (S8oomr in eigendom krijgt dat be s t ornd is om geëxploiteerd
te wor-den al s pensiontehuis voor kostgangers, die op ~':8c:,' zijn naar sociaal
herstel. Het woor d "pc.ssanten-pension" zou hier Hel op z;ijn
~,;laats zi jrr als ho'i; woor d "pa s sarrt " niet reGds door andere invloeden
zo 'n onprettige bi jk Lanl; ha I gekr'3gen. De huurder van het huis treedt op als
exploitant. De bovengenoemde stichting neemt de maatschappelijke begeleiding
van het werk in het pension, voorzover nodig, op zich.

Jaarverslag 1963

Het LandeLti jkc ja8.rve:;:>süLg van Humanitas komt nooic bij:,.;onder vroeg in
het jaar uit, omdat de inhoud mede oPGemaakt wordt uit de gegevens van ge-
wes t eLäjke en pLa.at s eLdjkc jaO-rverslagen. Deze jaarvorslagen van afdelingen en
gewesten van Humanitas zijn Gv:::mrel voor be.lang s t e.Llcn.Ion al tijd ter inzage
aanwezig op het Cent::c2.a1 :Cu::ceauvan de vereniging.

De trekking van de loterij van Humanitas vindt })lELats op 1 juli a.s.

Bejaardenhuisvesting.

In Deventer is de eGTst0 steen gelegd voor het bejaardentehuis van
Humanitas.

HU11LIHSTISCHTHUISFRONT

Nieuw tehuis tG Havelte

De of'f i.oi eLo opening va n het ni.euwc t8huis van cè.eStichting Humanistisch
Thuisfront in HaveLt o zal op 11 juli om 11 uur plaats vi ndon , De opening
zal geschieden door de heer G.H.J.M. Peijnenburg.
Het ni cuwe tehuis hee f'f op eh t moment nog geen naam 9 vo I zal in het gebouw
een gedenkplaat worden aangebracht ter nagedachteni3 van do man die het
Humanistisch 'I'hui af.r orrt van het begin af tot aan zijn dood geleid heeft;
Evert Ver-mcor ,
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Jaarverslag
I~~iddels is tot jaarverslag,1963 verschenen, waaruit blijkt dat

de militaire tehuizen intensief worden bezocht. Zo schat men het aantal
bezoekers van het "AdlerhuisH te Amersfoort op 7400, dat van de "1eemberg"
te Nunspeet op circa 40.000, het tehuis "1)eVJoldbergól te 1)oornspijk werd
nog drukker bezocht dan in 1962 al het geval was7 ruim 97.000 bezoekers
w ar-don hier, geregis'treerc'.,in Hav eLte bedroeg het aantal bezoekers in het
oude tehuis "Het Hunehuis" 48.250. ,Met vreugde stellen de bestuursleden
van de Stichting vast, dat het stadium bereikt is "!é',al'inde invoering
van de humanistiDhe geestelijke verzorging van de strijdkrachten zijn beslag
krijgt.

De raadslieden
Op 1 juni traden de vier raadsliüden van het Humanistisch Verbond

officieel in functie9 het zijn de heren S.v.d.Belt, H. van Sandwijk,
J.Troost en A.Zoetebior. Er zijn enkele maanden van oploiding en voor-
bereiding nodig, zodat men er op kan rekenen dat d.G raadslieden met hun
eigenlijke taak omstreoks half augustus zullen kunnsn beginnen.

Eer~te lustrumvierlng
In mei vlerd in de \loldberg het eerste lustrum gevierd. Dr s , A.R. Vermeer,

voorzi tter van de Sticlüing rUli taire Tehuizen van he t Humanistisch
Thuisfront, sprak op 19 ffioihet openingswoord, waarin hij o.m. lof toezwaaide
aan de behee rd ars ,he'c echtpaar Dimmendaal-Te Br-aake , j\lajoor Flui tsma voerde
namans de commandant van ele legerplaats 't Harde het woor-d en namens de
mili ta.ir-en sprak soIdao.t Flipse uaarderende wo or-den , Het Surinaamse orkest
"GyanaH verzorgde hot feost.::lijkdeel van deze avond.

HUI-1AIHS'rISCHEJEUGDBEi'lEGING

Pinksterweekeind 16,17 en 18 mei
Het Pdnk st erwe ekoi.nd vond plaats in do Jeugdherberg te EIst, het

aantal deelnemers becLro()(5'65. Het was een weekeind geheel gekenI!1erktdoor
prachtig weer met veel zon. Op zaterdag werd een inleiding gehouden met dia's
over "Naturisme".
De volgende dag besprak cteheer 1e Paire de brief van dr. Hartin Luther King
uit de gevangenis van Birmingham. Hij omlijstte dit m&t opnamen van de zanger
Pete Seeger. 1)e overige tijd werd doorgebracht met wandelen, zingen, volks-
dansen, zwemmen 8n zonnen. Een geslaagd vleekeind.

Zomerkampen
Evenals andere jaron org2.niseert de H.J .B. verschillende zomerkampen.

Zeekamp s 25 juli tot 1 augus tus . Stuftervé',lleiTessel.
Tentenkamp, prijs .:F40, --. Le i di.ng~ Frans Po sbma , mo ntor s Henk Kooy.

I Zoil~:8 tot 15 augustus, Hepkema Langwce r , Prijs f 65,--.
Aari taI deeLnorao r s s 25. Zeilleiding: Bert Cohen. Kampleiding:
Janneke Nijmeijer.
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II ,~eilkamp~ 15 tot 22 augustus. Hepkema Larigwe er , Prijs f65,--. Aantal
deelnemers: 25. Zeilleiding: Bert Cohen. KampleidinG nog niet bekend.

111 Zeilkamp: 22 tot 29 2.u-:.;ustus.K. de Jong, \1üds1Toi40, Eerner\l8u.~~e.
Prijs f65,--. Aantal deelnemers: 25. Zeilloiding: Bert Cohen.
Kampleiding Da an van Hoek.

Opgaven vóór 1'5 juli 0.. s, aan: Janneke Nijmei jer, Valeriusstraa t 26 (bv)
- Ans t er dam ,

RA1)IOLEZINGEN

Lezingen in de maa.nden juli:u ::lU,;US~US VGor de V.A.B..!'..
5 juli J.de Leecle 9.45 uur "Hum. gedachtenwieseling"

12 juli nog niet bcke nd ,

19 juli Tolbert H. MoC~~rüll "Ean verbond humanisten inen J. Bijlevelu 9.45 uur va n
Amerika"

26 juli H.G. Cannegieter 9.45 uur HTieners"
2 aug. 1)r.A.L. Constandse 9.45 uur "Redelijke ket t c.ri j ti

Met dit voorbehoud
Kort geleden verscheen het rapport dat voor de gonerale synode van

de Nederlands Hervormde Kürk is opgesteld door een commissie onder
voorzitterschap van dr. U. Aalders. 1)0 conclusie waartoe het rapport
komt, e.ldus het Brabants D2,8'bladvan 9 mei te Den Bosch, luidt:

"dat de Kerk de aans prakcn van het Humanistisch Verbond niet alleen onge-
moeid moet laten, maar in bepaalde omstandigheden de realise~ing van deze
aanspraken ook geen moeilijkheden in de weg mag loggen. Echter met deze
restrictie, dat deze conclusie alleen geldt zolant, het Humanistisch
Verbond beschouwd kan ~:ord8n als een organisatie, uie zich keert tegen de
nihilistische tendenzen in onze samenleving. Zodra er sprake_zou zijn van
een anti-theIstische en anti-christelijke leer en praktijk bij het
Humanistisch Ver-borid , IJc;<1rcloordeze tendenzen niet tH3streden maar veeleer
bevorderd worden, zou de houding van de Kerk zek8r nader bezien moeten
"..vorl.~en en v s L os n o tJ."::el \..•l~_~,-,r:. ::-\A.l.':':-l .... n zijn~ 11
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Nieuvl bureau

Op 1 juni kon de stichting Bureau voor levens-engezinsBoeilijkheden
op human.i.stische gronc'cslc,G sijn werkzaamheden beginnen in het pand
Apeldoornseweg 61. In de Arl1.hemse Courant van 20 mei schrijft men daar
over ondc.r meer e

"Een speciaal hiervoor opgeleide maatschappelijk werkster bespreekt de
ac cLaa.Lvpaycho Log-i s cne moei Ld jkhed en met betrokkenen en voor de behande-
ling daarvan pleegt zij overleg met een psychiater. Ook gen geestelijk
raadsman van het Huaanä st Ls ch Verbond kan in de dae.r-voor aangewez en ge-
vallen edviezen geven. ~o nodig kan ook de hulp van een psycholoog, een
jurist of een andere deskundige worden ingeroepen.

:Dit "\Verk "in t eamver band " wordt als de mee st vor arrtwoor de benadering
gezien om de hulpzookende in zi~n gehele mens-zijn tot zijn recht te laten
komen.

Het Humanistisch Verbond en Humani tas hebben t ozamen het initiatief
genomen tot de op.ri cht i.ng van dit bur-eau,

Hoewel de werklJijzG van de verschillende bureaus voor levens-en gezins-
uoeilijkheden op dezelfde leest geschoeid zijn, look hoc wens eLá jk , naá3t
het r.k. bureau en het interkerkelijk bureau van protestantse zijde ook
een bure3,u op humanistische grondslag op te rich-con, zodat ook voor
buitenkerkelijken de mOGelijkheid bestaat ou bij een behandeling van hun
mocilijkhed0n een geestolijk raadsman in te schakelon.

Het bestuur bo s taat uit mevrouw 1>1. Jacobs van dcn Hof-Reijntjes, arts,
voorzitster; mavr-ouw E. C~2 Vries Robb é=van 'I'r i cht , s ac.r-et ar-es s e t

de heer S. Kl.oi nl.oon , pcnn i ngmeester; mej. H. .Iame s , c:eskul1.clig adv i.s eu ze j

de heer H.A. Olink, 2e secretaris en de heer G.P. sterrenberg, vice-
voorzitter.

Als leidster is aan het bur0au verbonden de psychiatrisch geschoolde
maatschappelijk werkster mej. 1>1. Heymans en als psychiater mevr. C.M.Vep-
steeg-SollevGld. ;,

Vormingsonderwijs

In het Anste I voensch vjookblad van 14 Dei lezen "Hij da t B en W van
Amst eLve en de gemeenterrcaCL hebben voorGeEltelc: een krediet" van f 200,--
beschikbaar te stellen voor het in 196A door genootsch2..ppen op geeste-
lijke grondslag -het Humcrri st i.s ch Ver~ ond « te geven vorminc'sonderwijs
op de in de gemeente Amstelveen gevestigde openbare scholen voor uitge-
breid lager onderwijs.

H:Deafdeling Amst eI veen van het Humanistisch Verbo nrl had verzocht aan
de I. V.·0. -school "De 'vJ8rkgemeenschap" vormingsonde:cvrijs te mogen geven
en daarvoor dG nodige faciliteiten te mogen ontvencen.

Het is de bedoeling clf'..t een door het hoof'dbest uur van het Humanistisch
Verbond benoemde vormingsleider met dit vo~rni~gsonderwijs wordt belast.
Men heeft echte~ een lokaal nodig en heeft tevens om een vergoeding, ge-
lijkwaardig aan die van do godslienstige genootschappen, gevraagd.

In de oude ,vctgevin[Ç 1rorelt het Humanistis eh Verbond nergens ruimte
gelaten voor dit vormingsonderwijs; slechts aan de kGrkelijke genootDchap-
pen kurmeri -,n-J';",o8C',ingcn,vor(l",n toegekend. In de ni.euve uo t op het voort-
gozot ond etw i j s zijn och"Gor aan de kerken en aan de ilgonootschappen op
geestelijke grondsl::,gH dezeLf'd e .r ec hton toegekend. Hot uLo-co nd e'rw i j a zal
tozijnertijd, in 1968-19699 ook onder elie wet vallen en men verwacht dat
dan ook de lageron:..lervlijs\let zal worclen aange pa s t";
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E2D zonl1ewi si zer
H6t was in m~i 1964 tien jaar geleQen dat'aan de ~ohannaweg te

Hengel~ het bejaarden centrum van Humanitas officieel kon worden geopend.
'rer gelegenheid van deze gebeurtenis hebben de bewoners aan het bestuur
een zonnewijzer aangeboden,zo vermeldt het Hengelosch Dagblad van 27 mei.

~1;el_t.l.!.<everzorp-;ing
Of 13 mei hielden de protestants-christelijke, humanis:ische en

ke.t ho Lácke werkgemeenschappen van de Pe.r t i j van de Arbeid een gecombineerde
bijeonl-:omstin Amersfoort. De lt.kol./hoofdraadsman H.J.J.Lips hield een
inloiaing over de problemen van de geestelijke verzorging in de strijd-
kr~~chtGn. De heer C .H. Letsehert , voorzitter van de katholieke werkgemeenschap,
fUDGee~Qe als gespreksleider bij de levendige discussie die zich ontwik-
kelde.

Do Amersfoortsche Courant v~n 14 mei schrijft hierover:
"Do hoofdraadsman noemde het een zekere c1iscriminatie, dat militairen
~J()i1et.lende 21-jarige leeftijd toestemming nodig hebben van hun oud ers
aD van d2 humanistische geestelijke verzorging in het leger gebruik te
maken, hetgeen niet nodig is voor rk.en/of prot.chr.verzorging. Wel
\me cr wat deining, toen de heer Lips aan zijn tank in de strijdkrachten
bG~on, maar hij stelde vast, dat de samenwerking met de rk. en prot.gees-
t01ijke verzorgers wel zal meevallen.

liDo t:.,u8stelijkeverzorging in de strijdkrachten heeft in het algemeen eon
t.::c,lcten aanzien van de man in hot leGer, maar geen taak ten aanzien VDl1
hot instituut , dat w i j niet mogen verètedigen, noch verwerpen. Ook mogen
l:ij ons niet voor of tegen bewapeninJ uitspreken, want dat is geen taak
voor ~e geestelijke verzorger. Ik zou ook ook niet graag raadslieden
h0~bon, die tot een ttitspraak konon. Ik ben niet als militair of als
politikus in dienst gekomen, ma~r als ~88stelijke verzorger en in feite
80n burger in militaire uniform gestoken, om in de militaire samenleving
moe te kunnen komen. Wij zullen ook g8ün pacifisme verkondigen. Onze taak
is in de eerste plaats de jongeman in het leger te helpen om tot een zekere
Geestelijke bewustworiing te konen @n hulp te bieden bij de vorning van
zijn geestelijke zelfstandigheid. Wij moeten het Humanisme niet verkondigen,
want dan zouden wij een slecht raadsman zijn, want' geestelijke verzorging mag
geen verkondigend karakter dragen. De jongeman moet zijn eigen weg vinden en
het zou bepaald onjuist ZijL hen eenzijdig naar het Humanisme te dringen",
al~us de heer Lips.
De hoofdraadsman zei verder o.a.: "De militair bereidt zi~t voor op een
taak, die, naar wij hopen, nooit wordt uitgevoerd. Hij heeft meer noden en
behoeften dan de burger, want hij is an~erhalf tot twee jaar uit de burger-
lijke samenleving Q)ergeplaatstin de militaire samenleving, met zijn geheel
ando.r.e:!"egels.In tijd van oorlog heeft hij vanzelfsprekend dringend gees~
t0lijkc verzorging nodig, niet om hem een betere soldaat te maken, maar om
opgo1,!Qssente zijn tegen zijn grmlclijke taak. Het is ver-heugend dat Neder-
land als eerste land in de Mereld ook ongodsdienstige geestelijke verzorging
in het leger kent, een bewijs van verdraagzaamheid van de groeperingen in
ons land. De confessionele partijen zijn in deze duidelijk meegegaan.1!
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In de Eerste Kamer
Tijdens de vergadering van de Eerste Kamer op 2 juni heeft de heer

.Be er-ekamp van de CRU onder meer enkel e Foorden gevlijd aan de humanistische
geestelijke verzorging in de strijdkrachten.Blijkens het Vrije Volk van
3 juni

"toonde spreker zich zonder politiek voorbehoud een voorstander van
subsidiëring van het werk van humanistische raadslieden onder leden
van de krijgsmacht. Een zeer opmerkelijke uitspraak 'voor een CRU'er"

De Friese Koerier van die dag is nog iets uitgebreider over de woorden
van Dr. Bccr.ckn,iil}:

"Hij zei vanuit christelijk standpunt aarzelend te staan tegenover de
intrede van humanistische raadslieden in het leger, "Vanuit politiek
oogpunt aarzel ik echter niet hun aanwGzigheid goed te keuren".
Jongeren, zo zei hij, hebbeh recht op die begeleiding die ze in een
eigen milieu ook zouden kie zen en aang'ezi en de overheid niet mag disori-
mineren, is het juist dat ze de humanistische verzorging heeft toe-
gelaten."

De armoede van het niets bezitten
"De humanistische raadslieden, die in het leger hun arbeid verrichten,
hebben met christelijk geloof, kerk en kerkelijk leven niets van doen.
Ze verrichten dienst aan mensen, in hun armoede van niets te bezitten
van de rijkdom en zegen, die de Almachtige God in Zijn genade aan de
mensen heeft geschonken, en nog steeds wil schenken.

De heer C. Holtrop, voorzitter van de Chr.Soe. Onderofficieren
Vereniging, die deze wo orden vandaag richtte tot de aanwezigen op de
jaarvergadering van de vereniging te Utrecht, wilde hiermee niets in
het nad eeL van de humani sten zeggen, voor zover dezen mon seIijke waarden
naar voren brengen. Er zijn onder hen goede kameraden en flinke soldaten,
maar in geestelijk opzicht g2apt er een diepe kloof, die onoverbrug-
baar is",

aldus de Nieuwe Haagsche Courant van 29 mei.
~aadsman voor de studenten

De IJmuider Courant van 16 mei bracht het volgende bericht:
"In verschillende universiteitssteden kent men al geruime tijd de
figuur van de geestelijk raadsman voor de studenten, aangesteld door
het Humanistisch Verbond. Ook in Amsterdam bleek hieraan behoefte te
bestaan, maar hier heeft men voorlopig een andere vorm gekozen. Opgericht
is een humanistisch contactorgaan voor studenten, bestaande uit een

achtt~l academici van verschillende discipline, die bereid zijn, studen-
ten die dat wensen in geestelijk opzicht met raad en daad terzijde te
staan. Secretaris van dit orgaan is drs. H.T. Oosten, Koninginneweg 97
te Amsterdam-Zuid."

EGn nieuvJe fase?
Dat vraagt aalmoezenier Groenendijk zich af in een artikel in het blad

G3 (goede geest gemeenschap ~n leger en luchtrracht); een artikel dat de in-
voering van de geestelijke verzorging vanwege het Humanistisch Verbond in
de Strijdkrachten bespreekt, alsmede de moeilijkheden bij de legerpredikanten
n.a.v. het 80hrijven van de Generale Synode betreffende de kernbewapening.
Wij nemen uit het artikel van dit meinummer het volgende over:
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!IVoor de katholieke geestè.ijke verzorging is de intrede van de huma-
nistische G.V. een nieuwe konfrontatie met de werkelijkheid. Immers
in bedrijven, gevangenissen, ziekenhuizen, pers en radio en univerai-
teit hebben de hwnanisten ook een plaats en men kon terecht zeggen:
waa.r-o m niet in het leger?
Deze konfrontatie doet o s a , de vraag stellen, waar-om voelen human i a-s
tische gezinden zich bij ons niet thuis? Spreken wij voor de belang-
stellende buitenstaander verstaanbare taal? "Hij vleet niet eens vat
gij ze.gt". Sint Paulus vermaant de christenen te biclden om de gave van
de vertolking. "Je kunt wel een mooi .gebed uitspreken, maar is de an-
der er mee gebaat? Ik wil in de bijeenkomst van de gemeente liever vijf
woorden spreken in verstaanbare taal om anderen te onderrichten dan
duizerid in de taal van de Geest". (1 Kor. 14, 13-19).
Er is nog een tweede reden te noemen, waarom een humanist zich bij ons
wat moeilijk thuis voelt. Het is wel heel zeker deze te moeten zoeken
in wat bisschop Robinson zegt in "Eerlijk voor God": "zij zijn afge-
schrikt door eon bepaalde manier van denken over de we reLd , een manier
die ze met het grootste recht voor ongeloofwaardig houden". Ook dit

.wordt in de katholieke G.V. steeds duidelijker onderkend, maar aller-
minst nog beantwoord. vlanneer de human i st beter in staat is te forrou.-
leren, welk appèl er uitgaat van wat er leeft in de hedendaagse samen-
leving, zal ik er dankbaar voor zijn. Zijn antwoord op dit appèl zal mij
wellicht te vlak blijven, maar daarmee is het nog niet zinloos. Het
zal mij stimuloren tot verder denken en spreken aan de ronde tafel
met de humanisten.
Hoezeer ik een verschil zie in een niet-godsdienstige en een godsdien-
stige verzorging, hot zal er op aan komen, dat we elkaar het brood
reiken, dat we hebben. Als dan de vraag gesteld gaat worden naar de
m~~rwaarde VBn het een op het ander, zal het antwoord wel blijken in
de konfrontatie door een diepere vorm van disponibiliteit uit eigen
keuze.
De katholieke G.V. heeft in haar zoeken naar een eigentijdse pastoraal
een stimulans ontvangen van de komst der h~~anistische G.V. en de
moeilijkheden binnen de protestantse G.V. om in het stukje nederlandse
samenleving der strijdkrachten de collec~ieve ethische verantwoorde-
lijkheid als mens en als christen met meer toeleg aan de orde te stel-
len.


