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UMANISTISCH VERBOND 

Mede op aandrang van tal van gemeenschapsbesturen is toen door het 
hoofdbestuur het instituut van de sympathisanten in het leven geroe-
pen. Het was daarbij de bedoeling, dat hiervoor in aanmerking zouden 
komen die mensen, die ernstig het lidmaatschap overwogen, dus niet 
in de eerste plaats zij, die op de een of andere manier wel sympathie 
voor het streven van het Verbond hadden, maar die beslist geen lid 
zouden worden. Voor dat laatste zijn tal van redenen aan te voeren, 
waarop we hier overigens niet nader zullen ingaan. 

Zoals met meer zaken in deze wereld het geval is, kan men in theorie 
wel van alles uitdokteren, maar in de praktijk ziet het er vaak heel 
anders uit. Dat is ook in zekere zin het geval geweest met ons „sym-
pathisanten-experiment". Velen zijn na verloop van tijd inderdaad lid 
geworden, anderen niet. Die laatsten zijn dan weer te onderscheiden 
in hen, die de kat, in dit geval een humanistische, nog eens uit de boom 
willen kijken, en een aantal, die onverminderd sympathiek tegenover 
het Verbond staan, maar vermoedelijk de stap tot het lidmaatschap 
niet zullen doen. 

Het is begrijpelijk, dat vele bestuurders er niet goed raad mee weten. 
Terecht wijzen ze er op, dat het sympathisantschap als kennismakings-
periode bedoeld is, en dat, als iemand na enige tijd tot de ontdekking 
komt, dat hij toch geen lid gaat worden, dan ook daaruit de conse-
quentie moet trekken. Hij kan van zijn sympathie blijk geven door het 
Steunfonds te steunen en b.v. een abonnement op Mens en Wereld 
te nemen. 

He'i: merkwaardige is echter, dat de zaak in de gemeenschappen totaal 
verschillend ligt. Toen het „probleem" op het congres aan de orde 
kwam, vertelde een vertegenwoordiger van één van onze grootste Am-
sterdamse gemeenschappen, dat men er daar in geslaagd was, natuur-
lijk met enige activiteit, het merendeel van de sympathisanten tot het 
lidmaatschap over te halen. Dat klopt met de ervaringen van het Cen-
traal Bureau, want uit de cijfers blijkt, dat het totaal aantal ongeveer 
gelijk blijft, elke maand er nieuwe bijkomen, maar ook afgaan, waar-
van een groot deel lid wordt. De conclusie kan dus luiden, dat het 
instituut als zodanig zijn waarde heeft bewezen, dat het inderdaad 
voor velen een kennismaking is, die het gemakkelijker maakt de stap 
naar het lidmaatschap te doen. 

Laten we daarom er niet te zwaar aan tillen, maar er bij onze sympa-
thisanten op gepaste wijze op blijven aandringen, zich als lid aan te 
melden. En voorzover ze dit onder ogen krijgen en niet weten tot wie 
zich te wenden: het Centraal Bureau, Oudegracht 152, postbus 114 te 
Utrecht verstrekt gaarne alle inlichtingen. 

ct‘dovain.: Oudegrach4 952 Ugrechg, Steil. 0310) 10163  m 29563  

Verschijng maandlegánfts - 92e jaargang E'arn - jasWaug. 11965  

HET HOOFDBESTUUR 
BESPLUIN 

op zijn vergadering van 26 juni o.m. 
het jaarverslag van de Hum. Cor-
respondentiekring voor Huwelijks-
contacten. Dat deze in een behoefte 
voorziet is duidelijk. 'Wat zorgen 
baart is het feit, dat er voorzien zal 
moeten worden in de personeelsbe-
zetting, omdat zij, die dit werk op 
vrijwillige basis deden, het niet lan-
ger kunnen volhouden. Het hoofd-
bestuur benoemde enkele raadslieden 
en voorlopige docenten voor het vor-
mingsonderwijs, terwijl een nota van 
het dagelijks bestuur over een een-
voudige herdenking van het 20-jarig 
bestaan in februari 1966 werd goed- 
gekeurd en het D.B. gemachtigd alle 
verdere stappen te nemen. 
Een uitvoerige bespreking vond 
plaats over de afhandeling van de 
congresbesluiten en aangenomen 
voorstellen. Ook hier diende een nota 
van het D.B. als basis. Op uitdruk-
kelijk verzoek van het hoofdbestuur 
wordt hierover elders in dit nummer 
opening van zaken gegeven. 
Veel tijd werd besteed aan een ge-
dachtenwisseling over het gemengde 
huwelijk, waarbij vooral gedacht 
werd aan het huwelijk van een on-
kerkelijke met een katholiek. Deze 
zaak is ook elders een punt van ge-
sprek en heeft, zo werd van verschil-
lende kanten opgemerkt, vele aspec-
ten. Vooral het feit, dat jonge men-
sen bij het aangaan van een huwelijk 
de consequenties niet kunnen over-
zien, leidt in vele gevallen tot misluk-
king. Het zijn de geestelijke raadslie-
den, die hiermede herhaaldelijk wor-
den geconfronteerd. Enkele H.B.-le-
den achtten het ook uit een oogpunt 
van geestelijke volksgezondheid on- 
aanvaardbaar, dat men een huwelijk  
aangaat, waarbij van te voren aller- 
lei beloften gedaan moeten worden, 
die niet nagekomen kunnen worden. 
Dit leidt niet alleen tot spanningen, 
maar kan zelfs bij velen ernstige ge- 
wetensnood tot gevolg hebben. 
Deze eerste oriëntering over dit ook 
voor humanisten zo belangrijke 
vraagstuk zal ongetwijfeld door meer-
dere gevolgd worden, een conclusie, 
die de voorzitter uitsprak, toen hij de 
aanwezigen een goede vacantie toe-
wenste en een tot weerziens in sep-
tember... 

LID OF SYMPA7G-1115, 4ST 

In november zal het 4 jaar geleden zijn, dat we voor het eerst over 
„sympathisanten" gingen spreken. Er was behoefte gebleken aan een 
vorm van kennismaking met de sfeer en het werk van het Verbond, die 
vooraf zou kunnen gaan aan het lidmaatschap. In de gemeenschappen 
bleek voortdurend, dat men buitenkerkelijken tegenkwam, die mis-
schien wel lid zouden willen worden, maar die stap niet meteen wilden 
doen, alvorens daar een soort kennismakingsperiode aan was vooraf 
gegaan. 



contributie overeenkomstig hun inkomen, met dien ver-
hetzelfde betalen als alleenstaande personen. 
contributie vast volgens onderstaande schaal: 

per week per maand per jaar 
f 80,- f 340,- f 4.000,- 
„ 0,20 „ 	0,85 „ 10,- 
„ 100,- „ 425,- „ 5.000,- 
„ 0,30 „ 1,25 „ 15,- 
„ 120,- „ 510,- „ 6.000,- 
„ 0,40 „ 1,70 „ 20,- 
„ 160,- „ 680,- „ 8.000,- 
„ 0,60 „ 2,55 „ 30,- 
„ 200,- „ 850,- „ 10.000,- 
„ 0,80 „ 3,40 „ 40,- 
„ 200,- „ 850,- „ 10.000,- 
„ 1,- „ 4,25 ,, 50,- 

„In en Om het vakantie-oord „De 
Ark" te Nunspeet is het goed toeven, 
dat was de ervaring van mijn vrouw 
en mij. Dit jaar beiden deelnemers 
aan de voorjaarsvakantieweek voor 
bejaarden. Wij zien met genoegen te-
rug op deze prettige dagen en in ver-
band hiermede verzocht ik de redak-
tie van „In en Om" om een weinig 
ruimte beschikbaar te willen stellen 
voor een kort verslag hiervan. 

Bij aankomst viel ons de vriendelijke 
verwelkoming door de beheerder en 
zijn vrouw, het jonge echtpaar Van 
der Werff al direkt op. Gedurende 
ons verblijf van 22 mei t/m 29 mei 
j.l. bleek dat zowel de gastheer als 
de gastvrouw over een grote mate 
van bereidwilligheid beschikten en de 
gasten in elk opzicht van dienst wa-
ren, niettegenstaande hun overige 
drukke werkzaamheden. 

Wij zijn dan ook ten volle overtuigd, 
dat beiden het als hun plicht hebben 
beschouwd, om elk van ons zo veel 
mogelijk van dienst te kunnen zijn, 
zodat een ieder op een heerlijke va-
kantietijd zou kunnen terugblikken. 

De maaltijden waren uitstekend; er 
werd keurig geserveerd en allerlei 
was in ruime mate beschikbaar. Ook 
de kamers met bedden en sanitair, 
eenvoudig en praktisch ingericht, 
maakten een propere indruk. 

De omgeving van „De Ark-  is zeer 
bosrijk en noodt tot het maken van 
wandelingen. Dit deden we dan ook 
en wel in groepsverband onder de er-
varen leiding van de heer Van der 
Werff Sr. 

Het zal u in deze korte beschrijving 
ongetwijfeld duidelijk zijn, dat mijn 
vrouw en ik besloten te informeren of 
voor de nazomer nog logies geboekt 
kon worden. Dit was gelukkig, on- 
danks de vele aanvragen, nog het ge-
val." 

De heer Smit besluit zijn brief met 
enkele opmerkingen, over z.i. nood-
zakelijke vernieuwingen, problemen, 
waar beheerder en beheerscommissie 
zich voortdurend mee bezig houden. 

NUE:UWE RAADSMAN 

Tot geestelijk raadsman bij de In-
richtingen van justitie werd benoemd 
de heer A. Stevens te Bloemendaal. 

DUBBEL NUMMER 

Net als vorig jaar is dit nummer van 
In en Om bestemd voor juli en 
augustus. Aangezien de redacteur in 
augustus met vacantie is, blijven alle 
berichten, die in die maand ontvan-
gen worden, tot het september-num-
mer liggen. 

DE 
ARK 

Van ons lid de 
heer Jac. Smit 
te Amsterdam 
ontvingen wij 
een brief, waar-
uit wij hier-
naast citeren. 

INTERNATIONAAL 
NIEUWS 
Over de humanistische beweging in 
Duitsland sprak voor de VARA-mi-
crofoon op 27 juni Mevr. M. Rood-
de Boer. Zij heeft enkele malen op 
bijeenkomsten bij onze Oosterburen 
het woord gevoerd. 

Het juli-nummer van International 
Humanism, drie-maandelijks orgaan 
van onze Internationale bevat o.m. 
een boeiend artikel over de strijd van 
de humanisten in New South Wales, 
Australië, tegen het verplichte gods-
dienstonderwijs. 

Onze Centraal Geestelijk Raadsman 
voor de gedetineerden, P. A. Pols, zal 
als vertegenwoordiger van de Inter-
nationale deelnemen aan een confe-
rentie van de Verenigde Naties, wel-
ke in augustus in Stockholm wordt 
gehouden. Het thema is het voorko-
men van misdaad en de behandeling 
van delinquenten. 

De leden betalen een 
stande, dat echtparen 
De leden stellen hun 

inkomen t/m 
min. contributie 
inkomen t/m 
min. contributie 
inkomen t/m 
min. contributie 
inkomen t/m 
min. contributie 
inkomen t/m 
min. contributie 
inkomen boven 
min. contributie 

NGEUWE LOITGilVE 

„Het humanisme in de moderne we-
reld" is de titel van een brochure, 
waarin de beide redevoeringen zijn 
opgenomen. d:e door Prof. Dr. Ir. 
J. P. Mazure en Dr. H. Bonger op 
het congres zijn gehouden. Vooraf 
gaat de inleiding van de algemeen-
voorzittter. De brochure is zowel bij 
het Centraal Bureau als bij de ge-
meenschappen verkrijgbaar. 

HERDRUK 

Van de voortreffelijke en heldere bro-
chure van Prof. Dr. T. T. ten Have 
„Echt en onecht in geloof en onge-
loof" verscheen de derde druk. 

OVERLIJDEN_PROF.WBERSMA 

Op 61-jarige leeftijd is na een lang 
ziekbed overleden ons lid Prof. Dr. 
W. Wiersma, hoogleraar aan de Ge-
meenteuniversiteit van Amsterdam. 
Hij had zitting in het college van cu-
ratoren voor de leerstoelen van de 
stichting Socrates. 

Contributieregeling 

In afwijking van het bovenstaande bedraagt de minimum contributie voor 
personen met een inkomen beneden f 40,- per week, f 170,- per maand of 
f 2.000,- per jaar: f 0,06 per week, f 0,25 per maand of f 3,- per jaar. 
Bovendien kan het gemeenschapsbestuur in bijzondere gevallen de contributie 
bepalen op tenminste f 0,12 per week, f 0,50 per maand of f 6,- per jaar. 

Vergelijkt u eens, of uw contributie wel is aangepast. Tussen haakjes, uw 
kerkelijke buurman betaalt heel wat meer. 
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Ik heb ook meegedaan in een huma-
nistische gespreksgroep. Ja, ik ben 
humanist, ik ben Simon Vinkenoog, 
dat houdt in dat ik ook humanist ben. 
Ik vind het Humanistisch Verbond 
erg goed, het doet belangrijk werk. 
Maar dat was weer zo gek, eerst 
kreeg je een pastoor in je cel. dan 
een dominee en pas nadat die je had-
den afgekeurd was het aan de direc-
teur om te beslissen of je de bijeen-
komsten van het Humanistisch Ver-
bond mocht bijwonen. 
De gespreksleiders waren een N.V.V.-
bestuurder uit Bilthoven en een as-
sistent aan de universiteit, die pas ge-
promoveerd was. 
Met een man of vijftien konden we  

anderhalf uur per week vergaderen. 
Het thema was bij voorbeeld, Duitse 
verpleegsters die in de oorlog patiën-
ten een spuitje hadden gegeven. 
Ieder praatje over wat hem treft, over 
onrecht, over menswording, waar ik 
het altijd over heb. De mensen zien 
misdadigers als een soort lagere we-
zens. Maar het hele begrip „zware 
jongens" bestaat eenvoudig niet! Ik 
heb naast bomen van kerels gestaan 
met zieltjes van kinderen! 

(Het Vrije Volk, 14-6-'65) 

VAN ANDEREN 
Wij ontvingen de zomerprogramma's 
van de Arbeidersgemeenschap der 
Woodbrookers, zowel voor Bentveld 
als Kortehemmen. Ook voor onze le-
den zijn daarin aantrekkelijke studie-
en vacantieweken opgenomen, waar-
heen kinderen vanaf 4 jaar kunnen 
worden meegenomen. Meerdere in-
lichtingen verstrekken de secretaria-
ten, Bentveldweg 2 te Bentveld en 
Kortehemmen (post Boornbergum). 
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ter kennis gebracht van de Minister-President, de Minis-
ter van Justitie en alle Tweede-Kamer fracties. 
Wat de vragen en toezeggingen bij de behandeling der 
jaarverslagen betreft, zijn er hiervan een aantal ter atten-
tie van het D.B. gebracht, dat zal pogen een aanvaard-
bare oplossing te vinden. Dit betreffen o.m. het vermelden 
van de aantallen sympathisanten enz. in de jaarverslagen; 
de coordinatie van de verschillende takken van dienst; 
kdervorming en egeleidin; een andere vorm van het 
jaarverslag en het
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 geschikt
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 maken voor informatie van 

belangstellenden; de TV-uitzendingen; bijeenkomsten van 
penningmeesters; en een toelichting bij de financiële stuk-
ken als wijzigingen noodzakelijk zijn. Over al deze onder-
werpen zal het D.B. zich nader beraden en men zal de 
resultaten in de komende jaarverslagen kunnen aantreffen. 

Toegezegd is ook, dat het rapport over militaire dienst-
plichtigen en dienstweigeraars ter kennis van de gemeen-
schappen zal worden gebracht. De betreffende functiona-
ris heeft opdracht gekregen, dit ter hand te nemen. Ge-
ris is naar de bedoelingen met de sympathisanten en 
de status van het Centrum voor Humanistische Vorming. 
In Kader zal hierover worden geschreven. Enkele zaken 
zijn verder ter attentie van de redactie van Mens en We-
reld gebracht, zoals het verzoek om meer internationale 
informatie. Hierbij mag wel worden opgemerkt, dat ook  
in In en Om dit al regelmatig gebeurt. 
Overblijven tenslotte een aantal verzoeken, die, zoals men 
dat noemt, voor kennisgeving moeten worden aangeno-
men, met dien verstande dat het hoofdbestuur er op attent 

waarbij op een betere voorbereiding werd aan-
gedrongen, 

dient te blijven. Dat is b.v. het geval met het vormi
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op een soort vademecum, 

om na te 

aangegeven wat het humanisme is, wat het ' 

en het 

het zich manifesteert. Overleg hierover • 

ruimer 

En Eindhoven heeft nogmaals aangedrongen
gang.  

te worden, 

gaan of er verband bestaat tussen bedanken  niet- 
lezen van Mens en Wereld. Dat zal zeker, 

niet aanwezig. 

ver- 
band met andere zaken, onderzocht dienen

in 
 

maar voorshands zijn daarvoor de middelen  

s e ben We nemen aan, dat allen, die het con9re h b bijge- 
woond en voor het bovenstaande belangstelling hebben 

' aan de hand van de congresstukken kunnen nagaan, om 
welke zaken het gaat. Het leek ons overbodig nogmaals  

ren. Hiermede is vold alle voorstellen te gaan publice 
hoofdbestuur, om leden en aan be- 

sturen op de hoogte te brengen van de afhandeling van 
het congres. Mochten er nog vragen overblijven, dan zal 

p antwoorden. het D.B. daar gaarne o 

Op het congres zijn, zoals bekend, een aantal voorstellen, 
zowel van de gemeenschappen als van het hoofdbestuur, 
aangenomen, terwijl bij de behandeling van de jaarver-
slagen ook van de kant van de afgevaardigden een hele 
reeks vragen zijn gesteld, waarvan een aantal niet on-
middellijk beantwoord konden worden ofwel nadere over-
weging verdienden. 
Het dagelijks bestuur heeft een en ander in een nota aan 
het hoofdbestuur vastgelegd en in de laatste vergadering 
van dit college ter sprake gebracht. De reeds genomen 
maatregelen werden besproken en de toezeggingen nader 
onder de loep genomen. 
Wat de voorstellen betreft, is het volgende gebeurd of 
staat te gebeuren: 

a de resolutie van Den Helder over oorlog en vrede is 
op 14 april ter kennis gebracht van het ANP, de dag-
bladen, de omroepverenigingen, de Ned. Radio Unie 
en de Ned. Televisie Stichting, ingevolge punt VIIa. 
Verder is de resolutie gezonden aan de Internationale 
Humanistische en Ethische Unie, met een begeleiden-
de brief overeenkomstig de formulering van de punten 
V, VII.b. en VIII; 
Tenslotte is punt IV van de resolutie (publiciteit en 
steun) ter kennis gebracht van de redactie van Mens 
en Wereld en ter attentie van het D.B. Opgemerkt 
kan nog worden, dat de redactie van ons blad hoogst-
waarschijnlijk een medewerkster heeft weten te vinden, 
die regelmatig bijdragen zal leveren; 

b het voorstel van Zwolle, om Mens en Wereld meer te 
doen bijdragen aan de vorming en verbreiding van de 
humanistische levensovertuiging, is in handen gesteld 
van de redactieraad. Deze is reeds bezig met een aan-
tal plannen die, voorzover de middelen strekken, tot 
het doel kunnen leiden en zal die plannen binnenkort 
aan het D.B. voorleggen; 

c het voorstel van Hilversum, om een commissie te vor-
men die de mogelijkheden gaat onderzoeken om tot 
stichting van gemeenschapscentra te komen wordt al-
dus afgedaan, dat er door het D.B. een commissie is 
benoemd, die o.a. de voorstellers in staat gaat stellen 
hun ideeën nader toe te lichten en dan met een nota 
komt; 

d wijziging van het Huishoudelijk Reglement i.v.m. de 
3 

	

	opheffing van de H.J.G., ingediend door het H.B. en 
aangenomen met een toezegging dat er een andere af-
drachtregeling zal komen. Deze regeling zal ontwor-
pen worden en de belanghebbenden ter kennis gebracht. 

De resolutie over de geestelijke verzorging, afgedrukt in 
In en Om van april 1965 is onmiddellijk ná het congres 



van 6.10 en 10 116 laar 

Voor de kleintjes van zes tot tien is 
er een geheel eigen programma on-
der de leiding van enkele ervaren 
H.J.G.-kleuterleidsters. Die kleintjes 
worden om 16 uur weer bij het Nut 
afgeleverd. 
Verder trekken de 10- tot 16-jarigen 
naar de Cruquius, een der oude ge-
malen van de Haarlemmermeer met 
een schat van molenmodellen enz. 

jongeren 

Voor wie zich te oud voelt voor de 
Cruquius en te jong voor een hofje, 
in één woord voor jongeren, heeft de 
Hum. Jongerengroep van Haarlem 
een eigen programma, ook zij worden 
tussen 10 en 11 bij het Nut verwacht. 

kosten en opgave 

De kosten bedragen voor volwasse-
nen f 2,50, kinderen half geld, de 
H.J.G.-ers worden ten onrechte weer 
tot de kinderen gerekend! 
Als het programma volgens plan ver-
loopt, bent u om zes uur weer thuis. 
Wij zien het bericht van uw komst 
gaarne tot 3 september tegemoet 
op het secretariaat van de gemeen-
schap Haarlem,  Roerdompstraat 55 te 
Haarlem. 

UIT DE GEMEENSCHAPPEN 

Almelo heeft ook leden, die in Nij-
verdal wonen. Eén van hen heeft en-
kele maanden in de Verenigde Staten 
doorgebracht en om iets over haar 
ervaringen te horen, zijn de Alme-
lo'ers op visite geweest. Ze kregen 
niet alleen een boeiend verhaal maar 
ook een koffietafel opgediend. 

Het zangkoor van de federatie Am-
sterdam, Vox Humana, geniet meer 
dan plaatselijke bekendheid. Om het 
met een slogan te zeggen: bekend van 
radio en TV. Daarmee niet tevreden, 
zijn er nu pogingen om een toneel-
groep bijeen te brengen. We twijfe-
len er niet aan, of ook dat zal lukken. 
Maar ook voor de denkers zijn plan-
nen in voorbereiding, op initiatief 
van Amstelveen komen er een aantal 
studiegroepen, die zich met hetzelfde 
onderwerp gaan bezighouden. 

Den He!der nodigde alle kamperende 
leden uit om een gemeenschappelijk 
kamp op te zetten en de niet-kam-
peerders werden verzocht op zondag-
morgen een kopje koffie te komen ha-
len. Ze moesten wel hun eigen kroes 
meebrengen. 

Nog meer reiservaringen, eveneens 
uit Amerika. Mevr. van Kreveld in 
Beetsterzwaag, die samen met haar 
man een jaar in de V.S. geweest is, 
vertelde de damesleden van Leeuwar-
den daarvan, die daarvoor naar haar 
huis togen. 

Schiedam is begonnen met maandelijk-
se bijeenkomsten voor de boven-zes-
tig jarigen. Wie moeilijkheden heeft, 
en dat geldt niet alleen voor de leden, 
kan daarmee terecht bij een raads-
man, die elke donderdagavond telefo-
nisch is te bereiken. 

In Vlaardingen was het mogelijk zo 
maar een prettige avond bijeen te ko-
men, zonder programma, inleidingen 
en wat niet al. Een goed verzorgd 
buffet met lekkere hapjes en een har-
telijke ontvangst door een echtpaar 
was al voldoende. 

De Haagse gemeenschappen gaan 
ook in de zomer door met informele 
bijeenkomsten in gezellige tentjes, 
waar men een kopje koffie drinkt en 
wat praat. En in Zuid was de eerste 
bijeenkomst van jongeren een succes. 

Lochem vierde het 15-jarig bestaan 
door een tocht naar „De Hoofdige 
Boer" in Almen. Wie niet fietsen kon, 
werd per auto gehaald en gebracht.  
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VAKANTIE 1965 

De buitenwerkcommissie van het H.V. 
heeft de volgende vakantieplannen: 

kinderkamp 10-12 Jaar 

in huize „De Korenbloem" te Elspeet 
van 17 tot 24 juli a.s. 

Leiding: C. J. Oortgijsen en 
mej. J. van Praag. 

Prijs f 60,— (incl. f 2,— zakgeld). 
Aanmelden bij mej. Judith v. Praag, 
Pr. Mariannelaan 195, Voorburg, Z.H., 
tel.: (070)-98 72 40. 

tentenkampen 13-15 laar 

Op Schouwen (Burgh bij Haamstede) 
zijn drie tentenkampen voor jongeren 
van 13 tot 15 jaar (max. 24 per kamp) 
georganiseerd. 
1e kamp van 20 tot 30 juli a.s. 
Leiding en aanmelden bij de heer 
J. Weggelaar, Erasmusgracht 23-111, 
Amsterdam, tel. (020)-8 39 19. 

(volgeboekt) 

2e kamp van 30 juli tot 10 augustus. 
Leiding en aanmelden bij de heer 
A. Chrispijn, Jonckerfransstraat 119, 
Rotterdam-1, tel.: (010)-12 78 27. 

3e kamp van 10 tot 20 augustus. 
Aanmelden bij de heer N. Kats, 
Troelstraweg 276, Dordrecht, tel.: 
(01850)-57 28. 
Prijs per kamp: f 65,— per persoon. 

trektochten door 
denemarken 16-18 Jaar 

Twee trektochten van elk 14 dagen per 
fiets en tent door Denemarken. 

le tocht van 15 tot 29 juli. 
Leiding en aanmelden bij de heer 
W. Burgerhout, Bilderdijklaan 19, 
Soest-Zuid, tel.: (02955) -37 13. 

(volgeboekt) 
2e tocht van 5 tot 19 augustus. 
Leiding en aanmelden bij de heer 
M. J. Touwenhoofd, Buys Ballotstraat 
37, Den Haag, tel.: (070)-39 82 47. 

Prijs per tocht: f 85,— per persoon. 
Hierbij is niet de treinreis naar Dene-
marken inbegrepen. (Bijv. één retour 
Utrecht-Flensburg: f 85,40). 

Nadere inlichtingen worden verstrekt 
door bovengenoemde adressen. 
Betalingen graag door giro-overschrij-
vingen op postrekening 304960, t.n.v. 
Humanistisch Verbond, Utrecht, met 
duidelijke vermelding waarvoor de 
betaling bestemd is. 

FAMILIEDAG 
GEWES7 OOR D-.HOLLAN D 

De gemeenschap Haarlem verwacht 
u op zondag 12 september om met 
haar gezamelijk de dag door te bren-
gen. De koffie in 'het Nut' is bruin 
van 10 tot 11 uur, maar kom niet op 
het nippertje want om 11 uur pre-
cies begint mej. S. van Dusschoten 
met een kleine inleiding over de tocht 
die daarop volgt, een tocht langs de 
hofjes van Haarlem! Het wordt een 
wandeling van ongeveer twee uur. 
Wanneer het aantal té groot wordt 
is er ook een bezoek aan het Frans 
Hals-Museum, waar de heer J. C. 
van der Waals enkele schilderijen zal 
toelichten, maar ieder is vrij om te 
gaan zien wat hem interesseert. 
liet Nut vindt u op 10 minuten gaans 
van het station. Neem de Jansweg 
aan de linkerzijde van het Stations-
plein als u uit het station komt, ver-
volg uw weg rechtdoor de Jans-
straat, buig achter de kerk om en u 
staat voor de ingang van de Lange 
Veerstraat. Parkeergelegenheid ach-
ter de Kerk. 
Van 13-14 uur zijn wij weer samen 
in het gebouw van 'het Nut', Lange 
Veerstraat 16, om ons brood op te 
eten; koffie enz. verkrijgbaar. 
Om 14 uur precies voert Jacques 
Vernout met zijn poppentheater 'La 
Condola' een programma op dat ge-
schikt is voor jong en oud. 
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