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HET LEEDEPJTAL BILLLDU 

Wie in staat is de cijfers van de toename van het ledental van maand 
tot maand te volgen, komt tot de plezierige ontdekking, dat de groei, 
die zich in enigszins opmerkelijke mate eind van 1963 manifesteerde, 
door blijft gaan, zij het in langzamer tempo. Uit het jaarverslag over 1964 
is al gebleken, dat in dat jaar meer leden zijn toegetreden, dan in een 
reeks van voorafgaande jaren het geval is geweest. Daardoor werd ook 
de grens van de beruchte 12.000 overschreden en werd 1964 afgesloten 
met een ledental van 13.423. 

Hoewel minder sterk, vertonen ook de eerste vier maanden van dit 
jaar een groei, waarbij kan worden aangenomen, dat nog voor de zomer 
het 14.000ste lid ingeschreven zal worden. Of dit zo zal blijven door-
gaan, hangt natuurlijk van tal van factoren af, niet in het minst van de 
activiteit van een heel kleine groep van leden, die op elke blijk van be-
langstelling met een uitgebreide informatie reageren. Opmerkelijk is ook, 
dat „spontane" aanmeldingen veel meer voorkomen, dan we de laatste 
jaren gewend waren. 

Toch blijft het een feit, dat het aantal leden van het Humanistisch 
Verbond nog maar bijzonder gering is in vergelijking met het grote 
aantal onkerkelijken. Daar zijn allerlei redenen voor aan te voeren, zoals 
de onverschilligheid, het gebrek aan binding, de onbekendheid enz. Nog 
dezer dagen overkwam het ons, dat in een toevallig gesprekje met een 
bepaald niet onintelligente jonge vrouw bleek, dat deze nog nooit van het 
bestaan van het Verbond gehoord had. 

Voor het meelevende lid en voor allen, die op de een of andere wijze 
bij het werk betrokken zijn, is dat een onbegrijpelijke zaak. Maar het is 
een feit, waar we rekening mee moeten houden en we zullen ieder op 
onze wijze er voor moeten zorgen, dat die onbekendheid vermindert. 
We willen beslist geen kreten slaken in de trant van „ieder lid wint 
een nieuw lid" of iets van die aard. Dat doet men niet, althans niet op 
grote schaal. Maar wat wel kan is dat men in zijn eigen omgeving eens 
wat meer laat blijken, bij het Verbond te zijn aangesloten. Het is geen 
geheime sekte, waarover de ingewijden tegenover buitenstaanders het 
stilzwijgen moeten bewaren. Integendeel, het komt er op aan zoveel 
mogelijk mensen er van op de hoogte te stellen en als het te pas komt 
eens duidelijk maken wat het in ons eigen leven betekent. 

Daarvoor is ook nodig, dat de leden zelf meer weten van de werkzaam-
heden. Ondanks de regelmatige informatie die daarover gegeven wordt, 
zowel vanuit Utrecht als in onze gemeenschappen, ontbreekt daaraan 
nog wel het een en ander. Waar hier de schuld ligt, en of de methode 
van informatie niet deugt, willen we thans niet bespreken. Dat is een 
zaak, waarmee allen die op verschillende plaatsen verantwoording 
dragen, zich voortdurend bezighouden. Maar het ligt op de weg van de 
leden om, als hen iets niet duidelijk is, aan hun besturen te vragen, voor 
een betere voorlichting te zorgen. 

In februari 1966 zal het Verbond 20 jaar bestaan. Als we op de zelfde 
manier doorgroeien als nu het geval is, zou het jubileumgeschenk er uit 
kunnen bestaan, dat we 15.000 leden zouden hebben. Daar kunnen we 
allemaal wel iets toe bijdragen. 
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HET HOOFDDE ESTUUR 
BESPRAK ... 

in zijn vergadering van 29 mei 1965 
o.m. de brief van het Dagelijks Bestuur 
aan de Minister-President over de 
moeilijkheden in de Dominicaanse Re-
publiek. De leden van het H.B., welke 
op deze vergadering aanwezig waren, 
opperden hiertegen geen principiële 
bezwaren. Zij achtten het echter, met 
het D.B. juist, dat in Mens en Wereld 
een nadere verklaring zal verschijnen, 
waarvan de tekst werd goedgekeurd. 

Bij de behandeling van de ingekomen 
stukken werd met vreugde vastgesteld, 
dat zowel de groei van het ledental als 
de belangstelling voor onze publicaties 
door gaat. Ook de versterking van de 
financiële positie van het H.V., die 
hiermede gepaard gaat, is bijzonder 
welkom, zeker door de voortdurende 
stijging van de kosten, waarop geen 
enkele invloed kan worden uit-
geoefend. De gunstige resultaten van 
de maart-aktie van de Stichting Steun-
fonds Praktisch Humanisme waarbor-
gen de voortzetting van het werk van 
de geestelijke verzorging, echter nog 
niet de noodzakelijke uitbreiding. 

Zowel het jaarverslag van het Huma-
nistisch Opleidings Instituut als dat 
van het Vormingscentrum voor mili-
tairen werden besproken, en enkele 
kanttekeningen gemaakt. 

Een aantal door de Centrale Commis-
sie Geestellijke Verzorging voorgedra-
gen raadslieden werden door het H.B. 
toegelaten, terwijl tevens goedkeuring 
gehecht werd aan het voorstel van het 
D.B. om de H.B.-leden Bosselaar en 
van Dooren in het Dagelijks Bestuur 
op te nemen, beiden als 2e secretaris. 

Het datumschema voor de in het ver-
enigingsjaar 1965-1966 te houden 
H.B.-vergaderingen en Topkadercon-
ferenties werd vastgesteld, terwijl met 
een enkele wijziging ook de lijst van 
personen, die het H.B. en het Verbond 
op allerlei plaatsen vertegenwoordi-
gen, goedgekeurd werd. Hierbij kwam 
tevens de samenstelling van de ver-
schillende commissies aan de orde. 

--> 



D.B. , UITBREIDING 

Teneinde enigszins tegen de zich 
steeds uitbreidende werkzaamheden te 
zijn opgewassen, is het Dagelijks Be-
stuur met twee leden uitgebreid, n.l. 
de heren H. Bosselaar te Amstelveen 
en Dr. W. van Dooren te Bilthoven. 
Beiden zullen als 2e secretaris optre-
den. 
Door deze aanvulling bestaat het D.B. 
thans uit: Dr. J. P. van Praag, voor-
zitter, J. Bijleveld en Mr. Dr. H. J. 
Roethof, ondervoorzitters, B. J. Max, 
algemeen secretaris, H. Bosselaar en 
Dr. W. van Dooren, 2e secretarissen, 
J. Pasman, penningmeester en de be-
zoldigde functionarissen D. Th. F. 
d'Angremond, centraal geestelijk 
raadsman, J. van den Ban, administra-
teur en Th. W. Polet, organisatie-
secretaris. Bovendien neemt ook de 
redacteur van Mens en Wereld, Dr. H. 
Bonger af en toe aan de besprekingen 
van het D.B., dat als regel elke vrijdag-
avond in Utrecht vergadert, deel. 

NIEUWE RAADSLIEDEN 

Tot geestelijke raadslieden bij de In-
richtingen van Justitie zijn benoemd de 
heren J. Dikstaal, te Hoorn, E. W. 
Koers te Maastricht, G. J. Waasdorp 
te Den Haag, B. van Zandbergen en 
J. van Zandbergen, beiden te Ooster-
wolde. 
Tot plaatselijk geestelijk raadsvrouwe 
werd benoemd Mevr. H. F. Kuiper-
Talma Stheeman te Amsterdam-Oost. 
Allen zijn vrijwilligers. 

vervolg 
HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK ... 

- LálNUDAG 
Toen rond half twaalf ongeveer 100 
deelnemers met een rondvaartboot in 
liet haventje van de Amsterdamse tuin-
stad Slotermeer aankwamen, hadden 
zij er reeds een excursie van zo'n an-
derhalf uur opzitten door oud en nieuw 
Amsterdam. Hun landdag was begon-
nen bij het Centraal Station. Intussen 
waren er al tallozen op het Geuzen-
eiland gearriveerd. Er werd daar ge-
sproken over hoe ver en hoe koud 't 
was, maar ook hoe gezellig en rustig. 
Nadat aangenomen mocht worden, dat 
iedereen op deze dertigste mei zo'n 
beetje „binnen" was, begon in een zeer 
royale tent het optreden van de caba-
retgroep Labberdoedas. Op vlotte 
wijze werden onder zeer primitieve 
omstandigheden een aantal voortreffe-
lijke liedjes en schetsjes „ten tonele" 
gebracht. 

Na de lunch waren er voor de lief-
hebbers excursies. O.a. werd het in de 
omgeving liggende A. H. Gerhardhuis 
bezocht. Velen bleven echter op het 
eiland en nuttigden koffie en warme 
worstjes. 

Alhoewel er vrij veel leden met kin-
deren gekomen waren, zagen of hoor-
den we de laatsten vrijwel niet. Op een 
hoek van het eiland hadden de jon-
geren hun eigen speelgelegenheid in en 
om grote tenten. Materiaal en leiding 
was ruimschoots aanwezig. De „tie-
ners" hadden hun eigen soos in een 
gebouwtje, niet ver van het eiland. 
Tegen het eind van de middag sprak 
de landelijk penningmeester. Gelukkig 
niet over de financiën, maar over de 
groei van en het leven in deze nieuwe, 
massale woonwijken. 
Alvorens hij echter aan dit ernstige 
onderwerp begon, dankte hij de orga-
nisatoren van deze zeer geslaagde 
landdag, die de afgelopen weken vrij-
wel dag en nacht in touw waren ge-
weest om alles tot in de puntjes te 
verzorgen. Een verdiende hulde voor 
de mensen van de gemeenschap Am-
sterdam-Tuinsteden-West. 

MIL. RAADSLIEDEN 

Zoals bekend mag worden veronder-
steld, zijn sedert augustus 1964 vier 
raadslieden, welke onder leiding staan 
van een Hoofdraadsman, toegelaten 
tot het geven van humanistische 
geestelijke verzorging bij de strijd-
krachten. Dit is een door de minister 
van defensie toegestane proef, welke 
na afloop van drie jaar opnieuw be-
keken zal dienen te worden. De mi-
nister wilde eerst wel eens zien, of er 
werkelijk behoefte aan bestaat. 
Op het ogenblik is het zo, dat zich 
1700 deelnemers hebben aangemeld en 
dat er per maand een toeneming is van 
ongeveer 150. Voor de raadslieden is 
het al een onmogelijke taak gebleken 
om zelfs bij een werkweek van 60 à 70 
uur aan alle aanvragen te voldoen. Zij 
moeten ongeveer 1000 km per week 
per auto afleggen, om de verschillende 
kazernes te kunnen bezoeken, terwijl 
tal van plaatsen eenvoudig door ge-
brek aan tijd niet bereikt kunnen wor-
den. Bovendien is dringend versterking 
nodig, o.a. voor de militairen, die in 
Duitsland gelegerd zijn en voor de 
marine. Overleg is gaande om vóór de 
afloop van de proefperiode tot een op-
lossing te komen. 

HET COORNHERTHUIS 

Gedurende 1964 bezochten 2717 mili-
tairen het humanistisch vormingscen-
trum, waarvoor hen drie dagen verlof 
wordt verleend. Opmerkelijk was, dat 
in de tweede helft van het jaar het be-
zoek hoger was dan in de eerste helft 
wat mag worden toegeschreven aan 
het feit, dat vanaf augustus de geeste-
lijke raadslieden toegang tot de kazer-
ne kregen. 

De apotheose werd gevormd door het 
oplaten van ballonnetjes, waaraan 
kaartjes waren bevestigd met de namen 
en adressen van de kinderen. Hiervoor 
was jong en oud naar het midden-
terrein gekomen en de kleurige ballon-
netjes bevestigden  het feestelijke ka-
rakter van deze dag. 
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De vergadering heeft zich ook bezig-
gehouden met een nabeschouwing over 
het congres, waarbij enkele wensen 
voor organisatorische wijzigingen wer-
den uitgesproken. Dit geldt o.a. de 
ruimten, waarin het congres gehouden 
wordt. Met de genomen proef, om het 
jaarverslag in twee afdelingen te be-
spreken, was men wel tevreden. 
Een discussie over het gemengde hu-
welijk, met name t.a.v. het standpunt 
van de R.K.-kerk moest wegens tijds-
gebrek naar de agenda van de vol-

gende bijeenkomst op 26 juni verwezen 

worden 	 



Humanistische Correspondentiekring 
voor huwelijkscontacten 

opgericht door het Humanistisch Verbond, verleent bemiddeling bij het leggen 
van contacten tussen personen, die een huwelijkspartner zoeken. 

Inlichtingen postbus 210. Utrecht. Gaarne 24 cent aan postzegels insluiten. 

INTERNATIONAAL NIEUWS 

BEJAARDENHUISVESTIMG 	HOOGGELEERDE VAN PRAAG 1M E C.7 CD E [12 11[,-JC5 

Dr. P. Thoenes, lid van de redactie 
van Rekenschap en van de beheers-
commissie van Socrates, is per 1 sep-
tember 1965 benoemd tot buitenge-
woon hoogleraar in de sociologie aan 
het Institute of Social Studies in Den 
Haag. 

C-fi WELIJKSCOHT CTEN 

Uit het jaarverslag van de Stichting 
Humanistische Correspondentiekring 
voor Huwelijkscontacten over 1964 
blijkt, dat in dat jaar 1169 aanvragen 
om inlichtingen binnenkwamen. Hier-
aan werd voldaan door het toezenden 
van een brochure waarin de voorwaar-
den tot deelname worden uiteengezet. 
263 personen lieten zich als deelnemer 
inschrijven. Beide getallen zijn weder-
om hoger dan in het voorafgaande 
jaar. De Stichting onderhield vrucht-
bare contacten met de andere bureaus 
op godsdienstige en levensbeschouwe-
lijke grondslag, terwijl in de pers een 
toenemende belangstelling voor deze 
niet-commerciële instellingen blijkt te 
bestaan.  

In het jaarverslag van de Humanisti-
sche Stichting voor Huisvesting van 
Bejaarden, wordt melding gemaakt 
van het feit, dat over 1964 het aantal 
contribuanten gestegen is van 2350 tot 
3314. Het aangesloten aantal plaatse-
lijke stichtingen is thans 12 (eind 1963 
9), terwijl de oprichting en aansluiting 
van nog 6 plaatselijke stichtingen bin-
nenkort wordt verwacht. 

In In en Om van januari hebben wij 
een uitvoerig bericht over deze stich-
ting afgedrukt, die is opgericht door de 
Vereniging tot Bevordering van Zelf-
standig Denken „De Vrije Gedachte", 
het Humanistisch Verbond en de Ne-
schappelijk Werk „Humanitas". De 
stichting bouwt zelf geen huizen voor 
bejaarden, doch stimuleert plaatselijke 
en regionale initiatieven, en geeft ad-
viezen bij voorbereiding en bouw. 

Voor verdere inlichtingen kan men 
zich wenden tot het bureau van de 
stichting, Slotermeerlaan 1, Amster-
dam-West. 

een bezoek aan de Verenigde Staten 
heeft gebracht en daar een reeks van 
lezingen over maatschappelijk werk en 
het Nederlandse humanisme heeft ge-
houden. 

Als president van het in 1966 te hou-
den vierde congres van de IHEU zal 
optreden de bekende bioloog Jean 
Rostand. Het congres wordt gehouden 
van maandag 25 tot zaterdag 30 juli in 
de Parijse voorstad Puteaux. 

International 
HumanIsm 
drie-maandelijks orgaan van de 
International Humanist 
and Ethical Union. 

Prijs f 3,— per jaar. 

Proefnummers verkrijgbaar bij het 
bureau van de IHEU, 
Oudegracht 152, Utrecht. 

Met het uitspreken van de rede „Wat 
is Humanistiek?'" heeft dr. J. P. van 
Praag op vrijdag 21 mei jl. te Leiden 
het ambt van bijzonder hoogleraar in 
de humanistiek en de wijsgerige antro-
pologie van het humanisme aanvaard. 
Het groot-auditorium van de Rijks-
universiteit was tot de laatste plaats 
bezet, evenals een van de collegezalen, 
waar men via luidsprekers het gespro-
kene kon beluisteren. 

Voorafgegaan door de Senaat van de 
Universiteit en de professoren is een 
lange stoet aan professor en mevrouw 
Van Praag voorbij getrokken om hen 
met het heugelijke feit te feliciteren. 
Behalve vele vooraanstaanden en ver-
tegenwoordigers van federaties, ge-
westen en gemeenschappen van het 
Verbond, waren er vertegenwoordi-
gers van aanverwante organisaties, 
overheidsinstellingen e.d. 

JONGER EN BRIEFWISSELING 

Zowel de American Humanist Asso-
ciation als de American Ethical Union 
willen proberen om hun jonge leden 
met jongeren uit andere landen te laten 
corresponderen. Voorlopig wordt ge-
dacht aan de 14- tot 21-jarigen. Uiter-
aard zal de briefwisseling in de engel-
se taal dienen plaats te vinden. 
Wie hieraan mee wil doen, kan naam, 
adres en leeftijd opgeven aan het Cen-
traal Bureau, Oudegracht 152 te 
Utrecht. Na ontvangst van een aantal 
aanmeldingen worden deze dan op een 
lijst geplaatst en doorgezonden aan de 
beide Amerikaanse organisaties. 
Het Verbond en de redactie van dit 
blad dragen geen enkele verantwoor-
ding en kunnen ook niet ingaan op ge-
vraagde inlichtingen enz. 

Door het Hoofdbestuur van het Ver-
bond werden als leden van de Board 
van de International Humanist and 
Ethical Union (IHEU) wederom aan-
gewezen de heren J. P. van Praag en 
Libbe van der Wal. 

In Australië zijn besprekingen tussen 
de daar bestaande vier humanistische 
groepen gaande om tot een federatie te 
komen. Afgevaardigden zullen daar-
voor elkaar in augustus in Canberra 
ontmoeten. 

Ook onze Belgische zusterorganisatie 
beschikt thans over een blad voor haar 
kader, dat in gestencilde vorm maan-
delijks verschijnt. 

De American Humanist Association 
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koos op haar jaarlijkse bijeenkomst in 
april tot voorzitter Robert W. McCoy 
in plaats van Mrs. Vashti McCollum. 
Op dit congres werd ook door een 
Nederlandse het woord gevoerd, n.l. 
door ons lid Mevr. Esther Vrind-van 
Praag, die gedurende enkele maanden 



UIT DE GEWESU'EN 

Zeeland was met enkele leden present 
op een bijeenkomst voor „Jong Vol-
wassenen" in het vormingscentrum 
Hedenesse. De groep jongeren, in 
hoofdzaak hervormd en gereformeerd, 
had een gesprek over sexuele ethiek, 
waarbij van te voren door drie inlei-
ders, waaronder ook een humanist, een 
inleidinkje gehouden was. 

De kontaktdag van Drenthe, die zoals 
reeds werd aangekondigd op 20 juni 

UIT DE GEMEENSCHAPPEN 

Amersfoort en Bilthoven zijn bezig aan 
een enquête onder de leden. Hierbij 
speelt niet alleen de wens iets van de 
leden te weten te komen een rol, maar 
men verwacht dat op deze manier een 
wisselwerking tussen leden en bestuur 
zal ontstaan. We hopen t.z.t. iets over 
de resultaten te vernemen. 

Niet alleen Amsterdam-Tuinsteden-
West, maar ook Doetinchem heeft een 
landdag gehouden. Het was beschei-
dener van opzet en meer voor eigen 
kring bestemd. Wie er prijs op stelde, 
werd per auto gebracht. 

De Haagse Federatie heeft een bezoek 
gebracht aan het Gimbornpark bij 
Driebergen. Ook de Haagse gemeen. 
schappen blijven actief, met excursies 
naar allerlei wat dichterbij gelegen 
oorden. Den Haag-Noord roept de 
leden op eens per maand een avondje 
te komen praten in een restaurant in 
het Westbroekpark. Hiermede is de 
soos in het Verbond geïntroduceerd. 
Wie volgt? 

Amsterdam-Zuid-West heeft met 
warmte afscheid genomen van voor-
zitter Storm, die na 8 jaar de tijd ge-
komen achtte om zijn taak neer te 
leggen. 

Ook Bussum e.o. heeft van voorzitter 
gewisseld. Dr. Saalborn vond het nu 
welletjes, wat niet wil zeggen dat we 
niet meer van hem zullen horen. Hij is 
nog steeds een geliefd en veel ge-
vraagd spreker. 

Eindhoven heeft zijn jaarlijkse buiten-
dag gehad in het huis en de tuin van 
één der leden in het landelijke Knegsel.  

in Het Meeuwenveen te Havelte wordt 
gehouden, begint om 10 uur met koffie. 
Er is daarna gelegenheid voor verdere 
kennismaking en een wandeling, terwijl 
na de broodmaaltijd de gewestvoor-
zitter de heer Coert een inleiding zal 
houden. Zoals gebruikelijk is er voor 
de kinderen een afzonderlijk pro-
gramma. 

Zuid-Holland-Noord denkt over een 
bezoek aan Alphen a. d. Rijn om te 
trachten daar een werkgroep te stich-
ten. Het wordt heel officieel aange-
kondigd als een „werkbezoek". 

In Nijmegen komen op de bijeenkom-
sten regelmatig belangstellenden van 
katholieke huize. Omgekeerd ontvan-
gen onze leden uitnodigingen voor het 
bijwonen van verschillende manifesta-
ties, die door katholieken worden be-
legd. Dit was o.m. het geval voor een 
forumavond over „Vreedzame coëxis-
tentie". 

Een openbare bijeenkomst over de 
huidige problemen van de internatio-
nale ontwikkelingshulp met als een bij 
uitstek deskundig inleider onze onder-
voorzitter Mr. Dr. H. J. Roethof werd 
door Laren/Blaricum belegd. 

We hopen, dat de damesgroep van 
Leiden de reeds eenmaal vanwege het 
slechte weer uitgestelde tocht naar De 
Keukenhof toch nog heeft kunnen 
houden. 

Op 27 juni houdt Apeldoorn een grote 
bustocht door het Gooi en het Sticht. 
De leden die mee willen worden ver-
zocht niet te schrikken van de lage 
prijs, het kost n.l. slechts f 2,50. Hoe 
doen ze het er voor? 

Aangemoedigd door het grote succes 
van vorig jaar zal ook nu weer en wel 
op 20 juni door gemeenschap  Utrecht 
een auto rally gehouden worden. En-
kele leden traden als gastvrouwen en 
-heren op van een groep Duitse geest-
verwanten, die na een bezoek aan De 
Keukenhof in het Erasmushuis een 
hapje kwamen eten en films te zien 
kregen. 

Vanuit Zwolle en Ommen eveneens 
een tocht naar buiten en wel naar 
Dalfsen, waar men op 20 juni de 
gasten zal zijn van een bevriende 
familie. Wie niet fietst, vindt een 
plaatsje in een auto. 
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De buitenwerkcommissie van het H.V. 
heeft de volgende vakantieplannen: 

licianderkaarraro 1e-112 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. 

lentenlkairi-Dpeo 13=5,5 jaar 

Op Schouwen (Burgh bij Haamstede) 
zijn drie tentenkampen voor jongeren 
van 13 tot 15 jaar (max. 24 per kamp) 
georganiseerd. 
le 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. 

11.eilfgoChten doop 
eijanemarken  16-18 Jaar 

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

/e 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. 
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