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de wml'heid over
griekenland

"De heilige strijd om de waarheid".
In ons land hebben we de mogelijkheid Uw kranten
te lezen en naar Uw radio te luisteren. Helaas kon-
stateren we, dat de berichten die verspreid worden
over de situatie in Griekenland niet altijd objektief
zijn en dat zij vaak een beeld geven dat niet met de
werkelijkheid in overeenstemming is. U heeft ons
land bezocht en U heeft de werkelijkheid gezien.
U had de mogelijkheid kontakt te leggen met het
Griekse volk. Welke mening heeft U zich gevormd?
Mocht U overtuigd zijn dat hetgeen over Grieken-
land geschreven en verspreid is, niet met de reali-
teit overeen komt, vertel dan Uw vrienden en fami-
lieleden de waarheid.
Op deze wijze helpt U griekenland gerechtigheid ten
deel te laten vallen en gaat U een politieke kampag-
ne tegen, die niet alleen ons maar ook U bedreigt.
Het is geen toeval, dat zij die de aanval op Grieken-
land leiden, de scherpste tegenstanders van de demo-
kratie zijn, met name de kommunisten en hun mee-
lopers. Ze zijn getroffen door het feit dat het parle-
ment van Griekenland haar macht ontnomen is om
het gevaar van het kommunisme te bestrijden.

Overigens zijn zij niet in het minst verontrust over
het absolute gebrek aan demokratie in de landen
van het Sovjet-blok en andere landen. Op hetzelfde
moment dat zij Griekenland aanvallen, bezoeken zij
als vrienden landen die nu niet bepaald als demokra-
ties bekend staan.
leder die werkelijk van demokratie houdt, zal zich
over de demokratie in Griekenland geen zorgen ma-
ken. In ons land is niet de demokratie verdwenen,
maar een verdorven en korrupt regiem, dat als
voorloper van het kommunisme bedoeld was.
en dit regiem werd afgeschaft, waarmee de weg naar
een gezonde demokratie die we nu met vaste tred
zijn ingeslagen vrij blijft.

Goede reis.

De waarheid over Griekenland is inmiddels wel LO-

ver doorgedrongen dat er weinig kommentaar bij
deze tekst nodig is. Ik ontving dit foldertje bij het
verlaten van het meest demokratiese land van Euro-
pa (zoals U kunt lezen op een groot bord, wanneer
U Griekenland binnenrijdt). 1
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drie brieven van een bi-tiel

1 LIEVE HETEROOS,

Jullie hebben het maar gemakkelijk. Eeuwenlang heeft
onze samenleving voor menselijke kontakten, die een
seksueel tintje vertoonden, de eenvoudige, biologiese
redenering gevolgd: de man en de vrouw passen in
elkaar, dus passen zij (en zij alleen) als mens bij elkaar.
Het monopolie in de werkelijke menselijke kontak-
ten (want menselijke kontakten zijn pas werkelijk als
ze met één of andere vorm van seksueel kontakt ge-
paard gaan) werd aldus gegeven aan de kombinatie
man-vrouw.
Het heterofiele kredo van onze maatschappij bepaalde
(en bepaalt nog grotendeels) dat de enige toegestane
vorm van echt menselijk kontakt heterofiel is.
Jullie heteroos hebt het dan ook maar gemakkelijk.
Jullie hebben het vanzelfsprekende door de samen-
leving uitgestippelde pad gevolgd zonder zelf een
keuze gedaan te hebben. Omdat je het maatschappelijk
goedgekeurde gedrag vertoont, kom je ook nooit met
die maatschappij in konflikt. Jullie hebt de weg van
de minste weerstand gekozen en je maar aangepast
aan wat van je werd gevraagd. Al moet ik toegeven
dat heterofiel gedrag de moeite waard is, toch ben ik
van mening dat het uiterst eenzijdig is. Ik hoop dat
jullie het eens goed willen overdenken.

De bifiele groeten

2 LI EVE HOMOOS,

Jullie hebben het lang niet zo gemakkelijk als jullie
tegenpolen, de heteroos. Doordat jullie de moed heb-
ben gehad om een eigen keuze te doen en daardoor
afgeweken zijn van de sociaal voorgeschreven weg,
komen jullie vaak in konflikt met de maatschappij.
Dat is jammer en bovendien nogal vreemd in een
maatschappij die het partikulier initiatief zo hoog aan-
slaag. Seks valt daar blijkbaar buiten.
Laten jullie echter getroost zijn: het ziet er naar uit dat
onze officiële etiek niet meer slechts goedkeurend
heterofiele schouderklopjes uitdeelt, maar ook enkele
homofiele gebaren in haar repertoire heeft opgenomen.
Al zijn jullie dan slechts gepromoveerd van abnor-
male, kriminele viezerikken tot "mensen van acht, laat
ze als ze zo willen, als ze maar met hun poten van mij
afblijven", de tendens om de heterofiele duimschroe-
ven wat losser te draaien is er (de remmende pogingen
van minister polak ten spijt).
Ondanks jullie manmoedige gedrag om een andere
dan de gangbare positie in te nemen, moet mij toch van
het bifiele hart, dat jullie in feite geen haar anders zijn
dan de heteroos. Jullie zijn even eenzijdig. Overdenk
dat eens goed.

De bifiele groeten

3 LIEVE HETEROOS EN HOMOOS,

Begrip kweken voor de zaak van verdrukte minder-
heden, zoals de bifielen, is moeilijk. Dat vereist diplo-
matiek optreden, d.w.z. niet met de deur in huis
vallen. Daar waren de voorgaande brieven voor. Nu
echter kan ik niet langer wachten.
Mijn voornaamste bezwaar tegen jullie is je eenzijdig-
heid. Of je nu van de goede of van de verkeerde kant
bent, altijd is het slechts één kant. Je vindt jezelf
of heterofiel of homofiel, zonder je er rekenschap van
te geven wat dat eigenlijk betekent en welke gevolgen
dat eigenlijk heeft. Je hebt niet in de gaten dat je
jezelf levensgrote beperkingen oplegt, die je menszijn
zeer onvolledig maken.

Je moet er vanuit gaan dat homofilie en heterofilie
twee eenzijdige menselijke mogelijkheden zijn. Als
heterofiel mis je allerlei geweldig interessante en
verrijkende homofiele relaties, terwijl de homofiel zich
vele echte menselij~e relaties ontzegt met de grote
kategone mensen die zich heterofiel noemt. Je zou
dat als volgt kunnen voorstellen:

Ik en mijn bifiele brienden en vriendinnen zijn tot dat
inzicht gekomen. Omdat wij echte menselijke relaties
willen onderhouden met iedereen, omdat daarbij
het geslacht niet terzake doet, maar alleen de mens,
was voor ons de enige konsekwentie: de bifilie. Door
onze kontakten met beide geslachten is ons leven
zodanig verrijkt, dat wij nu pas zijn gaan zien, hoe
werkelijk onvolledig mens je bent; hoe je eigenlijk, om
zo te zeggen, maar half leeft, als je je opsluit in je
homo- of heterofiele kooi. De bifiele relatie is als
volgt voor te stellen:

De bifil ie is trouwens niet iets dat aan onze maat-
schappelijke ontwikkeling vreemd is. Neem maar eens
de emancipatie van de vrouw. Deze moet leiden tot
bifilie.
Wat betekent nl. die emancipatie? Ze wil zeggen dat
man en vrouw maatschappelijk een dusdanige waarde
hebben, dat zij elkaar niet meer als man en vrouw
benaderen, maar als mens. Als je er van uit gaat (zie
mijn brief aan de heteroos) dat ieder werkelijk mense-
lijk kontakt óók seksueel is, zal die emancipatie leiden
tot afschaffing van zowel eenzijdige hetero- als homo-
filie. Men zal zich niet meer op iemand richten naar
geslacht, maar omdat men hem/haar aardig vindt,
of het nu een man of een vrouw is.

Een andere ontwikkeling, mijn lieve homoos en hete-
roos, is de drang om uit verstarde kaders te breken,
de drang naar meer kreativiteit en experimenteren
in het maatschappelijk leven. De bifilie levert daar een
grote bijdrage toe: de monopolie-positie van het
heterofiele, monogame huwelijk, één van de belang-
rijkste peilers van onze samenleving, wordt aange-
tast.
De kreativiteit el] inventiviteit in het konstrueren van
allerlei menselijke verhoudingen zal zeer gestimu-
leerd worden. Het huidige huwelijk wordt slechts
één van de mogelijkheden tot "menselijk samen-
leven". Al die variatie maakt de mens meer tot mens.
Wij bifielen hopen dan ook dat jullie beide tot het in-
zicht zullen komen dat een fusie zeer gewenst is. Deze
zal voor het personeel.van beide groepen geen nadel ige
gevolgen hebben (geen afvloeiingsregelingen e.d. in
overleg met de vakbonden COC, NVSH e.d.); integen-
deel, zij zal bijdragen tot verruiming van hun horizon;
dit alles onder het motto:
eet van twee walletjes en gij zult een evenwichtig mens
worden.

De bifiele groeten

HJW.
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UIIII de lIIIlIIefne
telemnmuniEatiemiddelen

De alom geprezen moderne communicatiemiddelen
zoals radio en televisie, zijn gebaseerd op informatie-
overdracht d.m.V. elektromagnetische straling. In feite
is dit communicatiemiddel oeroud, immers is ook
Iicht een elektromagnetische stral ing.
De actieradius van ons gezichtsvermogen is beperkt en
dus ook de visuele communicatie. Bij de moderne
communicatie wordt een electromagnetische straling
met een veel grotere golflengte gebruikt. Het belang-
rijke voordeel is dat hiermee communicatie op veel
grotere afstand mogelijk is, dus telecommunicatie!
Deze straling is onzichtbaar, maar de aanwezigheid kan
elektrisch worden geconstateerd met antennes. De elek-
tronica geeft methoden om bij de zender de over te
brengen informatie te stoppen in de elektromagnetische
straling en bij de ontvanger deze informatie aan de
straling te onttrekken en te vertalen in de "taal"
van onze zintuigen.
De moderne maatschappij is niet denkbaar zonder
het zeer uitgebreide telecommunicatienet. Iedereen is
overtuigd van het grote nut hiervan en men beijvert
zich dit netwerk uit te breiden en te perfectioneren.
Er is veel geschreven over de sociale betekenis van de
snelle, wereldomvattende communicatie. Er is hier
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W. A. van Duyl

sprake van een grote invloed van de technische ont-
wikkeling op de samenleving. Voor de beoordeling van
deze ontwikkeling dienen zoveel mogelijk aspecten
beschouwd te worden. Een aspect dat meer aandacht
opeist is het potentiële gevaar van de toenemende
elektromagnetische stral ing!
Het is bekend dat elektromagnetische straling van
het betreffende golflengtegebied schadelijke warmte-
effecten geeft aan biologische weefsels. Minder bekend
echter zijn de niet-thermische effecten! Dr. Schwann
en zijn medewerkers (Pennsylvanial hebben ge-
vonden dat deze straling een denaturalisatie van eiwit-
ten veroorzaakt en wijziging kan geven aan de cellulaire
en moleculaire oriëntatie! Daar de straling de natuur-
lijke beweging van de chromosomen tijdens celdeling
kan beiiwloeden, zijn er zelfs genetische effecten!
Een ander merkwaardig verschijnsel is het gezoem dat
sommigen horen als ze in een radarbundel staan. Ook
laserstralen blijken een nog onbegrepen effect op
weefsels te hebben.
Om niet onverwachts met een nieuw miLieuveront-
reinigend element geconfronteerd te worden, is het
een maatschappelijke eis, dat er dienaangaande een
nauwgezet onderzoek wordt verricht!

3
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ka lekte

SENTIMENT

Wilt U de honger van 2/3 deel van uw naasten helpen
stillen, mevrouwtje? Weet U, dat in Nederland 120
personen per dag een hartinfarkt krijgen, meneer?
Steunt u deze kollekte? - "Ja natuurlijk, uit mede-
menselijkheid, weet u wel". - Nou ik wéét het zo net
nog niét, alhoewel er bijna uitsluitend positief gereageerd
wordt op een dergelijk verzoek, In wezen wordt een
soort maskotte gekocht, die andere "bedelaars" ervan
moet weerhouden hetzelfde irritante vraagje te stellen
en een volbracht "werk van barmhartigheid" laat
zien.

ANTI

Uiteraard hebben deze akties pas kans van slagen, als
een ieder zijn deeltje bijdraagt en is het beoogde doel
ook al of niet direkt voor ons van betekenis, Waar ik me
tegen kant is evenwel, dat deze vertoningen van geld-
uitdezakklopperij goed voorbereid rn.b.v. hemel-
schreiende tv-uitzendingen, om nog maar te zwijgen
over Open-het-dorp-achtige eksessen, als vanzelfspre-
kend worden aanvaard. Waar blijft je zogenaamde vrij-
heid tot een gift, indien de direkte omgeving je met
de bekende nek aankijkt en "nee" als wel erg eigen-
aardig gekwalifiseerd wordt, Ik leef echter ook niet
zozeer mee met het "veelkoppig" slachtoffer, maar vind
deze akties als verschijnsel onzindelijk. Het is duidelijk,
dat bovenstaande, naar charitas riekende toestanden
moeten verdwijgen, samen met de arrogantie, die
enkele instellingen een gift van het Goede Schip
Veronica en rijkssubsidie doet weigeren_ In een ge-
organiseerde maatschappij zal de overheid IN VOL-
DOENDE MATE geneeskundige- of ontwikkelings-
hulp en aanverwante zaken moeten behartigen,
Politiek misschien gemakkelij'ker gezegd dan gedaan,
wellicht voorlopig een onhaalbare kaart, Nu we ons
echter steeds meer bewust blijken te worden van de
kwalen van dit toch zo demokratiese? en vrije? land,
zullen ook dergelijke bijkomstige trekjes van ons kul-
tuurpatroon onder de loep bekeken moeten worden,

TOCH AKTIE

Met een nu enigszins gelucht gemoed geloof ik echter
niet, dat de vertrouwde struktuur snel veranderd
zal zijn, ook al is dat wel een deel van mijn privé-
evangelie, Toch zal het geld voor "het goede doel" er
moeten komen. Dus trek ik dié stoute schoen aan
welke mij past en begin, eerlijkshalve niet uit eigener
beweging, een kuiergang met de rammelende bus in de
hand spoed me naar een straat waar de konsu-
ment konsumerende is met een vage hoop daarvan te
profiteren; zorg voor een redelijk Integere, blij-
moedige uitdrukking op mijn gezicht; schud bus & stel
vraaqies, Het is leuk om je a.h.w. "achter" de kolIek-
tante op te stellen om te observeren hoe men reaqeert,
Treffend is, dat sommige mensen uit hun isolement
breken, blijkbaar vertrouwen in je stellen en je in hun
problematiek laten delen, Voor gezinnen welkevot-
tallig bij dit gebeuren betrokken zijn, lijkt het zowel
een ogenblik van entertainment als een staaltje pedago-
giek_ Kleuters vinden het zalig geld in de bus te stoppen
in ruil voor de "onderscheiding"_ Na afloop blijk je tot
je verrassing behept te zijn met het kollekte-syndroom,
bestaande uit ondermeer bedelaarsblik in de ogen,
schorre keel & spierpijn-arm; hoopvol.is 't echter te

weten, dat dit slechts resulteert in een biezondere
allergie voor andere kollektes _

ACH, JA

Laten we zolang er nog geen nieuwe wegen geopend
zijn, maar door de modderige poelen van rottende
konventies blijven waden. Maar laten we tevens ervoor
zorgen, dat we daar niet in verstikken! We moeten
nieuwe mogelijkheden voor deze en andere, belang-
rijkere kwesties kreëren en deze op de proef. stellen, BG.
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Ik was net van plan om VRIJ NEDERLAND uit de
brievenbus te trekken toen hij plotseling op de stoep
stond.
Hij mompelde een groet, boog zich over de aktetas die
hij onder de arm geklemd hield en toverde daaruit
een streng-christelijk blaadje te voorschijn. Een seconde
later vloog het eerste citaat van de een of andere
schriftgeleerde me al in het gezicht.
Je knippert dan even met de ogen, want je denkt dat
die man je de voortreffelijkheid van de twee wit-
makers komt demonstreren om je daarna een pak aan te
bieden. Het volgende moment is dat dan voorbij. Je
zegt beleefd doch dringend dat je beslist geen in-
teresse hebt en je doet de deur dicht ook al zit 's mans
voet er wellicht tussen.
In de gang zweven nog flarden bijbeltekst en pas in de
huiskamer besef je wat een daverende onzin die man
je als waarheid, al was het dan slechts kort, kwam
verkopen.

Ik moest aan dit voorval denken toen ik de dominee
voor het uurtje GODSDI ENST bij ons op de OPEN-
BARE SCHOOL op de stoep zag staan.
Ook hij zal iets te voorschijn toveren: in bloed ge-
drenkte verhalen met leeuwenkoppen, onschuldige
christenen met blote handen, stoute heidenen die
later allemaal gestraft worden in de hel enz. enz.; alle-
maal verhaaltjes die hij als hij een beetje kan vertel-
len uit de. bijbelse mouw schudt. Verhalen waarvan
hij ook niet precies weet of ze waar zijn, maar het
zijn in ieder geval verhalen waar het GOEDE altijd
aan de ene kant, en het KWADE altijd aan de andere
kant staat. Subtiel weliswaar en niet voor elk kind
te begrijpen nog, maar dat geeft niet, de kinderziel is
ontvankelijk en misschien komt de rest ook nog wel ...
later ...

Nu zal ik de laatste zijn om te ontkennen dat de
bijbel in de geschiedenis der mensheid een enorme
invloed heeft gehad en nog heeft. Als sociaal-histo.
risch-geschiedkundig werk is het niet te ontwijken, mag
het niet ontweken worden en verdiii ent ten volle be-
spreking en aandacht op de lagere school. Maar dan
niet door een dominee of iemand anders van een

bepaalde kerkelijke richting die de gelegenheid heeft
d.m.v. "mooie" verhalen ZIJN eenzijdige wereld-
beeld de kinderen voor te schotelen.
En dat in een tijd dat rak ketten naar de maan vliegen,
terwijl enkele honderden jaren' geleden nog de gees-
telijkheid beweerde dat de aarde een platte, ronde
pannekoek was waarvoor je moest oppassen; want
als je naar beneden viel ...
En dat in een tijd dat bommen op Vietnam vallen,
Pietje de Jong nog "op het paard zit", studenten
weinig of niets te vertellen hebben, Luns lovende
dingen zegt over het bewind in Portugal, de klassen
overvol zijn; in zo'n tijd krijgt in Nederland, in
Rotterdam een dominee nog steeds de kans om ZIJN
enge, beperkte, eenzijdige waarheid aan kinderen, die
opgevoed moeten worden in een geest van verdraag-
zaamheid en begrip voor een ander over de GEHELE
wereld, door te geven. Waarom wordt er' niets ver-
teld over de natuurgodsdiensten en de andere grote
wereldgodsdiensten? Zijn die voor de ontplooiing
van het kind niet van belang? Welk recht matigen
de westelijke kerken zich aan om HUN waarheid het
Nederlandse kind op te dringen?
Met mondiale voorlichting heeft dit alles althans niets
te maken.
Daarom is het van het grootste belang dat het vak
godsdienst wat nu nog op het lesrooster voorkomt, in
een BREDER KADER geplaatst wordt en deel gaat
uitmaken van bv. geschiedenis, zodat de beperkte
eenzijdigheid wordt opgeheven.
Ook moet het mogelijk zijn een uur MAATSCHAP-
PELIJKE VORMING daarvoor in de plaats te geven,
een uur waarin zoveel mogelijk maatschappelijke
zaken, geplukt uit het dagelijkse leven, aan de orde
moeten komen.
Daarbij is dan de dominee met zijn opzettelijke westerse
bedoel ingen, die bij ons aan school komt, overbodig
geworden en is daarbij tegelijkertijd de grond voor de
hardnekkigheid waarmee de Christelijke kerk zijn
voet tussen de deur van het Nederlandse onderwijs
houdt en zal trachten te houden, weggevallen.

6-9-1969
Dick de Winter

Een Compagnies Commandant in de Lier
die liet zich vollopen met bier.
H ij sprak: "wat een gekl ier,
ik baal als een stier".
Geen douw meer verkocht sinds een dag of vier!

Een voorlichtingsofficier in Dussen
besprak het gevaar van de Russen
Hij zei: "als ze straks komen
knoop ze op in de bomen;
ik druk me wel ondertussen"!

Een soldaat eerste klas in Stroe
die was al zo vreselijk moe.
En in verband met zijn Uzi
kreeg hij nog ruzie,
en twaalf dagen verzwaard toe.

d

limmeriEks Pelkman

Een VVD-emmer in Vriezen
die kreeg het zwaar voor zijn kiezen
De Compagn"ie, die ging staken,
maar dat kon hij niet maken
Nu zit 'ie inNieuwersluis te kniezen.

Een Technisch Specialist in Grave
was er bepaald geen van de braven
Onwettig afwezig
was hij uitgebreid bezig
zich aan vrouw'lijke lijven te laven 7



Op de informatiemarkt van de Free-Village in Eerbeek,
waar het HJS ook stondl Ha, ja! We zijn misschien
toch niet zà dufl Hebben we DE GOD VAN NEDER-
LAND laten kiezen.

GOD werd goede TWEEDE, maar Cruyffie was
EERSTEl
Een verblijdend resultaat, vooral als we bedenken, dat al
deze stemmen voor Cruyffie afkomstig waren van de
plaatselijke lagere schooljeugd.
De indoktrinatie met DE GOD VAN DEN BIJBEL,
schijnt zelfs op de scholen met de bijbel niet meer zo te
lukken.
Het voetbal is de nieuwe god. Als Kindvall op de lijst
gestaan had, was God niet eens zover gekomen.
Nu werd hij in ieder geval nog goede tweede. Toch al-
tijd nog een bizonder knappe prestatie voor "iemand",
die al zo lang meegaat.
De mensen, die zich zelf als God zagen, komen op de
derde plaats. Feitelijk moeten we daar de mensen bij op-
tellen, die eksplisiet hun eigen naam invulden. Dan
wordt het hangen en wurgen tussen god en jezelf om de
tweede plaats.
Cruyffie blijft onbereikbaar.
Op de vierde plaats komt LSD. Zonder kommentaar?
De gedeelde vijfde plaats is voor meneer den Uyl en
Geen.
Allebei een quantite negligable? In ieder geval toch nog
mensen, die menen geen god nodig te hebben! Zijn dat
nu de echte humanisten?

KONTAKTPERSONEN:

Alkmaar: K. G. Kroon-Laan, C:de Bourbonstraat 19
Apeldoorn: Inge Kuijper, Ordermolenweg 66
Dieren: M. E. Brons, Prinsenstraat 28, Dieren
Gorinchem: M. J. Engelvaart, Prins Bernhardstraat 11
Groningen: Rob Hoffman, Lage der Aa 30
Den Helder: Antonio Rûeck, Duinweg 43, Huisduinen
Hengelo: H. Schanssema, W. van Konijnenburgstraat 41
Laren: A. Samama-Polak, Houtweg 11
Leeuwarden J. Visser, Gounodstraat 12
Nijmegen: Fred Mos, Hertogstraat 45
Oss: F. P. Bohlmeyer, Heistraat 7, Berghem
Steenwijk: M. Kiers, Olde Wheemstraat 1
Terneuzen Jan Dieleman, Axelsestraat 51
~'I.,;mdam: ti. Gombert-Emond<Twiskeweg f3
HUMANlSTIESE JON-GÊREN GR"OEPEN:

Almelo: Mieke de-Boer-Muggen, Jan Janslaan 51
Amsterdam: Henk Schreyer, Prinsengracht 1129 (kamer 10)
Beve,rwijk: Hilde Waage, Olieslagerslaan 50
Den Haag: Frits Thierry, Laan van Meerdervoort 259 a
Enschede: Herman Zwanepol, Waalstraat 222
Haarlem: Ben Binnendijk, Rijksstraatweg 278
Leiden: Henk Muskee, Kamperfoelielaan 19, Oestgeest
Rotterdam: Irene Teunissen, Alkenlaan 77, Capelle aid IJssel
Utrecht: Loes Ouweneel, Mariaheek 8
HUMANISTIESE JEUGDBÉWEGING

Hoofdbestuur: Jaap Huysman, Kraayenbergstraat 16, Hattem
Amsterdam: Erik Vrind, Amstelkade 4 huis
Arnhem: Adrie Dupont, Sweelincklaan 2
Assen: Dick Coert, Anreperstraat 113 a
Hilversum: Inge Rol, Alexanderstraat 4
STUDENTENVERENIGING OP HUMANISTIESE

GRONDSLAG SOCRATES

Hoofdbestuur: Matty Henseler,
Jan van Riebeekstraat 5 bis a, Utrecht
Gerri van Ark, Descartesstraat 39
Postbus 228
Postbus 322
Postbus 334
Christa van Tellingen, Zonstraat 10
Lies Mevius, Asserpark 44-14aB

Amsterdam:
Delft:
Groningen:
Leiden:
Utrecht:
Wageningen:

In de vrije sektor, vielen ook nog een aantal fraaie
goden te noteren:
Den Toom, van de BVD natuurlijk of DE WAAR-
HEID en MIES en de heilige drie-eenheid Philips/
Verolme (in de oude tijdH/AKU - een geheide
kapitalist. De mensheid werd ook nog genoemd, even-
_alsh~t~k, de natuur, en de kosmos en het toeval.
Zevende werd Koekoek en achtste Ton Regtien, dat
heft elkaar heel mooi op.
De negende plaats was ex eaquo voor Willem Duys,
Ridder van Rappart en ZKH Claus. Een schitterende
kombinatie.
De "Oranjehoer" temidden van de door hem aan-
beden adel. Gewoon een goddelijke kombinatie.
De laatste plaats weer ex equo voor Luns, Van Praag
en Belinfante. Hebben de mensen het spel van
Luns en Belinfante door?

KONKLUSIE?

Voor het humanisme natuurlijk! gunstig. De mens denkt
na en kiest in plaats van een abstrakte God een grijp-
baar iets als zijn strohalm. Zichzelf of zijn gel iefde
of een publiek idool, wat hij ook kan aanraken of een
roes via LSD naar "het geluk", de "waarheid" de
natuur" of "de kosmos". ' "
Noch de rechtse noch de linkse rakkers krijgen veel
handen op elkaar. God in jezelf, keer terug naar de
eigen bestaangrond en beleef je eigen god, ervaar de
kosmos en probeer mens te zijn.

infarmatie
Wat de groepen betreft komt uit Groningen heugelijk
nieuws. Als gevolg op de daar gehouden informatie-
markt is er een nieulMl humanistiese jongerengroep
in de maak. 28 oktober is het zover. We hopen er het
beste van.
In Hilversum zijn HJG en HJB samengegaan. Laten
we het er maar niet over hebben, wie in wie is opgegaan.
Hopelijk levert het een stabiele groep op, die werkelijk
enige betekenis heeft in de plaatselijke samenleving.
De eerste berichten zijn in ieder geval hoopvol.

De tweede door het HJS georganiseerde vormings-
kursus heeft zijn definitieve afsluiting gevonden in het
herhalingsweekend. Er is bizonder diep ingegaan op
de rnoqelijke funkties van humanistles jongeren-
werk in de plaatsel ijke situaties.
We kunnen natuurlijk pas zeggen, dat de kursus wer-
kelijk geslaagd is, wanneer er nu ook konkreet iets uit
komt. Het schept in ieder geval verplichtingen voor
Zwolle en Apeldoorn!



HUMANISTISCHE STICHTING
SOCRATES
Postbus 11 4, Utrecht
Giro 582293

Geef jezelf

REKENSCHAP
DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
voor wetensch.p en cultuur, cI.t
een bl.cI wilziJnvoor cleverclleplng
v.n cle hum.nlstlsche overtuiging.

Abonnementsprijs f 13,50 per jaar.
Proefnummer op aanvraag

r
""oopd
van de "" •• k
orgaan van.
humanlltl8Che lullterkrlng

•• rschQnt wekeOJb

ebonnement: ; 7,50 per Jaar

AbonnHrt u op
admlnlltratle: poetbul 114
te utrecht

tel.: 030-24841, poetgiro 18•• NS ENWERBLD
het 14-daagl orgaan
van het Humanlltllch Verbond.

Redaktie en admlnlltratle:
Ou.gracht 152, Utrecht.
Giro 30.49.80 t.n.v.
het Humanlltllch Verbond
te UtrKht.
Abonnementeprijl f 1,50 per •••

Nederlandse Vereniging van Homofielen

C.O.C.
Societeiten in:

Amsterdam - Arnhem - Den Haag - Eindhoven-

Enschede - Groningen - Rotterdam - Utrecht.

Verdere inlichtingen:

Postbus 542

Amsterdam

tel.: 020-234596



"

De NVSH is een club van
sex maniakken, verkeerde kanters,

de-kat -in-het -donker-knijpers,
pornografieverzamelaars en .

ultralinkse langharige werkschuwe
nepintellectuelen.

De NVSH is inderdaad een club van
sexmaniakken, verkeerde kanters,

de-kat-in-het-donker-knijpers,
pornografieverzamelaars en

ultralinkse langharige werkschuwe
nepintellectuelen en nog zo'n
194.131 hele aardige normale

mensen die aanvaarden dat seksualiteit
een belangrijke rol speelt in ons leven

en hierover nu eens graag objectief
geinIormeerd willen worden.

als u lid wilt worden, stort dan
10 gulden op girorekening 225272

van de NVSH, zet erbij
contributierekening.

(Studenten maar 6t gulden).
U bent dan lid, krijgt SEXTANT

maandelijks gratis in de bus
en kunt gebruik maken van alle

aktiviteiten van de NVSH.
Welke? Vraag bij de NVSH,

Postbus 64, Den Haag de
aktiviteitenfolder aan!

•


