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InHOUD:

Het HUMANISTlES JONGERENSENTRUM
organiseert in samenwerking met het
NIVON en de MODERNE JEUGDRAAD

TWEE WEEKENDEN

27 en 28 maart: Weekend Verkooptech-
nieken in Ons Honk te Lage Vuursche.

*stenci Itechnieken
*offsett
*zeefdruk
*zelf een krantje maken e.d.

Spesiaal voor diegenen in de groepen
die zich bezighouden met de pub Iisi-
teit.

Het weekend kost je f 7,50, reis-
kosten voor de helft vergoed.
Start: zaterdag's om 14.00 uur,
einde: zondag, 16.00 uur.

22 en 23 mei: Weekend Uitdrukkings-
vaardigheden in De Horst te Drieber-
gen.

*Iuister- en diskussietraining
*publisiteit naar buiten.

Ook dit weekend f 7,50, reiskosten
voor de he Ift vergoed.
Start ook om 14.00 uur en eindigt
om 16.00 uur op zondag.

Informatie en opgave:
H. J. S.,
Postbus 4098,
Amsterdam.
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OPEn HAmERS:
Lex Horst,
Middelweg 15 a,
Leiden.
tel.: 01710 - 44483

Tijs Rolle,
Asserpark 44 - 7B,
Wageningen.
te I.: 08370 - 7135

Rina Wolfsdorf,
Mozartstraat 208,
Almelo.

s.v.p. even van te voren bellen
of schrijven als je komt overnachten.
Neem wel je slaapzak mee.
Wie heeft er nog meer open kamers?

VOLKSTELLING, "AllHN voos GEHUWDE VROUWEN.
WEDUW[N •• GeSCHEIOEN VROUWEN

DEZE I
DfNGI
MUI'

l1orvtn. Jt:1ND[7ll[N Httn lij IN TOTAAl L.l\f(1IU)TUt
•••• A(L,D Q(IJI\A.CHTt (NM'~"""""_'Jeftl

f,~"T~j , ••
Het zal inmiddels wel aan een iegelijk dui-T,' ~

~ delijk zijn, dat er eind februari 1971 in = =
~UITNederland weer een volkstelling wordt ge- 1 ••

houden. In tegenstelling tot voorgaande bd!::~
volkstellingen wordt dit keer een groot . NOG !:...
aantal vragen gesteld, die voor de over- ~. GES~TtHt

heid en het bedrijfsleven van groot be-
lang zijn, maar wel de privacy van de
invull er/ster kunnen aantasten. (Als hij
of zij ze tenminste naar eerlijkheid
heeft beantwoord).
Zijn er bij de vorige volkstelling dan geen
vragen gesteld, die min of meer te ver - .•••.--1

gingen voor wat betreft de privacy?
Wanneer reeds tien jaar geleden te verre-
gaande vragen werden gesteld had men
toen natuur Iijk reeds moeten protesteren
en waarom is dat dan niet geschied?
Wel, tien jaar geleden was men wellicht
nog niet zo bewust als heden ten dage.
Men kan zelfs in tien jaar sterk van me-
ning veranderen. Zo zou men toen nog
een trouw Volkstellingsambtenaar kunnen
zijn geweest, terwijl men nu een duide-
lijke tegenstander van de Vclkstell lnq is.
Nu is natuurlijk de aangewezen methode
om deze volkstelling te soboteren , je lA

spoorcloqs als teller aan te melden (f50,-==~=:;:!
k l!Il'T H'lIZlJt

~CH""''' per dag en dat gedurende twee we en, '. ~
maakt totaal f 500, --) en de mensen te 'I'!. 1""'.~

•••• wijzen op de waarde van het niet of on- '; =_
.....00.'" volledig invullen van de computerkaarten.

, otVOLQOt

ilf ••.••O Tegelijkertijd dien je dan de mensen er =."'0":'iliOO• ~
N .J..... natuurl ijk op attent te maken, dat ze of ~ •.,

.T •.•• T wel maximaal 500 gulden moeten betalen ."GrYOt

.r~~ ~3of twee weken moeten gaan zitten "als
Cl"'[NH beloning".
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'it:;;ro:- 6 "is hij/zij b.v. door ziekte, ongeval,
~~~".;,.~ ouderdom, aangeboren gebrek of derg.
,,-:;:;-- 0 aangewezen op hulp van anderen?

'. Ja / neen.
, C"-C-'J Deze vraag zou door een bepaald regiem

- gebruikt kunnen worden voor de opzet
161'111/111

g~wc van een mooi euthanasie-programma.
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Eén van de meest steekhoudende argu- 'IJ« - I1 "llIZI

menten van de tegenstanders van deze • _ .- •••••
Volkstelling is wel het ontbreken van de
anonimiteit. Omdat nl. deze volkstel-
ling gekoppeld gaat worden aan de kon-
trole van de bevolkingsregisters moet
zonodig de naam er op. Mijn vraag is
nu: Waarom kunnen die bevolkingsre- Tt ••

gisters niet op een andere w,;>::e gekon- --==
troleerd worden? In de wet op de volks-
telling staat nl. dat het gaat om struk-
turele gegevens in onze pluriforme sa-
menleving.
Het is daarbij onbelangrijk of Jantje of
Pietje nu f 20.000,-- verdient en zijn
auto buiten stalt, terwijl hij bovendien
nog een openbare aansluiting op de water-'
leiding heeft. Ik kan mij voorstellen,
dat heel wat mensen het angstaanja-
gend vinden (waaronder ik ook) dat er-
gens in Den Haag een hoop gegevens
over je bewaard worden, waarmee iets
gedaan wordt.
Door wie wordt wat gedaan, wat gaat
er met de gegevens gebeuren?
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Het is juist het feit, dat men niet weet,
waarom al die vragen nodig zijn. Als
je je belastingbiljet invult, heeft dat een
duidelijk doel, nl. belasting betalen.

Voorts zijn er nog een aantal vragen, die
een gevaar kunnen gaan opleveren voor
de desbetreffende persoon, als hij ze ten-
minster eerl ijk beantwoordt. Een paar voor-
beelden:
Kaart 2, vraag 7a:

h ~fU~Ort'

~"':De vraag naar de kerkelijke gezindte zou
Ne'
e-r- in zoverre gevaarlijk kunnen zijn, wanneer_ c:;m-

men een bepaalde groep van de samen-
leving wil uitschakelen. De Jehovo"s ge-
tuigen zi jn b. v. dienstweigeraars en in
geval van oorlog is dat dan duidelijk ver-
dacht. Verder is deze vraag vrij sugges-
tief. Iedereen, die gedoopt IS zal onge,..
twijfeld het "doopgeloof" invullen, terwijl
men in het geheel niet meer praktiseert
in dat geloof. Overigens is het mij ondui-
delijk op wat voor wijze een kerkelijke
gezindte samenhangt met de planning van
onze samenleving, of zou men aan de
hand van deze vraag kerken wi Ilen gaan

4bouwen?
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Een andere belangrijke vraag is die van de
nationaliteit. Voor verschillende diktato-
riaal geregeerde landen zoals Spanje of
Portugal is het verduveld belangrijk, dat
zij weten waar hun arbeiders zich precies
bevinden.

Ook kombinaties van vragen zouden ge-
vaarlijk kunnen zijn. Een voorbeeld:

een Spaanse gastarbeider, die beweert
niet tot een kerkelijke gezindte te be-
horen. (In Spanje is iedereen toch RK,
nietwaar?)

Een laatste bezwaar tegen deze volkstel-
ling is ook, dat de vragen die gesteld
worden in het geheel niet rekening houden
met onze snel veranderende samenleving.

Het is natuurlijk ook de vraag of dat wel
mogelijk is. Er zouden dan aparte formu-
lieren voor b. v. communes moeten komen,
want met deze vorm van samenleving
wordt geen rekeni ng gehouden. Daarnaast
is bijv. de vraag over de aard van de
leidinggevende funktie voor mij een duis-
tere zaak. Het hele leidinggeven is op
het ogenblik in diskussie; men zal veel
eerder naar samenwerking toegaan, dan
leiding geven. Van alle gegevens die
men nu verkri jgt, heeft men een ver-
stard beeld van de samenleving gekregen.
Het is een algemeen bekend feit, dat

statistische gegevens toch snel veroude-
ren?
Samengevat komen
deze Volkstelling
*l. ontbreken

te i t
* 2. 0 n j u i st geb r u i k van de a n t-

woorden door bepaalde
machthebbers

*3. wat gaat men precies met
de beantwoorde vragen doen?
Planning is een mooi woord
natuurlijk, maar heeft de
bevolking dan geen inspraak?

*4. verstarring van onze samen-
leving, met snel verouderde
gegevens

mlln bezwaren tegen
neer op:
van de anonimi-
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Tot slot moet nog vermeld worden, dat bij
behandeli ng van de volkstelling in de
Tweede Kamer er een afgevaardigde van
de KVP was, die zijn stem v6ór de wet
op de volkstelling mede had bepaald naar .,;:'i.'.~:•••=,
aanleiding van mededelingen van de rege- :: ~j~~
ring, dat ook het Hoofdbestuur van het "~;~~~
Humanistisch Verbond er zijn goedkeu- . ~/\';'~fCHRIJ

ring aan had gehecht. Dit bleek perti-~_c-===-~
ne nt ni et waar te zijn. _ ~~.=-!:~:~\':~R~/~~Ê.~"CGES;H~~N
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Het Hoofdbestuur heeft wel met het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek hierover
gekorrespondeerd, maar nimmer zijn goed-
keuring aan deze volkstelling gegeven.
Wanneer reeds bij zo een eenvoudige
korrespondent ie kommu nikaats iestoorn issen
optreden, dan ga ik mij afvragen wat er
wel zal moeten gebeuren bij de verwerking
van de gegevens van een zo komplexe
materie als de Volkstelling.

Hans Nootenboom.

Voor akties tegen de Volkstelling kun je
je wenden tot het Humanisties Jongeren
Sentrum (HJS), Minahassastraat 1 te
Amsterdam . Te I.: 020 - 55072. Ook
is daar allerlei dokumentatiemateriaal
verkrijgbaar.

6
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(een ui tra-rechts artikel).

Kreten zijn een uitkomst. Laten we wel z q n:
Hoe schake I je je tegenstander makke Iijker
uit, dan door hem toe te roepen dat hij "re-
actionair" is? Echt waar, lezer, probeer
het maar eens. Hij maakt niets meer !

En hoe krijg je meer mensen achter je, dan
door te zeggen, dat je "vrij-heid voor ie-
dereen" wil? Lezer, slaak een kreet, en
massa's marcheren achter jou con; met dreu-
nende laarzen naar de bloedsauna. Sieg,
Heil!

Wi I je een paar kreten van me? bewust-
wording, ludiek, orde, facist, communist,
conservatief, revolutionair, liefde, gerech-
tigheid, establishment, gezagsondermijnend.

Het zijn allemaal woorden, waarvan ie-
mand, als hij een beetje probeert na te
denken, niet meer weet wat ze betekenen.

Ik wil hier even ingaan op één van de
ergste kreten, die ik ken, autoritair. Hou
me ten goede, wat autoritair precies be-
tekent, dat weet ik ook niet, maar ik
zal vertellen wat ik er van weet:

1. Toen Adorna het begrip "autoritaire
persoonlijkheid" geconstrueerd had, stond
voor hem centraal: De grote waarde, die
gehecht wordt aan gezag. Dat betekent,
dat een autoritair iemand onvoorwaarde-
Ii jke gehoarzaamhe id vraagt van onder-
geschikten, maar - heel konsekwent -
ook absoluut gehoorzaam is aan meerderen. 7



Dat laatste is in de kreet"autoritair" hele-
maal ve rdwenen. Meestal wordt iemand
autoritair genoemd als hij gebiedende wijs
spreekt, Maar ja, je kijkt er wel voor
uit om iemand autoritair te noemen, die
doet wat je zegt. Uiteraard is je tegen-
stander autoritair, als hij zijn zin wil wil
doordrijven. Dat hij misschien het twist-
punt erg belangrijk vindt, of dat hij
misschien b:mg is, dat hij zijn gezicht ver-
liest als hij ongelijk bekent, Jat komt niet
in je op.

2. Samenhangend met die grote waarde van
gezag is: het heilig zijn van de norm. De
autoritaire persoonlijkheid is een absolute
conformist; hij vraagt zich niet af waar het
goed voor is, maar hij doet gewoon; omdat
het nou eenmaal zo hoort, of omdat de baas
het zegt.
Dat uit zich in conservatisme of progressi-
viteit. (Autoritairisme van links -- ook
makkelijk voor een progressieve lezer, als
hij het niet eens is met een geloofsge-
noot). Het punt is niet dat de a.p.
progressief is of conservatief, maar dat
hij niet anders kan, wanneer hij eenmaal
een stelsel normen of doeleinden gevon-
den heeft, die hem dicteren wat hij doen
moet. (Die normen hoeven trouwens niet
eens in de eerste plaats op poli+lek terrein
te liggen).
Dat brengt wel een derde punt naar voren:

3. Rigide denken: onverzettelijkheid van een
eenmaa I ingenomen standpunt. Voor de a. p ,
is de norm zo belangrijk, dat letterlijk de
hele wereld voor hem in elkaar zou storten,
als hij zou inzien, dat het ook anders kan.
Hij kijkt er dus wel voor uit, dát in te zien.

Maar nog eens, als je iemand' niet kunt
omturnen, hoeft hij daarom nog niet au-
toritair te zijn. Hij kan best hele goede
andere redenen hebben, om het niet met
je eens te zijn. Misschien zitten jullie
wel gewoon langs elkaar heen te praten;
dat komt ook nog al eens voor. En iemand
die je meteen gelijk geeft, kan best heel
autoritair zijn -- dan ziet hij in jou de
meerdere.

Met die heiligheid van normen hangt ook
samen:
4. Bevooroordeeldheid: a priori afwijzen
van alles wat nieuw of vreemd is. Dus
als iemand zegt "wat stonk die gastarbei-
der", terwijl jij niets rook, dan is ie auto-
ritair. Of: jij bent autoritair, want de
goede Marokkaan had zi eh inderdaad een
paar dagen lang niet gewassen, maar jij

Bwilde het niet ruiken omdat jij je als norm



gesteld had, dat gastarbeiders niet stinken.
(Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat je
het niet rook omdat je neus dicht zat hoor,
dat kan natuur! i jk ook !)

Er zijn nog meer persoonlijkheidskenmerken,
die samenhangen met een grote waarde van
gezag en normen. Welke, weet ik niet meer.
Ik weet ook niet meer h6e ze er mee samen-
hangen.

Eén schiet me nog te binnen: Grote pre,...
occupatie met het sexuele. En dat ik
döör nou net op moest komen zeg, wat za I
ik autoritair zijn.

GERRIT.

/
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Zwartepieten is een geliefd vaderlands spel.
Progressiven, conservatieven, rechtsen,
linksen, kortom alle personen en groepe-
ringen doen met grote hartstocht aan dit
spel mee. Het is een nationale obsessie.
De drie belangrijkste spelregels zijn:
* eigen jezelf, of je groep, zoveel mo-

gelijk toe, zonder rekening te houden
met wie of wat dan ook.

* speel, de door het onverantwoorde-
lijke optreden van jezelf of je groep,
ontstane negatieve effekten, door naar
een ander persoon of naar een an de re
groep.

* meet jezelf, of je groep een moraal en
ethiek aan, die glashard bewijst dat
het handelen van jezelf of je groep
voortvloeit uit sociale bewogenheid
met alle medeburgers.

U begrijpt het nog niet helemaal?Misschien,
kan ik u, aan de hand van een spelletje,
de regels nader toelichten. Wanneer u uw
mond stijf dicht houdt, mag u in alle
kaarten kijken. Ik zal dan de gang van
het spel verduidelijken en enige achter-
gronden toe Iichten.
Wat zullen we spelen? Woningnoopje,
lonen en prijsjes, te grote klasjes, dam-
slapertje, sekswinkeltje, milieuveront-
reinigingetje, gezondheidszorgje, bedrijfs-
...... aha u wilt mi Iieuverontrei nig'inget je
spelen. Goed, we zullen dan even naar de
opkamer gaan.
Zoals u weet is de milieupiet zeer zwart.
Dat is gekomen van de luchtverontreiniging,
die voor 1/3e deel door de gezinshuishou-
dingen, voor 1/3e deel door de industrie
en voor 1/3e deel door het verkeer is ver-
oorzaakt. Natuurlijk doet iedereen alsof
hij van niets weet, dat hoort bij het spel.
Nu moet je weten dat de heren L. Inker-
man en V.A.K. Bonden uit het ,vorige
spelletje (dat was lonen en prijsjes) nog
een appeltje te schillen hebben met B.E.
Drijfsleven, die bekendheid geniet van-
wege zijn chemische fabriek, even buiten

tz de stad.



De heren L. Inkerman en V.A.K. Bonden
zorgen er dus voor dat de zwarte milieu-
piet bij de heer B.E. Drijfsleven terecht
komt. Zij gnuffelen van plezier, als ze
zien hoe B.E. Drijfsleven, enigszins ver-
suft, zijn "aanwinst" bekijkt. Om hun
vrindjes, namens wie ze zeggen te spelen,
duidelijk te maken dat ze het goed doen,
beschreeuwen ze de heer B. E. Drijfsleven
met zinnen als: "Eerst probeerde je ons
te bestelen, nu probeer je ons te ver-
moorden" en "Je maakt niets anders dan
vuil: vuile lucht, vuil water, vuile
stinkbenzine en vuile onafbreekbare af-
wasmiddelen" .

De vrindjes van L. Inkerman en V.A.K.
Bonden, zijr. het hier helemaal mee eens
en "B.E. Drijfsleven moet betalen"
schreeuwen ze. ( De vrindjes dachten dat
L. Inkerman en V.A.K. Bonden nog met
het vorige spelletje "Ionen en prijsjes"
bezig waren.)
Maar B. E. Drijfsleven herstelt zich en
loopt snel even naar het bureau van zijn
kroonprins Ir. W.E.E.T. Alles. Hij is
sinds enige jaren schoonzoon en mededirek-
teur van de heer B.E. Drijfsleven. Hij be-
woont een wit landhuis, dat hij in een
lommerrijke omgeving, ver van de grote
stad, heeft Iaten neerzetten. Ir. W. E. E. T.
Alles is de vertrouwensman van B. E.
Drijfsleven. Samen bekijken ze de piet
van alle kanten en .. besluiten hem
door te spelen naar C.O.N. Sument. De
redenering van Ir. W.E.E.T. Alles is de
volgende: 1/3 van de verontreiniging wordt
veroorzaakt door de vrouw van C. 0 . N.
Sument 1 bovendi en ri jdt C. O. N. Sument
in een auto en veroorzaakt daarmee nog-
maa~s 1/3e van de verontreiniging. Dat
de fabriek een beetje stinkt is volgens
Ir. W. E. E. T. Alles, het gevolg van de
vraag van C. O. N. Sument. "Ja" roept
B.E. Drijfsleven, "wij doen niets anders
dan aan de wensen van C. 0 . N . Sument
voldoen" en bovendien vullen wij nog de
schatkist". Als geh'3el blanke engeltjes
stacin B.E. Drijfsleven en Ir. W.E.E.T.
Alles in de opkamer, waar inmiddels een
bedrukte stemmi ng heerst.

Aangezien de heren L. Inkerman en V.A.K.
Bonden goede relaties onderhouden met men-
sen als C.O. N. Sument, ja zelfs een
partijtje voor hen mogen spelen, vinden ze
de opmerkingen van B.E. Drijfsleven en
zijn schoonzoon allesbehalve aangenaam.
Dachten ze de mil ieupiet goed te hebben

..doorgespeeld, komt hij terecht bij een vriend-
je! De heren L. Inkerman en V. A.K. Bon-
den besluiten het nu over een meer weten-
schappelijke boeg te gooien. Ze raadplegen 13



Mr. R. Echt, hun juridisch adviseur. Tegen
een forse betaling leest Mr. R. Echt
stape Is boeken door, bekijkt uitspraken en
probeert op verschillende manieren, uit
al het geschrevene iets te halen, wat er
niet in zit. Mr. R. Echt probeert alles om
de positie van C.O.N. Sument en zijn be-
schermers te versterken, maar verder dan het
verbod 's avonds na 11 uur geen matjes meer
te kloppen, brengt hij het niet.

Voor L. Inkerman en V.A.K. Bonden blijft
er niets anders over dan in troebel water
te gaan vissen om C.O. N. Sument van zijn
zwarte-milieu-piet te bevrijden. Ze beslui-
ten de arts V. Roedman voor het karretje
te spannen. V. Roedman beschikt over groot
aanzien bij de wat minder intelligente vrind-
jes van C. O. N. Sument en heeft de pest
aan B.E. Drijfsleven en Ir. W.E.E.T.
Alles, omdat ze hem beschouwen als een
soort middenstander, die "er niet bij hoort".
Dit alles wetende kloppen L. Inkerman
en V.A. K. Bonden met een gerust hart
aan bi j V. Roedman. Nu, dat was een
kluifje voor V. Roedman. Hij schreeuwt
een heleboel lelijke dingen ( al dan niet
in het lati jn) over de fabriek van
B.E. Drijfsleven. "Het is een schande
dat zo'n fabriek nog bestaat", eindigt hij.

Voor B. E. Drijfsleven is het heftige betoog
van V. Roedman een reden weer eens naar
Ir. W.E.E.T. Alles te lopen, die het éen
en ander nogal kalm opneemt.
Hij vertaalt de latijnse teksten en merkt
dat hierdoor reeds veel venijn verdwijnt.
De overgebleven Nederlandse tekst be-
kijkt hij krities, net zo krities als hij in
zijn studententijd de fabriek van B.E.
Drijfsleven bekeek. Na de voorafgaande
bewerkingen is het voor W.E.E.T. Alles
nog maar een flauw hapje.
Zoals je weet is de heer V. Roedman
gewend, dat alles wat uit zijn mond komt,
voor zoete koek wordt geslikt. Dit wreekt
zich nu in de diskussie met Ir. W. E. E. T.
Alles. De diskussietechniek van V. Roed-
man is niet best en het formuleren is wat
onnauwkeurig.
Ir. W.E.E.T. Alles wringt, klopt, beschouwt
en stelt "aanvullende" vragen, hij wijst
op tegenspraken in de ste IIingen van V.
Roedman. Het valt hem dan ook niet moei-
lijk V. Roedman met zijn eigen woorden
de mond te snoeren. Het zi et er voor
C.O.N. Sument en zijn beschermers niet
zo best uit. Maar daar komt spontaan hulp
opdagen.
Drs. I. N. Tellektueel en zijn vrienden
gaan zich met de zaak bemoeien. Ze heb-
ben de pest aan de fabriek van B. E.
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ook niet, omdat hij naar hun mening
met zijn magie, de mensen belemmert zelf-
standig te gaan denken en handelen, iets
dat Drs. I.N. Tellektuweel en zijn vrien-
den zeer hoog schatten. Ze bestempelen
de uitspraken van V. Roedman ars pure onzin
en gaan in de aanval tegen B.E. Drijfs-
leven, L. Inkerman en V.A. K. Bonden
moeten nu we I mee. Toen echter C. 0 . N.
Sument bij hen kwam klagen omdat V.
Roedman een te hoge rekening had ge-
zonden i.v.m. de bevalling van C.O.N.
Suments vrouw, stelden ze zich voor de
volle honderd procent achter het tandpunt
van Drs. I. N. Tellektuweel.
Drs. C.H.E. Micus een scheikundige en
vriend van Drs. l i N. Tellektuweel, meent
dat al dat vuil niet nodig is. De fabriek
moet qewoon zaken leveren die niet ver-
vuilend werken en aan alle installaties
moet de eis gesteld worden dat ze gewoon
weer schone lucht en schoon water afleve-
ren.
Hoewel Drs. C.H.E.Micus nauwelijks be-
sef heeft hoeveel dit kost, meent hij dat
het best uit de winst betaald kan worden.
De uitspraken van Drs. C. H. E. Mi cus zet-
ten B. E. Drijfsleven met een bang voor-
gevoel aan het rekenen. Hij verslijt er
vele potloden aan, maar komt er niet
uit. Ir. W.E.E.T. Alles is er bij geroepen
en ziet voor dit probleem ook geen op-
lossing. Plotseling gaat er in het boven-
kart je van B. E. Drijfsleven een kommersieel
lampje branden; "het moet doorberekend
worden" schreeuwt hij W.E.E.T. Alles bij-
na joviaal toe.
De gedachten van B. E. Drijfsleven doet
een spontaan en oorverdovend protest ont-
staan. C.O.N. Sument schreeuwt als een
speenvarken en L. Inkerman en V. A. K .
Bonden lopen, onduidelijke maar harde
geluiden uitstotend heen en weer.
Drs . .I.N. Tellektuweel en zijn vrienden
kakelen boven alles uit en hebben het
over ge~ngageerde wetenschapsbeoefening,
het falen van het kapitalistische systeem
en de heerlijkheden van een kommunistische
gemeenschap. Bij het verminderen van het
geluidsvolume, neemt een nuchter man,
Drs. E.C.O. Noom, het woord, en be-
kijkt de zaken pragmatisch. Kijk, zegt
hij, we verdienen met zijn allen 1000/0,
het doet er eigenlijk niet toe, wie er nu
precies betaalt. Het is echter vooral van
belang op de multiplier te letten. De ver-
groting van de produktie is absoluut nood-
zakel ijk voor het opvangen van de bevol-
kingsgroei. Met heftige gebaren komt
Drs. B.l.O. Loog, ook een vriend van
Drs. I. N. Tellektuweel, verklaren dat dit
onzin is. We willen niet meer fabrieken,
we willen schone lucht! Produktiever- 15



hoging brengt onherstelbare schade teweeg
aan de natuur ! Dit is Drs. E. C. O. Noom
echter te gortig en hij schreeuwt Drs.
B. I .0. Loog toe "waarvan wi It u dan eten?"
"We hebben ook teveel mensen" zegt
Drs. B.l.O. Loog, "dat is ook veront-
reiniging van hetmilieu".
Na een gesprek op niveau worden Drs.
E.C.O. Noom en Drs. B.l.O. Loog het
eens. Ze vinden elkaar op de uitspraak,
dat er in Nederland jaarlijks 100.000
kinderen te veel geboren worden.

Dit doet echter een algemeen protest ontstaan.
Grote groepen, die het gesprek tussen Drs.
E.C.O. Noom en Drs. B.l.O. Loog niet ge-
volgd hebben, zijn er ronduit tegen.
En of Ir. W.A.T.E.R. Staat (die Drs. E.C.O.
Noom en Drs. B.l.O. Loog te hulp kwam)
nu ook voorrekent dat voor zo en zoveel
mensen in 2000 gewoon geen wegen te bouwen
zijn, of Ir. A.R. Chitekt nu ook aantoont,
dat de bevolkingsexplosie de woningnood
veroorzaakt, het volk is niet tot bedaren te
brengen. Het is bezeten van een algemene
voortplantingsdrang, die een biologische
en technische verontreiniging teweeg brengt.
Drs. I.N. Tellektuweel en zijn vrienden
proberen het probleem door te spelen aan
Dr. T.H. E.O. Loog, die vijf jaar moraal-
theologie studeerde in Rome. Maar deze
wijst geboortebeperking resoluut van de hand:
geen condooms, geen pil, geen abortus.
Voor het zingen de kerk uit mag, maar dan
alleen als er een volgroeid gezin van 15
personen bestaat en .... natuurl ijk goed-
keuring van de biechtvader !
Argumenten van Drs. I. N. Tellektuweel
en zijn vrienden, wijst Dr. T.H.E.O.
Loog van de hand. Naar zijn mening zijn
dat geen wetenschappen of -wetenschap-
pen die ondergeschikt zijn aan de theolo-
g ie. Met vereende krachten brengen
Drs. I.N. Tellektuweel en zijn vrienden
het probleem van de 'geboortebeperking
de spreekkamer van V. Roedman bi nnen.
Deze weigert in eerste instantie ook maar
iets aan het probleem te doen en verwijst
naar de u itspraken van Dr. TH. E.O. Loog
(Je moet weten dat hij en V. Roedman
"vrienden in de mogie" zijn, die menen
dat hun kennis normgevend is voor alle
andere mensen, de zgn "leken "). Met
alle macht probeert Drs. I.N. Tellektuweel
V. Roedman aan het denken te zetten. Nu ja,
dat condoompje dat mag dan wel ( ze wor-
den toch buiren de kompetentie van V.
Roedman verkocht) en na enige jaren mag
er hier en daar ook een pilletje geslikt
worden, abortus en sterilisatie worden toe-
gepast maar alleen na een psychiatrisch
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taat ap het grote geheel van de mi Iieu-
verontrei nig ing, die gaat rustig door.

De toestand wordt steeds paniekeriger, ieder-
een beschuldigt iedereen . Iedereen wil
schone lucht, iedereen wi I schoon water,
iedereen wi I schone stranden, iedereen wi I
gezond voedsél en iedereen wil n~
meer produkten uit de fabriek van
B.E. Drijfsleven! die dan ook steeds
'meer de lucht, het water en alles en nog
wat verontreinigt. Het is een janboel van
tegengestelde wensen en eisen. En om de
politieke duidelijkheid, schreeuwt dan een
naar boven gevallen keel-, neus- en oor-
arts, die het tot onderminister heeft ge-
bracht.
"Dit is een saneringsgebied". Niemand weet
wat dat betekent, ook de onderminister zelf
niet.
Maar de onderminister, die in plaats van een
beleid te voeren, vier jaar lang kommissies
heeft opgeri cht, doet wat men van hem ver-
wachten kan. Hij richt n6g een kommissie op,
en noemt die de"raad voor de milieuveront-
reiniging". Daarin hebben zitting: L. Inker-
man, V.A.K. Bonden, B.E. Drijfsleven, Ir.
W.E.E.T. Alles, Mr. R. Echt, V. Roedman-
arts, Drs. I. N. Tellektuweel, Drs. C. H. E.
Micus, Drs. E.C.O. Noom, Drs. B.l.O.
Loog, Ir. W.A.T.E.R. Staat, Ir. A.R. Chitekt,
en Dr. LH. E.O. Loog.
Het gaat er in de raad gezellig aan toe. Ir.
W. E. E. T. Alles heeft een monteur van de
fabriek een koffieautomaat lo+en plaatsen,
in de vergaderruimte van de kommissie. B.
E. Drijfsleven heeft populaire praatjes, die
erg progressief aandoen. Ook is iedereen te-
vreden m'et de presentiegelden en de vergoe-
ding voor de gemaakte "onkosten ~'

Ir. W. E. E. L Alles heeft inmiddels het plaat-
sen van de snuffelpalen "er door gekregen".
Zijn vrindje Ir. Frits te Eindhoven, mag voor
f 1,45 miljoen aan snuffelpalen leveren,
de fabriek van B.E. Drijfsleven levert de
"snuffelstof". (B.E. Drijfsleven richtte
hiervoor zelfs de N. V. Snuffelchemie op).
Over een paar jaar wordt alles in ons
land besnuffeld, we kunnen dan precies
uitrekenen wanneer we stikken.
Wie dit moois allemaal betaalt? Wie de
zwarte milieupiet krijgt? c.a. N. Sument
natuurlijk, want die zit niet in de
kommissie!
Enfin, men doet het heel takties, men ver-
hoogt de indi rekte be lasti ngen.
Prettige BTW-verhoging toegewenst.

Gerard B. MatheSt .
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De blauwbil gorgel heeft zijn droevig verhaal verteld.

Na een paar ogenblikken volgde ik hem naar buiten.
Hij stond op het punt om terug te komen. Zijn paars-
achtige ogen stonden flets.
"Dat is een nare geschiedenis".
"Sorry".
Ik dacht erover, hoe ik hem wat kon opvrolijken.
"Zeg Sjors, vind je het goed, als ik je een beetje fotogra-
feer?"
"Mij?!"
"Ja, waarom niet? Als jij werkelijk de laatste blauwbil
gorgel bent, dan zouden het enorm belangrijke docu-
menten worden. Voorzover ik weet, zul je de enige
blauwbil gorgel zijn, die ooit op het lichtgevoelige mate-
riaal is vastgehouden".
"Heb je een kleurenfilm in je fototoestel?" (Zijn ijdel-
heid deed hem zwichten).
De foto-sessie begon aarzelend, maar al gauw raakten
we er helemaal in: Het fotograferen werd een opwindend
spel. Nee, meer: een vreemd soort dans, waarbij wij om
elkaar heen huppelden, en onze lichamen telkens schoks-
gewijze in allerlei houdingen stil hielden. Om dan snel
weer andere posities tegenover elkaar te zoeken. Hij om-
hoog, ik op mijn hurken. Hij op zijn knieën, ik op een
rotsblok. Hij met voor- en achterpoten gespreid, ik op
één knie.
Te snel was de film vol. En ik had geen reservemateriaal
bij me. De foto-dans had ons beiden een gevoel van op-
luchting gegeven.

(Jammer genoegwas de camera door de val in het
water onklaar geraakt. Daardoor kan ik nu niet de
boeiende beelden van Sjors in Libertijn publiceren.
Maar gelukkig geven Aad's tekeningen een goed beeld
van Sjors) ,

.,..

Maar toen was het moment gekomen waarop ik weg
moest.
En dat vertelde ik Sjors.
"Nu al?"
"Ja, het is bij zessen".
"Maar je komt toch zeker terug?"
"Dat beloof ik".
"Morgen! "
"Akkoord. Tot morgen dan".
Ik draaide me om en wilde het pad op lopen, maar Sjors
haalde me in en ging voor me staan. Een smekende blik
in de ogen.
"Ga niet weg! " • . .,~.
Hij pakte me met zijn korte voorpootjes om mijn middel' ~t ,," ~~

en drukte mij tegen zich aan. Als hij werkelijk zo sterk
was, erg teder, want ik stikte nog net niet.
"Ga niet weg! "
Hij boog zijn kop naar voren. Ik voelde hoe de twee
uiteinden van zijn tong achter in mijn nek likten. Toen
wikkelde die tong zich bijna helemaal om mijn hals.
"Ik kan je niet missen!"-
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Ik zag een klein jochie met een af-
geschoten been.....••.. , .........•
Ik heb twee benen ......•.....••..

Ik zag een vrouw haar kind doden.
Er was g'een eten meer voor •........
Ik heb vandaag een boterham wegge-
gooid.

Aan de overkant werd vanmorgen een
jong gezin uit hun huis geschopt .....
Ik woon in een groot huis. I
Daarnet kwam ik een man tegen.
zijn ogen vroegen mij om hulp.
Ik keek hem even aan. Toen rende
ik op mijn twee benen naar mijn
grote huis en gooide een boterham weg.

Hans Nieuwland. 19



HUMANIST.

Ben je ook al een humanist?
Natuurlijk, je leest Libertijn al !

Het HV heeft nu ook een nieuw blad.
"Humanist" heet het. Het is in de plaats
gekomen van "Mens en Wereld".
Kost f 12,50 per jaar.

Zoals de redaktie zelf al zegt: een
nieuw blad? Ja en Nee. Voor het oog
een nieuwe verschijning; wie het verder
bekijkt en doorleest zal echter veel
kunnen herkennen van iets dat vertrouwd
voorkomt. Dat klopt. Vernieuwd is de
vorm, voortgezet wordt de inhoud, naar
aard en kwal iteit.

Je kunt altijd eens een proefnummer
aanvragen:
Postbus 114, Utrecht.

GEZOCHT

finansieel deskundige

om als penningmeester van het Huma-
nisties Jongeren Sentrum te gaan fun-
geren.

Bekendheid met de subsidieregelingen
van het Ministerie van CRM strekt tot
onmiddellijke aanstelling.

Minimale eis:
Bereidheid zich in de subsidievoorwaarden
te verdiepen.

Boekhoudkundige ervaring niet strikt
noodzakelijk. Boekhouding van het
HJS geschiedt door een vakkracht .

Informatie: tel.: 020 - 55072
020 - 270174
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