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gedurende zijn wekelijkse vergade-
ringen in juni een groot aantal on-
derwerpen, die betrekking hadden op 
de gewone voortgang van zaken. 
Daaronder waren o.a. de oprichting 
van de gemeenschap Purmerend, wij-
zigingen in het reglement van Am-
sterdam-Zuid/West, de samenstel-
ling van de verschillende commissies, 
benoemingen en herbenoemingen 
raadslieden en het maandoverzicht. 
De teleurstellende groei van het le-
denaantal in 1967 was aanleiding 
voor een discussie om tot verbeterin-
gen van de presentatie te komen. 
Hierin werden zowel de publicaties 
van het Verbond als de radio- en 
TV-uitzendingen betrokken. De ge-
sprekken gaan overigens hierover 
door, ook in de maandelijkse be-
stuursconferentie. 
In zijn plenaire zittingen besprak het 
HB. uitvoerig de oorlog tussen Isra-
el en de Arabische landen. Een aan-
tal radio-uitzendingen en Mens en 
Wereld gaven een opsomming van 
de opvattingen die hierover binnen 
de kringen van het Verbond leven. 
De proeve voor de nieuwe grond-
wet vormde een ander punt van be-
spreking, waarover van verschillende 
zijde adviezen waren ingewonnen. Een 
brief aan de minister van binnen.. 
landse zaken met een aantal opmer-
kingen werd ontworpen en zal t.z.t. 
gepubliceerd worden. 
De oprichting van meerdere secties 
van de wetenschappelijke stichting 
„Socrates" was eveneens aan de or-
de. Naast de reeds bestaande juri-
dische, sociaal-pedagogische en cul-
turele secties dient ook een medische 
sectie te worden voorbereid. Pogin-
gen hiertoe zijn inmiddels met suc-
ces ondernomen. Aandacht vroeg 
ook de mogelijkheid van contact met 
theologische faculteiten en de zich 
hierin voltrekkende wijzigingen. Bin-
nenkort zal hierover een publicatie 
in „Rekenschap" verschijnen. 
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Op 27 september van dit jaar zal de Stichting Steunfonds 
Praktisch Humanisme, in de wandeling kortweg het Steun-
fonds genoemd, tien jaar bestaan. Dat is iets om wel even 
over na te denken, want zonder de gelden die er in die perio-
de zijn bijeen gebracht, zou de hele opbouw van ons werk 
onmogelijk zijn geweest. En aangezien met name de geestelijke ver-
zorging en de vorming, waarvoor de gelden in hoofdzaak gebruikt 
worden in dat geheel van de arbeid van het Verbond een grote plaats 
innemen en ook hebben meegeholpen de positie in de Nederlandse 
samenleving te versterken is het nodig de betekenis van het Steun-
fonds nog eens met wat meer nadruk te onderstrepen. 

In eigen kring bestaan over het fonds misverstanden. Men zit het als 
een soort verkapte contributie-verhoging, een leuk grapje van het 
hoofdbestuur om aan wat extra geld te komen. Maar het Steunfonds 
is een afzonderlijke stichting met een eigen bestuur en een comité van 
aanbeveling, waarin ook niet-leden van het Verbond zitten. Het is 
geen verlengstuk van het centrale apparaat, maar heeft een eigen taak 
en verantwoordelijkheid. 

We lezen in de Nieuwjaarsbrief van 1 januari 1958 „Wat er gedaan 
moet worden is echter zoveel, dat de leden van het H.V. alleen niet de 
nodige middelen bijeen kunnen brengen. In de overtuiging, dat geest-
verwanten en anderen, die onze pogingen goed gezind zijn, ons kun-
nen en willen helpen is onlangs de Stichting Steunfonds Praktisch Hu-
manisme opgericht, die gelden voor dit doel inzamelt". 

Dat een deel van de vaste contribuanten en gevers ook lid van het 
Verbond zijn, is duidelijk. Wie het werk van de verzorging en vor-
ming belangrijk vindt en weet dat de hiervoor benodigde bedragen niet 
uit de gewone contributies genomen kunnen worden, zal dan ook een 
afzonderlijke bijdrage willen geven, net zo als men dit doet t.a.v. van 
onze wetenschappelijke stichting „Socrates". En het gaat er boven-
dien niet alleen om, bestaande werkzaamheden te financieren, maar 
vooral ook om nieuwe taken ter hand te nemen. Op dit ogenblik is dat 
o.m. de humanistische vorming, waarvan de opleiding van vormings-
leiders aan het Humanistisch Opleidings Instituut veel geld kost. 

Hoeveel heeft het Steunfonds inmiddels aan het Verbond ter beschik-
king kunnen stellen? Dat was tot eind 1966 het niet onaardige somme-
tje van f 726.000,—, maar het was nog te weinig om alle kosten te 
dekken. Want vergeten wordt, dat voor het overgrote deel van het 
werk dat het Verbond doet geen overheidssubsidie wordt ontvangen. 

In tegenstelling tot de voorgaande jaren vertoont 1967 een ach-
teruitgang, die nog wel niet onrustbarend is, maar toch wel wat zorg 
geeft, nu de voortdurende stijging van kosten in alle sectoren van ons 
werk toch al om bezuiniging vraagt. En het is daarom begrijpelijk dat 
het bestuur van het Steunfonds gemeend heeft dat in het jubileumjaar 
wat extra aandacht en wat meer giften gevraagd zouden mogen worden. 
Het is helaas niet mogelijk gebleken daarvoor de besturen van de ge-
meenschappen mee te krijgen, omdat deze in meerderheid geen kans 
zagen een speciale aktie in hun werk in te passen. Vandaar dat we 
dit tien-jarig bestaan op deze wijze onder de aandacht van de leden 
brengen en hen verzoeken hun dank aan het fonds en de kleine groep 

1 	mensen, die al die jaren vrijwillig er voor in touw zijn geweest in een 
extra-gift uit te drukken. 	 U weet het: 
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Op initiatief van onze wetenschap-
pelijke stichting „Socrates" zijn po-
gingen aan de gang om tot de sa-
menstelling van een medische sectie 
te komen. Hiervan is de bedoeling, 
dat zij zich met onderwerpen gaat 
bezighouden die voor vakgenoten 
van belang kunnen zijn, zoals dit ook 
al gebeurt door de juridische sectie. 
In een bijeenkomst van enkele leden-
artsen die gezamenlijk de oprichting 
van de sectie gaan voorbereiden, 
heeft mr. dr. H. J. Roethof als voor-
zitter van de beheerscommissie van 
Socrates een lijstje van wensen op 
tafel gelegd, waarover z.i. gespro-
ken zou kunnen worden. 
Besloten werd om te streven naar 
een eerste artsenconferentie op 2 
december a.s. in Amersfoort. Als on-
derwerp wordt gedacht aan „Het 
dogma in de medische ethiek". Hoe-
wel t.z.t. op ruime schaal bekend-
heid aan deze conferentie gegeven 
zal worden, verdient het aanbeveling 
dat nu reeds leden/artsen hun naam 
en adres aan de Stichting „Socra-
tes" Oudegracht 152 te Utrecht op-
geven. De leden-administratie van 
het Verbond is niet zo perfect, dat 
onmiddellijk de beroepen er uit zijn 
af te lezen. 

ij [10M EEN 
Ulf011 

OP Mij 6168 
VAN DE 

TIENJARIGE 
STICHTING 

STEUNFONDS 
PRAKTISCH 

HUMANISME 
AMERSFOORT? 

Het zal duidelijk zijn, dat in een organisatie als het Humanistisch Ver-
bond, die zich op zoveel gebieden beweegt, ook een zekere specialisatie 
optreedt. Dat is al het geval binnen het hoofdbestuur, dat wekelijks 
in drie secties bijeenkomt, die elk hun eigen gebied hebben. De be-
slissingen worden genomen in een voltallige vergadering. 

Maar het hoofdbestuur heeft behoefte aan adviezen van commissies, 
die zich ook met een afgebakend gebied bezighouden. Dat zijn op het 
ogenblik de Centrale Commissie Geestelijke Verzorging; de werk-
groep Radio en Televisie; de Buitenwerkcommissie; de redaktieraad 
van Mens en Wereld; de Algemene Commissie Geestelijke Vorming; 
de Adviescommissie voor de humanistische verzorging in de strijd-
krachten; de werkgroep Jeugd en Jongeren; het Academisch Contact 
orgaan; de commissie Gemeenschapscentra en de werkgroep Interna-
tionale contacten. Dit allen zijn werkcommissies die regelmatig bij-
eenkomen, zich direct met zaken het Verbond betreffende bezighou-
den, rapporten maken en ook gevraagde adviezen en studies uitwer-
ken. Ze hebben een grote mate van zelfstandigheid. Voor de verbin-
ding met het hoofdbestuur is gezorgd, doordat er altijd één of meer-
dere leden van dit college ook in een commissie of werkgroep zitting 
hebben. 

Nauw met het Verbond geliëerd, maar toch een aparte stichting is 
onze wetenschappelijke stichting „Socrates". Ook die kent weer af-
zonderlijke werkgroepen. Het bestuur van „Socrates" wordt gevormd 
door het bestuur van het Verbond, maar er bestaat een beheerscommis-
sie voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is er een curato-
rium voor de leerstoelen, een redaktieraad voor „Rekenschap" en zijn 
er de volgende secties: die voor de cultuur; de sociaal-pedagogische, 
de juridische en thans in voorbereiding de medische. Daarnaast wer-
ken er enkele, meestal tijdelijke commissies, die een rapport voorberei-
den en daarna weer worden opgeheven. Dit zijn thans een commissie 
over de echtscheidingsproblematiek, een commissie voor humanisme 
en arbeid en één, die zich bezighoudt met publiciteit in een democratie. 

Verder nog een commissie over de vernieuwing van het gevangenis-
wezen, terwijl de commissie over de moderne litteratuur met haar 
rapport is klaargekomen. 

Dat zijn de wetenschappelijke werkgroepen en organen, maar daar-
naast zijn er ook nog een aantal stichtingen, die als bestuur weer het 
hoofdbestuur hebben, maar ook over uitvoeringsorganen beschikken. 
Dat zijn nu de Stichting Humanistisch Vakantie- en Conferentieoord 
,,De Ark" met een eigen beheerscommissie, de Stichting Correspon-
dentiekring voor Huwelijkscontacten met een raad van beheer en een 
raad van advies. Verder bestaan er nog een aantal organen die geen 
afzonderlijke stichtingsvorm hebben, zoals de Luisterkring en het Cen-
trum voor Humanistische Vorming. Wat dit laatste betreft worden 
de werkzaamheden vooral besproken in de Algemene Commissie voor 
Geestelijke Vorming. 

Daarmee zijn we er echter nog niet. Want er bestaan ook gemeen-
schappelijke stichtingen, waarin het Verbond één van de deelnemers 
is, en dus ook in de besturen daarvan vertegenwordigers heeft, de 
Humanistische Stichting voor Huisvesting Bejaarden; de Humanisti-
sche Bouwstichting Bejaardenhuisvesting; het Humanistisch Centrum 
Mens en Wereld; de Stichting Bureaux voor Levens- en Gezinsmoei-
lijkheden en de Stichting Humanistisch Opleidingsinstituut. 

Tenslotte bestaan er reeksen van organisaties, waarin vertegenwoor-
digers van het Verbond plaats genomen hebben, zoals o.a. het Ne-
derlands Cultureel Contact, de Humanistische Internationale, studie-
commissie Algemene School enz. En er bestaan ook vele groeperin-
gen waarin contactpersonen van het H.V. zitten, al of niet tijdelijk, 
zoals het Humanistisch Thuisfront, het Nederlands Gesprekscentrum, 
de Commissie Gewetensbezwaarden Militaire Dienstplicht. Dat zijn 
er maar enkelen van een hele reeks, en op landelijk niveau. 

Het zal duidelijk zijn, dat naarmate het Verbond meer invloed krijgt, 
het in toenemende mate er rekening mee moet houden dat het zijn 
vertegenwoordigers moet leveren, landelijk zowel als plaatselijk. Het is 
niet altijd even gemakkelijk, om daarvoor de geschikte mensen te vin-
den, die dan ook nog bereid moeten zijn om het te doen. 
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tionaal 
europees congres 1969 

Zoals reeds eerder gemeld werd, zal 
dit congres plaats vinden in Han-
nover, eind juli 1968. De voorberei-
dingen zijn in volle gang, de zalen 
zijn al vastgelegd en het programma 
is in grote lijnen uitgestippeld. De 
staf van de Internationale, die in 
Utrecht is gevestigd pleegt regelmatig 
overleg met het bureau van de 
Duitse organisatie, de Bund Freire- 
ligióse 	Deutschlands, 
waarvan het kantoor in Hannover is. 
Een gelukkige omstandigheid, omdat 
men ter plaatse over veel leden be-
schikt en goede verbindingen onder-
houdt met de autoriteiten. Zo is de 
burgemeester lid van onze Duitse 
zustervereniging. 

het vijlde congres in 1970 

Vorig jaar zijn tijdens het vierde 
congres in Parijs afspraken gemaakt 
over het volgende congres in 1970. 
Op uitnodiging van de twee Ameri-
kaanse organisaties zal dit in de Ver-
enigde Staten plaats vinden, waar-
schijnlijk in Boston. De voorzitter 
van de American Humanist Associa-
tion, Robert W. McCoy heeft een 
uitvoerig voorstel gedaan aan de le-
den van het bestuur van de Inter-
nationale, dat ook een punt van be-
spreking heeft uitgemaakt op de ver-
gadering van het uitvoerend comité, 
dat op 9 en 10 juli j.l. in Utrecht 
heeft vergaderd. 

Israël. 

Er worden pogingen gedaan om een 
humanistische groep in Israël te be-
wegen tot aansluiting bij de Interna-
tionale. De vooruitzichten zijn niet 
ongunstig, al heeft een dergelijke 
groep in het overwegend gelovige 
land het niet gemakkelijk. Deze hu-
manisten pogen al enkele jaren tot 
de oprichting van een school voor 
voortgezet onderwijs te komen voor 
zowel Joden als Arabieren. Dit is 
een novum voor Israël en als dit 
zou lukken een kleine maar zeer be-
langrijke stap in de richting van een 
vreedzaam naast elkaar leven. 

nieuwe aanmeldingen 

Door het uitvoerend comité is aan 
het hoofdbestuur (Board) van de In-
ternationale voorgesteld 4 nieuwe 
groepen, die om aansluiting hebben 
gevraagd toe te laten. De aanvra-
gen komen uit Argentinië, uit Vic-
toria (Canada), Italië en Frankrijk. 

mondeling kontakt 

Op verzoek van de staf van de 
IHEU zal ons lid A. H. van Tooren, 
Eindhoven gedurende een reis in 
Zuid-Amerika trachten contact op te 
nemen met enkele groepen in dat 
werelddeel, waarmee al geruime tijd 
briefwisseling plaats vindt. 

dr. 1. P. van Praag en Tolbert McCarroll 
1HEU: voorz ieler en secretaris, resp. prof. 

JONG EN OUD 
Als de lezer dit nummer van In en 
Om onder ogen krijgt, is hij al met 
vakantie geweest of staat dit te ge-
beuren. Dit weerspiegelt zich in de 
gemeenschappen en jongerengroepen. 
Een aantal jongeren zijn hoog en ho-
pelijk ook droog op Texel aan het 
kamperen, nationaal en internatio-
naal, onder leiding van de H.J.B. 
Ouderen nemen deel aan een reis 
naar Noorwegen of verpozen zich 
met Engelse humanisten in Albion. 

De H.J.G. Rotterdam heeft het sei-
zoen afgesloten met een feest, maar 
laat weten dat de gehele zomer door 
het zaaltje aan de Vondelweg 20 op 
zaterdagavond wel open zal zijn. 

De H.J.G. Amsterdam gaat de hele 
zomer door. Uiteraard met de za-
terdagse soos-avond, maar er wor-
den ook een tuinfeest en een nacht-
strandwandeling gehouden als ook 'n 
gezamenlijk filmbezoek en een zeil-
tocht. Met een Instuif van „40 on-
der de 40" is dan meteen het pro-
gramma van de federatie Amster-
dam en haar zeven gemeenschappen 
vermeld. 

In Den Haag heeft de Humanistische 
Jongerengroep o.m. een avond ge-
discussieerd over „geloof, ongeloof 
en bijgeloof". Conclusie was dat ie-
der mens gelooft, ieder mens din-
gen als waar aan neemt. „Hij is ge-
lovig" zou daarom een verkeerde uit-
drukking zijn. Dat moet dan worden 
„Hij is godgelovig" (vooral geen „e" 
tussen plaatsen). 

En dit was dan vanuit de gemeen-
schappen, federaties, gewesten en 
jeugd- en jongerengroepen: kom-
kommertijd. 

Uw taak: hun toekomst! 

Centrum voor Humanistische Vorming 
Bijdrage: f 3.75 per jaar. 
Giro 60 84 68, t,n.v. het Centrum, Oudegracht 152, Utrecht, 

nigerla 

Bericht is ontvangen, dat de kleine 
humanistische groep in Nigeria po-
gingen doet om haar werkzaamhe-
den, die gedurende enkele jaren vrij-
wel stil lagen, opnieuw op te nemen. 
Men schijnt iemand gevonden te 
hebben die over wat meer tijd be-
schikt. 
Steun wordt ook gevraagd om tot 
oprichting van een humanistisch cen-
trum en een school voor vakonder-
wijs te komen. Aangezien het plan 
bestaat hiervoor een stuk grond in 
Oost-Nigeria aan te schaffen roept 
dit wel een reeks problemen op, die 
de beslissing er niet gemakkelijker 
op maken. 

VORMINGSONDERWIJS 

Ook de gemeenteraad van Hilversum 
heeft besloten voortaan het huma-
nistisch vormingsonderwijs op dezelf-
de wijze te subsidiëren als het gods-
dienstonderwijs. Men heeft daarmee 
het voorbeeld gevolgd van enkele 
andere gemeenten. De maatregel is 
echter niet uit de lucht komen val-
len, maar het gevolg van gesprekken 
met de wethouder van onderwijs en 
een discussie in de raad. 

DUBBEL NUMMER 
Ook dit jaar is dit nummer bestemd 
voor de twee maanden juli en au-

gustus. In september verschijnt dus 

weer nummer 8, waar ook alle be-
richten in opgenomen worden, die de 

redakteur in augustus zullen berei-

ken. Aangezien hij in die maand af-

wezig is, zal eventuele beantwoor-
ding ook vertraagd zijn. 
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Uit het jaarverslag over 1966 van de 
Stichting voor Huisvesting van Be-
jaarden valt te lezen, dat plannen tot 
bouw van bejaardentehuizen in vele 
steden bestaan. De Stichting is een 
landelijk orgaan, opgericht om plaat-
selijke initiatieven te bevorderen, die 
tot doel hebben tehuizen en wonin-
gen voor bejaarden te bouwen. In de 
Stichting werken De Vrije Gedach-
te, Humanistisch Verbond en Huma-
nitas samen. 
Er zijn thans 28 plaatselijke stich-
tingen bij de centrale stichting in 
Amsterdam aangesloten. In een 12-
tal andere gemeenten zijn eveneens 
plannen om tot een stichting te ko-
men. 
Omdat in het begin 1966 door het 
ministerie voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke ordening nieuwe voor-
schriften ten aanzien van het bou-
wen van bejaardentehuizen uitgaf, die 
de mogelijkheid openen op aantrek-
kelijker wijze met rijkssteun te bou-
wen, besloot men tot het oprichten 
van de Humanistische Bouwstichting 
Bejaardenhuisvesting, welke inmid-
dels bij Koninklijk Besluit is toege-
laten. Dit betekent dat de H.B.B. 
daar waar dat mogelijk is, bejaar-
dentehuizen mag bouwen met voor-
schotten van het Rijk voor de aan-
koop van de grond en de bouw- en 
installatiekosten. 
Overigens wil dit alles nog niet zeg-
gen, dat de bejaardentehuizen voor 
buitenkerkelijken als paddestoelen 
uit de grond rijzen. Voor dat tot 
bouw kan worden overgegaan, dient 
eerst een hele lange weg bewandeld 
te worden, die soms jaren in beslag 
neemt. 
Wie meer van de situatie wil weten 
en contributant van de Stichting 
wenst te worden, kan inlichtingen 
krijgen bij het bureau van de H.S. 
H.B., Wouwermanstraat 42 te Am-
sterdam-Zuid. 

Nederland II 

elke maandag om (9.40 uur 

behalve op 14, 21 en 28 augustus 

en 11 september. 

op die dagen om 22.20 uur. 

Nederland I 

elke vrijdag om 22.25 uur. 

HUMANISTISCH JONGERENTIJDSCHRIFT 

1,r1IBERTIJN 
Red. en adm.: Postjeskade 43 I, Am-
sterdam - Postgirono. 13 82 77 7. 
Abonnement f 5,75 (per kalenderjaar) 

Ook voor uw kinderen of ldeinkin-
deren de moeite waard! Schenk hem 
of haar een abonnement. 

REL£VER.HUMVir 

Dit is de titel van het vijfde en laat-
ste boekje in de Oriëntatieserie De 
mens en zijn wereld onder redactie 
van dr. W. van Dooren. Relativiteit 
werd geschreven door drs. F. J. 
Doorman. Hij gaat uit van onze „ge-
wone" ervaringswereld en toont de 
betrekkelijkheid van allerlei algemeen 
aanvaarde en geaccepteerde opvat-
tingen en uitspraken. Zo geeft hij 
bijv. aan dat wat de één voorlich-
ting/herscholing noemt, door de an-
der indoctrinatie/hersenspoeling ge-
noemd wordt. In een hoofdstuk over 
de wereld van het kunnen, gaat hij 
uit van Isaac Newton en spreekt dan 
over de keuze die men in de weten-
schap heeft te doen in het soort sys-
teem dat men wenst te hanteren en 
dat slechts functioneert binnen een 
bepaald kader. In de wereld van het 
handelen schetst hij de onvolledig-
heid van onze kennis om werkelijk 
juiste beslissingen te nemen, die we 
dan achteraf rechtvaardigen. In het 
laatste hoofdstuk wordt nogeens dui-
delijk het dilemma van de moderne 
mens getekend met de aantekening 
dat de schrijver „te relativistisch is 
om vooralsnog in algemene oplossin-
gen van dit dilemma te geloven". 
Drs. Doorman is er in geslaagd om 
in heldere, maar niet eenvoudige taal 
duidelijk te maken, dat alles betrek-
kelijk is en zelfs dat, om een variant  
op een bekend gezegde te gebruiken. 
Veel stof tot discussie, waarvoor het 
boekje bedoeld is. 
Onder de titel Oriëntatie verscheen 
in de serie De mens en zijn wereld: 
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Bejaardenkampen 
Deze worden gehouden van 9 tot 30 
september, in „De Ark", Belvédère-
laan 14 te Nunspeet. Deelname voor 
personen boven de 60 jaar, pension-
prijs per week f 65,—. 
In de laatste week van 23 tot 30 
september zijn nog plaatsen beschik-
baar. 
Inlichtingen en aanmelding bij de be-
heerder, tel. 03412-2404. 

Vacantie op de Veluwe 
Er zijn nog kamers beschikbaar op 
„De Ark" in Nunspeet van 29 juli 
tot 2 september. Folder op aanvrage 
bij de beheerder, Belvédèrelaan 14 te 
Nunspeet, tel. 03412-2404. 

Reis naar Noorwegen 
Op de vlieg-bootreis naar Noorwe-
gen, heen 6 augustus per vliegtuig 
naar Stavanger — terug per boot op 
19 augustus vanaf Bergen — zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Kosten voor 
leden f 657,—. 
Reisroute: van Stavanger met de 
fjordenboot naar Haugesund, per 
bus door naar Eidfjord aan het Har-
dangerfjord en vandaar naar Her-
mannsverk aan het Sognefjord, met 
mogelijk een bezoek aan de joste-
dalsbreengletscher, terug per bus en 
trein via Voss naar Bergen. 
Gaarne binnen 4 dagen na ontvangst 
van In en Om bericht aan de reis-
leider G. Bloten, Julianaweg 4, 
Utrecht. Tel. ná zes uur (030) 80048. 

Atoom en kosmos (dr. W. van Doo-
ren) 
Existentie (mevr. drs. H. G. van 
Dooren-Choufour) 
Evolutie (dr. Kwee Swan-Liat) 
Autonomie (mevr. dr. C. W. van 
Essen-Zeeman) 
Relativiteit (drs. F. J. Doorman) 
In de serie Huwelijk en Gezin ver-
scheen: 
Verkering en verloving (mevr. mr. 
dr. M. Rood-de Boer) 
Trouwen (H. J. J. Lips) 
Gezinsvorming en Opvoeding (mevr. 
0. R. Varkevisser-de Boer) 
Het gemengde huwelijk (mr. M. G. 
Rood) 
Gezin en Maatschappij (dr. A. J. 
Wichers). 
De boekjes kosten f 0,50 per stuk 
en zijn verkrijgbaar bij het Humanis-
tisch Verbond te Utrecht door stor-
ting of overschrijving van dit be-
drag op gironummer 30 49 60 onder 
vermelding van de titel van het ge-
wenste boekje. 
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