
REDACTIE: EMMALAAN 16 

SOESTDIJK•TEL. (02955) 2508 

fill HET UMANItTISCH VERBOND 

lif= VERENIGDE NATIES 
Mede naar aanleiding van de rapporten en discussies terzake op de 
jongste zitting van het Uitvoerende Comité van de Internationale Huma-
nistische en Ethische Unie, heeft het hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond gemeend zich te moeten richten tot de Nederlandse Regering 
en via de dagbladpers tot het Nederlandse volk. Het roept op om de 
Organisatie der Vereenigde Naties de steun en het vertrouwen te geven 
die het van alle regeringen en alle volkeren behoeft ont de haar bij het 
Handvest der Verenigde Naties opgedragen taken te vervullen. 

Terwijl op 24 oktober 1945 de Organisatie van de Verenigde Naties op 
basis van het in juni van dat jaar vastgestelde Handvest tot stand kwam, 
kan nu — twintig jaar nadien — niet anders vastgesteld worden dan dat 
de stand van de internationale betrekkingen tussen de naties onderling 
— al dan niet verenigd in blokken — aanleiding geven tot ernstige ver-
ontrusting. 
Telkenmale geraakten wij gevaarlijk dicht bij een wereldomvattende 
oorlog, terwijl in die twintig jaren de wapens vrijwel nooit in alle delen 
van de wereld tot rust kwamen. Tot een werkelijke beveiliging tegen de 
oorlogsgesel — volgens de eerste woorden van de handvestverklaring —
is het nog niet gekomen. 

De vreselijke gevolgen voor de mensheid in haar geheel en in lengte 
van dagen van een eventuele oorlog met kernwapenen, die zonder 
overdrijving als politiek masochisme moet worden gebrandmerkt, zowel 
als de volslagen dwaasheid om in het huidige tijdsgewricht te menen 
dat politieke vraagstukken — hoe belangrijk ook — door militaire 
middelen zouden kunnen worden opgelost, zouden een ieder duidelijk 
moeten zijn, en ongetwijfeld zijn velen in vele landen hiervan tot in het 
diepst van hun ziel overtuigd. 

Nochtans dreigt onze wereld in een dergelijke rampzalige situatie te 
geraken. Het tegenover elkaar stellen van steeds grotere militaire krach-
ten in Vietnam, de gevaarlijk gespannen verhoudingen tussen India en 
Pakistan waarbij evenzeer de militair machtigste mogendheden betrok-
ken dreigen te geraken, zijn slechts enkele voorbeelden van het dreigend 
afglijden naar een voor de mensheid in haar geheel meest noodlottige 
toestand. In alle landen zijn zij die zich verantwoordelijk weten en die 
tot oordelen in staat en geroepen zijn, ten zeerste verontrust over deze 
ontwikkeling, maar kennelijk voelen zij zich niet in staat deze dreiging 
te keren. 

Het toenemend gebrek aan vertrouwen in de Verenigde Naties als 
instrument voor handhaving van de vrede en voor het tot stand brengen 
van internationale rechtsorde is één van de oorzaken van die wankel-
moedigheid. Het is niet nieuw voor de Verenigde Naties dat een grote 
mogendheid haar aanvalt, maar thans is er een groeiende neiging bij de 
grotere mogendheden om de Verenigde Naties te negeren en zich 
geringschatting van de Verenigde Naties aan te matigen. Het lijkt wel 
alsof bij onderlinge overeenstemming van de grootmachten aan de 
Verenigde Naties het spelen van een belangrijke rol bij het handhaven 
van vrede bij dreiging van conflicten ontzegd wordt. Hierdoor wordt 
afbreuk gedaan aan haar gezag en haar mogelijkheden tot effectieve 
werkzaamheid verminderd. Wel aanvaardt men gaarne — vooral in de 
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acTuEmL HUMANISME 
De eerstvolgende televisieuitzen-
ding van het Humanistisch Ver-
bond in de Vararubriek Actueel 
Humanisme vindt plaats op 29 de-
cember a.s. des avonds op Neder-
land 1 (zie progr,:mmabladen). 

C-9E7 HOOFDBESTUUR 
BESIPM1S'Z 

in de vergadering van 27 november, 
nadat de notulen waren goedgekeurd, 
de ingekomen stukken en mededelin-
gen. Hierbij werd gewag gemaakt van 
de bijeenkomst van functionarissen en 
de tweede regionale conferentie voor 
vertegenwoordigers van gemeen-
schappen en gewesten. Deze bijeen-
komst was zeer goed bezocht. 

Voorzitter en onder-voorzitter Bijle-
veld hebben een onderhoud gehad 
met minister Vrolijk over toekenning 
van zendtijd aan het Humanisch Ver-
bond. De vooruizichten zijn, voor-
zover bekend, bemoedigend. Uiteraard 
kon de minister nog geen definitieve 
toezeggingen doen. 

Een verheugende mededeling was 
dat het verzoek am aanpassing van 
de contributie over het algemeen 
goed ontvangen was. Ook het door 
nieuwe leden betaalde contributiebe-
drag ondergaat een regelmatige stij-
ging. 

Het HB. besprak opnieuw de regeling 
voor het aanstellen en ontslaan van 
medewerkers, nadat één der leden 
hieraan een andere vorm had gege-
ven. Men verklaarde zich thans met de 
nieuwe vorm accoord. 

Een door het Dagelijks Bestuur inge-
diende nota, over de voorwaarden 
waaronder het HV eventueel bereid 
zou zijn de exploitatie van het vor-
mingscentrum van het Thuisfront en 
van het blad „Ego-  over te nemen, 
werd goedgekeurd en als basis voor 
onderhandelen aanvaard. 

Een reeks van raadslieden werd her-
benoemd en enkele nieuwe benoemd. 
De rest van de tijd werd besteedt aan 
een voortzetting van de discussie over 
het gemengde huwelijk 	 



studemlen 

Drupelsteen, het orgaan van de Stu-
dentenvereniging op Humanistische 
Grondslag „Socrates'', heeft niet al-
leen een nieuwe redaktie gekregen, 
maar is ook anders en veel fraaier 
uitgevoerd. Er is zelfs een hele pagina 
ingeruimd voor berichten over het 
HV. Ook niet-leden kunnen zich abon-
neren voor de prijs van f 2,— per 
jaar bij de administratie B. P. Rigter, 
Raamstraat 131 te Delft. 

NIEUWE RAADSILHEDEN 

Als vrijwillige raadslieden voor de 
plaatselijke geestelijke verzorging zijn 
door het Hoofdbestuur benoemd 
mevr. G. Jacobs-Wentink te Bakkum, 
mevr. W. C. Mandersloot-van Duyn 
te Leeuwarden en de heer J. J. Rein-
ders te Bakkum. 

VORPJMIG50NDER11171JS 
OP DE KWEEKSCHOOL 

Toestemming is verkregen om aan de 
Gemeentelijke Kweekschool te Rot-
terdam een cursus voor de opleiding 
van docenten voor het humanistisch 
vormingsonderwijs te vestigen. De 
leiding zal berusten bij de heer van 
der Made, leraar aan de kweekschool 
en tevens cursist van het Hum. Oplei-
dings Instituut (HOI). 
Het ligt in de bedoeling te pogen aan 
meerdere kweekscholen deze cursus-
sen te gaan geven. Het programma 
draagt een eenvoudiger karakter dan 
wat gegeven wordt aan het HOI. 

JURISTENCOMFEREL\ME 

De Stichting „Socrates" bereidt we-
derom een conferentie voor juristen 
voor. Dit zal de tweede keer zijn, 
enkele jaren geleden werd met succes 
eveneens een dergelijke bijeenkomst 
gehouden. 

INTERNATn0AA[1= 

Onze Indiase zusterorganisatie, de In-
dian Radical Humanist Movement gaf 
een bijzonder herfstnummer uit van 
haar wekelijkse blad The Radical Hu-
manist over humanisme en religie. Het 
bevatte o.m. bijdragen van vooraan-
staande Engelse en Amerikaanse 
humanisten. 

De Humanist Society van Zuid-
Australië organiseerde een speciale 
Bihar-avond in het kader van de geld-
inzameling voor het project. Een stu-
dent, die onlangs de streek bezocht, 
bracht verslag van zijn bevindingen 
uit. Hij was zeer onder de indruk van 
de opofferingen, die zich de leiders 
van het project getroosten. 

De Internationale Humanistische en 
Ethische Unie (IHEU) was verte-
genwoordigd op een door de Ver-
enigde Naties gehouden congres over 
het bevolkingsvraagstuk. Dit congres 
vond plaats in Belgrado, Joegoslavië 

ontwikkelingslanden — dat de werkzaamheden van de Verenigde Naties 
op sociaal, economisch en opvoedings-gebied van uitermate groot belang 
zijn, maar het is een illusie om te denken dat de Verenigde Naties, tot 
stand gekomen met het beeld voor ogen van een wereldgemeenschap 
als antwoord op de in 1945 na de tweede wereldoorlog door het mens-
dom gekoesterde hoop op vrede en samenwerking tussen alle volkeren, 
zou kunnen blijven voortbestaan als een instelling die zich louter met 
dergelijke diensten bezighoudt. Aan de Verenigde Naties dient onvoor-
waardelijke en toegewijde steun gegeven te worden om haar primaire en 
meest wezenlijke doelstellingen te verwezenlijken. 
Het is dan ook vooral nu van het grootste belang dat de stem van het 
gezonde verstand zich laat horen teneinde te voorkomen dat de wereld 
in een rampzalige wereldoorlog verzeild raakt. Als humanisten menen 
wij internationaal een bijzondere verantwoordelijkheid te hebben bij het 
streven om tot herstel te komen van nuchterheid en objectiviteit in de 
meningsvorming van de volkeren terzake van de vraagstukken waar 
het hier om gaat, en het streven om waar nodig de regeringen te bewe-
gen daadwerkelijke vrede en samenwerking met alle middelen te bevor-
deren en een uitholling van de Verenigde Naties te voorkomen. 
Het tot gelding brengen in de volkeren van de niet nationalistisch ge- 

HEIT IHMMIMYEEST VAN 1945 

Wij, de Volken der Verenigde Naties 

vastbesloten 

komende geslachten te beveiligen tegen de oorlogsgesel, die 
tweemaal gedurende ons leven onuitsprekelijk leed over de 
mensheid heeft gebracht, en 

opnieuw het vertrouwen in de grondrechten van de mens, in 
de waardigheid en waarde van de menselijke persoon, in de 
gelijke rechten van mannen en vrouwen, alsmede van grote 
en kleine volken te bevestigen, en 

voorwaarden te scheppen, waaronder gerechtigheid en eerbied 
voor de verplichtingen, die uit verdragen en andere bronnen 
van internationaal recht voortvloeien, gehandhaafd kunnen 
worden, en 

sociale vooruitgang en betere levensstandaarden in grotere 
vrijheid te bevorderen, 

en te dien einde 

verdraagzaamheid te betrachten en tezamen in vrede met elkan-
der als goede naburen te leven, en 

onze krachten te verenigen om internationaal vrede en veilig-
heid te handhaven, en 

door de aanvaarding van beginselen en de instelling van 
methodes te verzekeren, dat wapengeweld niet zal worden 
gebruikt behalve in het algemeen belang, en 

ter bevordering van de economische en sociale vooruitgang 
van alle volkeren een internationaal apparaat te gebruiken, 

hebben besloten onze pogingen te 
verenigen om deze doeleinden te bereiken. 

Dienovereenkomstig hebben onze onderscheidene Regeringen, 
door middel van vertegenwoordigers, bijeen in de stad San 
Francisco, die hun in goede orde bevonden volmachten hebben 
overgelegd, ingestemd met dit Handvest van de Verenigde 
Naties, en zij richten hierbij een internationale Organisatie op, 
die de naam zal dragen van de Verenigde Naties. 

Preambule van het Handvest der 
Verenigde Naties. 

• 



steunfonds 
In dit laatste bericht in 1965 vraagt het Steunfonds uw aandacht voor 
twee punten. 

Tal van gemeenschappen zijn bezig met de voorbereiding van de jubi-
leum-actie in februari 1966. De gemeenschapsbesturen vormen werk-
groepen die volgend jaar februari ter plaatse activiteiten zullen ont-
plooien. Het Steunfonds doet een dringend beroep op u een eventueel 
verzoek om medewerking ernstig in overweging te nemen. 

Dank zij de vele vrijwillige bijdragen kon het Steunfonds dit jaar reeds 
f 100.000,— aan het Verbond afdragen. Dat is een respectabel bedrag, 
maar met deze ton heeft het Steunfonds nog niet aan zijn verplichtin-
gen voldaan. Of dit mogelijk is hangt af van hetgeen december op-
levert. 

Nu de dagen korter worden en het weer onbarmhartig kan zijn, zoeken 
we warmte en gezelligheid in ons gezin. Sterker dan in andere maanden 
beseffen we hoezeer we op elkaar aangewezen zijn en hoe fnuikend 
eenzaamheid kan zijn. De geestelijke raadslieden in het Verbond, van 
wie vooral in deze weken menigeen steun en medeleven verwacht, 
geven hun tijd en energie. Maakt u hun werk mogelijk door een extra- 
vrijwillige bijdrage aan 

STfl©H`Tonla STEUNFONDS 

GIRO PRMGUES©ft-17 HUMANISME 
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Foto gemaakt tijdens de repetitie voor 
de televisie-uitzending ACTUEEL 
HUMANISME op 1 december j.l. 
V.l.n.r. de heren K. Doets en J. H. 
van den Bergh en mevrouw N. Klein. 
Zij spraken over 'leven, nu en in de 
toekomst'. 

NIELDU2S 

in gegin september. In totaal waren 
bijna 900 afgevaardigden van 80 lan-
den aanwezig. 

De American Ethical Union, één van 
de beide humanistische organisaties in 
de Verenigde Staten, wijdt in het ok-
tober-nummer van „ethical culture 
torlay-  een gehele pagina aan het a.s. 
congres van de IHEU in Parijs, eind 
juli 1966. Aan het congresverblijf 
worden voor de liefhebbers drie 
Europa-tochten naar keuze gekop-
peld, één naar Oost-Europa, inclusief 
een bezoek aan de Sovjet-Unie, een 
tweede naar Scandinavië en een der-
de naar West-Europa, waaronder 
Nederland. 

De British Humanist Association 
brengt groepen van vakmensen bijeen, 
die humanist zijn. Zo is er een Hu-
manist Health Council, bestaande uit 
mensen, die met de gezondheidszorg 
te maken hebben en sedert kort ook 

UUT DE GEWESTEN 

Zondag, 17 oktober organiseerde Ge-
meenschap Hilversum te Baarn een 
studiedag voor het Gewest Utrecht. 
Het onderwerp was het werk van de 
Geestelijke Raadslieden van het Ver-
bond en, in het bijzonder van de 
Plaatselijke G.R. De inleidingen wer-
den gehouden door Mej. H. M. Acht-
tienribbe en de Hr. C. Uitenbogaard. 
Het was goed eens duidelijk te horen 
wat er toe geleid heeft de Geestelijke 
verzorging ook in de Gemeenschap-. 
pen aan te vangen. Het steeds meer 
losraken van de traditionele geeste-
lijke en maatschappelijke verbanden 
dwingt eenvoudig de enkeling zèlf te 
bepalen waar het hem, in zijn leven, 
om gaat. Uit humanistisch oogpunt, 
aldus de Heer Uitenbogaard, is deze 
uitdaging aan de mens gesteld een 
goed ding. Maar soms blijkt het dat 
we er op bepaalde punten zoveel 
moeite mee hebben, dat we hulp zoe-
ken, een man of een vrouw nodig heb-
ben die naast ons kan staan èn ons 
kan helpen bij het zelf ontdekken wat 
er eigenlijk aan schort en hoe we ver-
der kunnen. 
De hoge eisen die aan de Geestelijke 
Raadslieden worden gesteld, de rem-
mingen die bij de hulpzoekende kun-
nen bestaan.... veel kwam ter sprake 
in de discussies na de lunch. Daartoe 
groepeerde men zich rond vier ge-
spreksleiders om enkele vragen te be-
spreken, Daarna werden de gevonden 
conclusies uitgesproken en suggesties 
gedaan, e.a. beantwoord door de in-
leiders. Het was jammer dat de tijd 
ons dwong te eindigen. Met veel 
dank aan de inleiders en organisatoren, 

een deelneemster. 

een groep van humanistische leraren. 
In dit opzicht zijn ze verder dan wij 
in Nederland. 

BuiraernatEonal 
Hu man is m 
drie-maandelijks orgaan van de 

International Humanist 
and Ethical Union. 

Prijs f 3,60 per jaar. 

Proefnummers verkrijgbaar bij het 
bureau van de I.H.E.U. 
Oudegracht 152, Utrecht. 

bonden, maar op de gehele mensheid gerichte beginselen van zelfont-
plooiing in medemenselijkheid — basis van het moderne humanisme —
en welke voor de samenleving der volkeren geformuleerd zijn in de 
preambule van het Handvest der Verenigde Naties, zal leiden tot het 
niet meer mogelijk zijn van een regeringspolitiek die — al dan niet ver-
pakt in idealistische omhullingen — gebaseerd is op militaire over-
wegingen en dient om aan nationale machtsbehoeften te voldoen. 

Het versterken van de Verenigde Naties en het verzekeren van actieve 
steun aan haar en haar doelstellingen, is een onmisbaar deel van elke 
inspanning om vrede te bereiken en te handhaven. Elke bevestiging van 
trouw aan de in 1945 beleden beginselen is een bijdrage tot het ombuigen 
van de gevaarlijke tendens van apathie, die tot afglijden naar rampzalige 

3 	situaties kan leiden. 

Daartoe op te roepen is het doel van deze verklaring. 

Hoofdbestuur 
Humanistisch Verbond 



WIJZIGING 
TELEFOONNUMMERS 

Het Centraal Bureau van het Ver-
bond, Oudegracht 152 te Utrecht is 
vanaf 8 november uitsluitend bereik-
baar onder het nummer 24641. De 
beide andere nummers zijn vervallen. 
Kengetal 030. 

U57 DE GEMEENSCHAPPEN 

In Zwolle liet het bestuur van de Vrij-
zinnig Hervormden weten, prijs te 
stellen op een „dialoog met de huma-
nisten". Op de avond zelf bleek ech-
ter dat de voorstelling die met name 
de dominee van de humanisten had, 
bijzonder eenzijdig was. Om daaraan 
tegemoet te komen, komt er een 
tweede gesprek, nu met een humanist 
als inleider. 

De federatie Den Haag organiseerde 
voor bejaarde leden, die een week op 
De Ark ging doorbrengen vervoer 
met een Volkswagenbusje, waar velen 
gebruik van maakten. 

Groot succes op gespreksavonden in 
Den Helder: de deelnemers brachten 
krantenknipsels over actuele zaken 
die hen hadden getroffen en daarover 
werd vlijtig geboomd onder de titel 
„voer voor humanisten". 

Ook in Zeist een kennismakingsbij-
eenkomst voor nieuwe èn oude leden. 
Een kopje koffie, een kort praatje 
van de voorzitter en het ijs was ge-
broken. Van harte aanbevolen. 

Soest/Baarn besteedt een huiskamer-
bijeenkomst aan het onderwerp van 
de laatste regionale conferentie: Waar 
is het ons om begonnen? Hierom in 
elk geval ook, van die bijeenkomsten 
moet iets tot de leden doordringen. 

Ook in Oss blijkt behoeft te bestaan 
aan een groepje, waar jongeren met  

promotie 

Ons H.B.-lid A. J. Wichers, tevens 
voorzitter van onze gemeenschap Wa-
geningen, is op 9 december in Rotter-
dam gepromoveerd tot doctor in de 
economische wetenschappen. De titel 
van zijn proefschrift luidde: „De oude 
plattelandsbeschaving". 

elkaar contact kunnen opnemen. Bin-
nenkort wordt gestart. 

Hetzelfde gaat in Utrecht gebeuren, 
alle leden onder de 30 zijn opgeroe-
pen en ze mogen hun aanhang mee-
brengen, lid of geen lid. Succes! Iets 
nieuws is ook de start van een reeks 
forumavonden, voorbereid door een 
werkgroep van gereformeerden, ka-
tholieken, hervormden en humanisten. 

Voorburg/Rijswijk gaat voor de me-
dedel:ngen aan de leden gebruik 
maken van het blad van de Haagse 
federatie. 

Wie in Hengelo naar een Verbonds-
bijeenkomst wil en opziet tegen de 
afstand, kan de eigen „taxi-dienst" 
bellen. Wat een service. 

Een uitdaging aan de gemeenschap 
noemt het blad van Assen het feit, 
dat een derde deel van de bevolking 
onkerkelijk is. Daarmee houdt het 
ledental geen gelijke tred, maar dat 
doet het nergens en de uitdaging be-
staat overal. 

Van de koffie-ochtend naar de thee-
middag is maar een stap. Almelo 
heeft van het laatste de primeur. 

Elke eerste vrijdag van de maand 
heeft Amsterdam Tuinsteden/ West 
een aktualiteitenavond, waar iedereen 
zo maar kan komen binnenvallen. 
Onderlinge bespreking naar aanlei-
ding van radio of tv.; krantenberich-
ten enz. 

Plannen van de 
Bultenwerkcannnissie 

De Buitenwerkcommissie heeft haar 
plannen voor het volgend jaar bekend 
gemaakt. 
Op het programma staan resp.: 

1. Het kinderkamp in Elspeet 
Dit kamp wordt gehouden van 16 
tot en met 22 juli in een kamphuis. 
De leeftijd van de kinderen is 10-12 
jaar. Maximum aantal kinderen is 35. 

2. De tentenkampen 
Er zullen drie kampen worden gehou-
den, alle drie op dezelfde plaats. Er 
zal in de eerste plaats gezocht worden 
naar een gelegenheid op Terschel-
ling, en anders een terrein met zwem-
gelegenheid en zonder kantine. 
De leeftijd van de kinderen is 13-15 
jaar. 
De data: I: 4-14 juli 

II: 15-25 juli 
III: 26 juli-5 augustus. 

3. Trektochten 
Er zijn plannen om verschillende trek-
tochten te houden voor jongeren van 
16-18 jaar. 
a. Naar Denemarken op 2 juli van-

uit Groningen. Er zal 14 of 15 keer 
in tenten in Denemarken worden 
overnacht. Het totaal aantal per-
sonen (leiding inbegrepen) is on-
geveer 20. 

b. Naar Zuid-Engeland, begin. aug. 
c. Naar Parijs. Van 25 tot en met 

30 juli wordt het IHEU-con-
gres in Parijs gehouden. Om naar 
Parijs te komen is het plan geop-
perd om een trektocht langs jeugd-
herbergen te organiseren. In Pa-
rijs zal overnacht worden in scho-
len. In tegenstelling tot de andere 
twee trektochten is de leeftijd van 
deelnemers voor de trektocht naar 
Parijs gesteld op 18-21 jaar. 

4. Zeilkamp 
Als het mogelijk is zeilleiders te 
vinden zal een zeilkamp worden 
gehouden in een kamphuis, eind 
juli, gedurende één week. 

Te zijner tijd volgen mededelingen 
over prijzen, aanmelding enz. 

Naast de al jaren bestaande en flore-
rende gespreksgroepen start in Eind-
hoven nu ook een studiegroep met als 
onderwerp: Existensialisme en Hu-
manisme. 

En tot slot een bericht uit Groningen, 
waar men een poging wil doen nog 
dit jaar de 600 leden te bereiken. Als 
dat lukt, en daarvoor worden alle 
hands aan dek geroepen, zou dat in 
1965 een stijging van maar liefst 15 % 
betekenen. Hulde. 

U heeft geen tijd . . . 
natuurlijk niet, wij zouden er niet aan durven twijfelen ... Tijd is in 
onze welvaartstaat een bijzonder schaars artikel en wij wagen het niet 
U te vragen hiervan regelmatig wat aan de Gemeenschap af te staan. 
Maar wij weten zeker dat U graag EEN avond iets voor het Verbond, 
voor het Humanisme wilt doen. De televisie-uitzendingen en de zondag-
morgenradiolezingen hebben bij velen belangstelling voor het humanis-
me gewekt, zij vroegen om inlichtingen en kregen een brochure en wat 
lektuur. Maar dat is vaak niet voldoende, het persoonlijk contact met 
een „echte-  humanist zal voor menigeen nodig zijn om hem te doen be-
seffen dat hij er ook bijhoort. 
Daarom vragen wij die ene avond van U, om met een aantal anderen 
belangstellenden te bezoeken, te horen wat zij van het humanisme ver-
wachten en te vertellen waarom het H.V. leden nodig heeft voor het 
verrichten van haar taak. 

Mogen wij op U rekenen? 

Tijd van aktie WOENSDAGAVOND 24 november a.s. 

Samen op belangstellenden-bezoek? Ja, gezellig! 

(Uit Binding) 

Het resultaat? 20 bezoekers en 19 nieuwe leden: 

41. 
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