
DOE-MEE aan de grote 

* Het is de moeite waard! 

	Hurnanitas-prijsvraag! 
* Schitterende prijzen! 	 Voor bijzonderheden zie pág. 4 en 5 

2e Jaargang No. G — November 1953 

van ens tot ens 
„4iWiViANIT 

CENTRAAL BUREAU 
Vondelstraat 61 

AMSTERDAM-VV. 

appelijk Werk op Humanistische grondslag „Humanitas" onder redactie van. Henk Beuke 
Orgaan van de Ver, voor Maatsch 

en T. van Grootheest, Adm.adres: Vondelstraat 61, Amsterdam-W. 

rimram-zen 
Nu de zomer achter ons ligt gaat het werk van Humanitas 
weer onze volle aandacht vragen. Dit wil niet zeggen, dat 
er in de zomermaanden niets gebeurd is; de verslagen van  
kinderkampen, uitstapjes met bejaarden enz., die u in dit 
nummer kunt aantreffen, getuigen duidelijk van het tegen-
deel. Ook de uitstekend geslaagde scholingsweekends voor 

de. gezinsverzorging en de gezinsvoogdij vielen in deze 
periode. Maar bij al deze activiteiten is de zomer toch 
vooral de tijd van plannen maken en voorbereiding en _ 
breekt nu de tijd aan om deze plannen te gaan verwezen- 
lijken. 	• 
Het is een goed ding, dat er in onze vereniging steeds weer 
nieuwe plannen worden uitgewerkt en steeds weer nieuwe 
stukken werk worden aangepakt; het bewijst, dat we als 
organisatie springlevend zijn, maar ook, en dat is zeker zo 
belangrijk, dat er een grote en wezenlijke behoefte bestaat 
aan het werk, dat wij te zamen verrichten. We komen echter 
bij al onze plannenmakerij steeds  weer  en onherroepelijk 
voor deze vraag te staan: Hoe komen we aan het geld? 
Wij weten, het, is -  het oude liedje, waarvan de wijs en de 
woorden u overbekend' zijn. Maar het is nu eenmaal niet 
anders, alles wat we doen, alles wat we nieuw aanpakken 
kost geld en naarmate ons werk zich uitbreidt zullen we 
in deze richting plannen moeten maken en uitvoeren, plan-
nen die alle andare plannen mogelijk maken. 
Op het laatste congres van Humanitas is een dergelijk plan 
naar voren gebracht: De ledenwin-actie. De voorbereidingen 
voor deze actie hebben ook al in de zomer plaats gevonden 

en wij kunnen u verzekeren, dat er zowel door de landelijke 
propagandacommissie als door de plaatselijke -  commissies 
veel werk verzet is. Nu komt het in deze maanden er op 
aan, dat het niet bij plannen blijft. Hiervoor hebben we 
hulp nodig, hulp van u en al die andere zeven duizend 
leden, die Humanitas in het land telt. Want één ding staat 
vast, de plannen kunnen nog zo mooi en goed zijn, als wij 
niet kunnen rekenen op de medewerking van onze leden, 
dan komt er niet veel van terecht. Dan zal ons ledental 
wel groeien, maar het zou te langzaam gaan en dit kan 
voor ons werk en voor onze positie als vereniging voor 
maatschappelijk werk op humanistische grondslag, zeer 
ernstige gevolgen hebben. Daarom dienen we alle krachten 
te mobiliseren om deze actie te doen slagen. Natuurlijk 
zullen, als dit het geval is, niet alle moeilijkheden- en pro-
blemen uit  de weg geruimd zijn, dit zal een langere tijd 
vragen dan alleen deze winter. Het is echter goed, dat er 
nu een begin gemaakt wordt en zo mogelijk een stevig 
begin. 
Meldt u daarom aan bij uw afdelingsbestuur als medewer-
ker. Vraag om propaganda-materiaal, bewerk uw vrienden 
en kennissen, familieleden of wie dan ook om lid te worden 
van Humanitas. Kunt u op huisbezoek gaan? Prachtig! Wilt 
u in een andere  vereniging of organisatie, waarvan  u deel 
uitmaakt, leden winnen? Best! Wat u wilt doen laten we 
graag aan u over, maar één ding vragen wij u zeer dringend: 
Doe mee! Help onze vereniging vooruit en doe het nu, 
want de tijd dringt. 	 v. Gr. 



Huisvrouwen uit het emnpgebied 
De ramp van Februari„ die in alle sec-
toren van het maatschappelijk en 
economisch leven nog steeds zijn in-
vloed doet voelen, bracht ook een 
aantal Humanitas-medewerkers in het 
geweer om de naweeën te helpen ver-
lichten. Behalve de onmiddellijke hulp, 
die in Februari werd verleend, werd 
„Humanitas" ingeschakeld bij de uit-
zending van vrouwen uit het rampge-
bied. De uitzending werd gefinancierd 

'door het Rampenfonds, terwijl de orga-
nisatie in handen van Humanitas was. 
Ook andere groeperingen hadden een 
dergelijke taak op zich genomen. 
Zo had dan na een spoed-telefoontje 
uit Heenvliet de eerste uitzending 
plaats op 1 September, toen zes huis-
vrouwen uit Heenvliet naar Ommen in 
Overijsel trokken, waar „Humanitas" 
over enige gastvrije relaties beschikte. 
Ieder, die deze prachtige omgeving van 
de Lemelerberg kent, met zijn bossen, 
afgewisseld door weilanden waar de 
Vecht zich als een zilver oplichtend 
lint door slingert, zal weten, dat het 
natuurschoon van Gemmen de voor ons 
aangewezen bondgenoot was. Want in 
deze geheel andere omgeving hadden 
deze mensen, die nog niet over hun 
angst voor het water heen waren, de 
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Bejaardenzorg 
Dinsdag 30 Juni 1953, des morgens om 
half negen. Het Kwakersplein staat voor 
een zeer groot gedeelte in het teken van 
„Humanitas". Zeven touringcars van de 
Noord-Holland-Express staan gereed om 
ongeveer 240 leden van de Ontspan-
ningsclub voor Bejaarden in Amsterdam-
West naar Apeldoorn te vervoeren. 
Spandoeken worden aan de wagens• be-
vestigd, foto's worden genomen en onze 
filmoperateur is eveneens druk aan het 
werk. 
„Humanitas"-West op haar best! 
Om negen uur wordt gestart met vro-
lijke gezichten, prachtig, warm weer 
en volop zon. Via het Gooi, waar in 
Hilversum langzaam langs de verschil-
lende studio's wordt gereden en Ome 
Keesje van de Vara aller belangstelling 
had, ging het langs Amersfoort recht-
streeks op Apeldoorn aan, waar in het 
prachtige stadspark „Berg en Bos" de 
koffiemaaltijd wachtte. Deze was uitste-
kend verzorgd en verdient alle lof. In 
de prachtig ingerichte zaal, waarin alle 
deelnemers(sters) ruim plaats konden 
nemen, lagen de lunchpakketten gereed  

gelegenheid om tot zich zelf te komen, 
zich van het drukkende gevoel van 
neerslachtigheid te bevrijden en kracht 
op te doen om de toekomst met meer 
vertrouwen tegemoet te treden. 
De vrouwen werden ondergebracht in 
gezinnen, zodat ze niet in de onrustige 
vrijheid van een pension of vacantiehuis 
werden' „losgelaten", maar aan de rus-
tige gebondenheid van een huisgezin 
werden toevertrouwd om daarvan de 
sfeer te ondergaan. 
Hoewel de gastheren en -vrouwen in 
deze kleine huisjes in het bos wat hun 
inrichting betreft wel niet met luxe-
hotels konden concurreren, stelden velen 
hun beperkte mogelijkheden, maar on-
beperkte gastvrijheid ter beschikking 
van de dames, die zulke grote ver-
liezen hadden geleden. De ontvangst 
van de vijf groepen, die uitgezonden 
zijn, was zeer hartelijk; met begrijpende 
zorg werden combinaties gemaakt van 
vriendinnenen gelijkgezinden. 
De organisatie in Ommen was geheel 
in handen van mevrouw Wilmans, die 
de eerste Zondag al meteen gedaan kon 
krijgen, dat een groep logé's werd uit-
genodigd met een plaatselijk georgani-
seerde excursie mee te gaan. 
De band tussen gastvrouwen en gasten 

en werd tweemaal koffie geserveerd. 
Bovendien kregen allen nog kersen als 
toespijs. 
Na de lunch maakten velen een rond-
wandeling door het wonderschone park, 
waarvoor ruim anderhalf uur gelegen-
heid was. 
Op de terugweg werd te Amersfoort ge-
pleisterd op de Amersfoortse Berg en 
werd in het Berghotel thee aangeboden. 
Hier werd ongeveer een uur genoten 
van het prachtige panorama, waarna de 
terugtocht naar Amsterdam werd be-
gonnen. 
Te ongeveer half acht arriveerden de 
wagens op de diverse plaatsen van ver-
trek en namen de verschillende bus-
leiders afscheid van opgetogen en dank-
bare deelnemers. 
Aan een prachtig geslaagde dag was een 
einde gekomen. Wel' was het erg warm 
geweest, doch gelukkig was de tocht 
zonder ongelukken afgelopen. Slechts 
één wagen had ongeveer drie kwartier 
motorpech, doch dat mocht niet hin-
deren. 
De deelnemers zullen nog lang teren 
op de genoegens van deze dag. 
Wij willen dit verslag niet eindigen zon-
der een woord van lof aan de penning-
meester, Jo Olthoff, die het leeuwen-
deel had in het voorbereidende werk. 

CI21]Cii vecam-DU0\'. 
was goed en ook het contact tussen 
de gasten onderling was ondanks hun 
verschillende tijdelijke tehuizen niet 
verbroken. Er werd vaak samen gewan-
deld en 's Zaterdagsavonds ontving 
mevrouw Wilmans de gehele groep en 
werden er soms diepgaande gesprekken 
gevoerd. Ook werden er stevige con-
tacten gelegd tussen gastvrouw en• 
gast, zodat daarna soms een geanimeer-
de briefwisseling ontstond. 
Aangezien niet in alle plaatsen van het 
rampgebied _een afdeling van „Huma-
nitas" bestaat, moest de organisatie 
aldaar overgedragen worden aan vrij-
Willigers. De uitzending had echter 
alleen plaats als de huisdokter van de 
betrokkene een verblijf in een andere 
omgeving adviseerde. Dat dit vaak geen 
gemakkelijke beslissing was kan men 
zich voorstellen. 
In het geheel zijn 25 vrouwen uitge-
zonden, van wie zes uit 's-Gravendeel 
en negentien uit Heenvliet en omlig-
gende gemeenten. 

Laat ons hopen, dat. deze uitzending 
heeft bijgedragen tot het herstel van 
hen, die zo veel, hebben geleden van 
de overstromingsramp. • 

M. SCHAPER 

Op 16 September vindt de eerste ont-
spanningsavond plaats en zal vermoede-
lijk de filmopname over dit uitstapje 
gedraaid worden. Er is dan een klein 
aantal kaarten á 40 cent verkrijgbaar. 

CUIJPERS 

Ontspanning voor 
bejaarden 

Na de goed gslaagde bustocht naar 
Apeldoorn en Amersfoort heeft de eerste' 
ontspanningsavond veel vreugde be-
zorgd aan onze bejaarden. De schouw-
burgzaal van „Ons Genoegen" aan de 
Elandstraat was nagenoeg geheel ge-
vuld op Woensdag 16 September. 
De avond werd op voortreffelijke 
wijze gevuld door het cabaretgezelschap 
„Allerhande". In een vlot tempo werd 
een uitstekend programiria afgewerkt; de 
zaal daverde van het begin tot het einde 
der voorstelling van de lach. „Allerhan-
de" deed zijn naam eer aan en boeide 
de gehele avond een opgetogen en 
dankbaar publiek. Vrolijk en tevreden 
verlieten om ongeveer half twaalf onze 
mensen de zaal, om ongetwijfeld nog 
gedurende lange tijd te teren op deze 
voortreffelijk georganiseerde avond. 
Op 4. November wordt in dezelfde zaal  

r- 

.wederom een avond gegeven door_ een 
operette- en, operagezelschap van ama-
teurs en zal zeer waarsch3jnlijk, als ver-
rassing, een kort filmpje worden ver-
toond van de bustocht, welke op 30 
Juni jl. werd gehouden. Onze bejaarden 
zullen zich dus op de film vereeuwigd 
zien. Ongetwijfeld een leuke verrassing! 
Op 16 'December zal vermoedelijk een 
film worden vertoond over ons Amster-
damse bos, waarin • hei uitgebreide 
planten- en vogelleven te bewonderen 
zal zijn, uitvoerig uiteengezet door de 
hoofdboswachter. 
Dan volgen nog twee avonden en wel 
op 17 Februari en 14 April 1954, waar-
voor het programma nog moet worden 
uitgestippeld. 
Voorts zijn de eerste besprekingen reeds 
begonnen voor de bustocht in Juni 
Juli, welke een bijzondere attractie be-
looft te worden. Zeer waarschijnlijk zal 
Vierhouten ditmaal de pleisterplaats 
worden met inbezitneming van de Zon-
nebal of het openluchttheater. 
Hierover echter later. 
West I streeft er naar het bejaarden-
werk zo goed mogelijk te organiseren 
en hoopt dit in de toekOmst nog meer 
en hoopt dit in de toekomst nog te 
noodzakelijk werk. 	CUIJPERS 

GEWEST NOORD-BRABANT 
De afdelingen van ons Gewest zijn alle 
druk bezig de nodige voorbereidingen 
te treffen voor een grote ledenwin-
actie. De verwachtingen in Brabant zijn 
dan ook hoog gespannen; vele leden 
gaven zich in de verschillende afdelin-
gen op, om deel te nemen aan het huis-
bezoek, waaruit de actie grotendeels zal 
bestaan. 
De zittingen van de maatschappelijk 
werker van het Gewest worden steeds 
drukker bezocht. Opmerkelijk is, dat de 
toeneming van het aantal verleende ge-
vallen van hulp of advies evenredig is 
aan de activiteit, die de leden van een 
bepaalde afdeling ontwikkelen. In en-
kele afdelingen sturen leden hulpzoe-
kenden uit eigen omgeving regelmatig 
naar deze spreekuren van de afdeling 
en het behoeft geen betoog, dat dit het 
werk van Humanitas in zo'n afdeling 
zeer ten goede komt. Wij wekken daar- 

om alle- leden van afdelingen, die een 
spreekuur houden, op, dit voorbeeld te 
volgen. 
In Augustus werd te Eindhoven een 
vergadering gehouden van alle afdelin-
gen van het Gewest, waar verschillende 
gewestelijke kwesties werden geregeld. 
In Roosendaal, waar de vorige maand 
een bestuur werd gevormd, bestaande 
uit de heer J. van Gestel, voorzitters 
mejuffrouw J. Jongkamp, secretaresse en 
de heer Jongenelen, penningmeester, 
wordt voortaan ook regelmatig een 
spreekuur door de maatschappelijk wer-
ker van het Gewest gehouden. De eerste 
spreekuren daar waren al aardig be-
zocht, zelfs kwam iemand uit een om-
liggende plaats voor advies. Ook in 
's-Hertogenbosch is men thans met een 
regelmatig spreekuur begonnen. 

GEWEST FRIESLAND 
De afdelingen van Humanitas in Fries-
land waren in een gewestelijke bijeen-
komst samen op 12 September in het 
Humanitasgebouw 'te Leeuwarden. 
De bespreking betrof hoofdzakelijk het 
gehouden kinderkamp te Appelscha, dat 
in alle opzichten een succes is geweest. 
Met algemene stemmen werd dan ook 
besloten dit werk voort te zetten, en 
volgend jaar een dergelijk kamp te or-
ganiseren. Reeds nu werden verschil-
lende punten hiervoor . besproken. Zo 
worden de leeftijdsgrenzen gesteld op 
8 en 13 jaar. 
In verband met de ledenwinactie zullen 
contacten worden opgenomen met plaat-
sen waar nog geen afdeling gevestigd is. 

AFD. LEEUWARDEN 

Het kinderkamp te 
41ppelscha 

Het kinderkamp  te  Appelscha 
In de zomer van 1952 had de afdeling 
Leeuwarden van Humanitas met succes 
een flink aantal kinderen geplaatst op 
het platteland, vooral in de Zuidoost-
hoek van Frieslapd. Dit ging echter wel 
met enige moeilijkheden gepaard: het 
waren kinderen, die nooit met vacantie 
naar buiten gingen, maar de tijdelijke 
pleegouders waren vaak afwezig of had-
den gasten. Om een en ander te voor-
komen werd op initiatief van de voor-
zitster besloten, vooral nu intussen het 
Gewest Friesland tot stand was ge-
komen, een kamp te organiseren van 
Friese kinderen, die nooit uitgingen in 
de vacantie en die nu eens een week 
van bos en hei zouden genieten. Geluk-
kig kwam het met de financiën voor 
elkaar, doordat van te voren bij goede 
vrienden werd aangeklopt, zodat een 
bedrag van enkele honderden guldens 
geofferd werd. Ook betaalden de kinde-
ren iets, terwijl een royale bakker uit 
Oosterwolde de prachtige geste had om 
gratis brood te leveren gedurende de 
hele week en de groenteboer groenten 
en fruit tegen inkoopsprijs bracht. 

Zo vertrok op 1 Augustus een grote 
NTM-bus met een kleine 30 kinderen 
uit Leeuwarden, een achttal uit Grouw 
en tien uit Gorredijk en omgeving naar 
Canada-hoeve onder Oud-Appelscha, ter-
wijl bovendien verscheidene jongens uit 
Gorredijk en Oosterwolde per fiets 
kwamen. 
Toen mevrouw Van Oostrum het kamp 
's middags' om plm. 4 uur opende, kon 
ze dan ook een kleine 60 kinderen en 
een aantal leiders en leidsters het wel-
kom toeroepen. Ze sprak de hoop uit, 
dat het een goede week mocht worden. 
Welnu, laten we maar direct zeggen, 
dat 't fijn • geweest is en dan spreken 
we uit, wat menig kind later dacht of 
onder woorden bracht. 
Volop .kon genoten worden van de Kale 
Duinen, heide en bos. Niet alleen dat 
vele wandelingen daarheen leidden, 
maar ook als speelterrein was het een 
ideaal oord. Voor wedstrijden (zaldopen, 
etc. en figuren maken in het zand), 
vossenjacht en vlagverovering was het 
bijzonder geschikt en het werd daarvoor 
dan ook gebruikt; ja zelfs een partijtje 
voetbal kon er plaatshebben, al was de 
match tegen de „Jonge Bouwers" uit de 
jeugdherberg „Us blau kiem" nog veel 
interessanter. De tochten naar de 
„Meeuwepoel" en de speeltuin van 
„Duinenzatlie" waren wel het zwaarste, 
maar vooral de kleinen uit „Ellinchem" 
weerden zich dapper. Ja, ook Ellinchems 
kinderen, onder leiding van de heer 
Onclin („Ome Cor"), zijn vrouw en juf. 
Fr. Dijkstra, waren sedert de Zondag 
aanwezig en genoten allen mee, zodat 
't één grote familie leek. 
Het middagmaal, verzorgd door de 
dames v. d. Broek en Blonk, ging er 
steeds als koek in, een bewijs, dat de 
kinderen hongerig waren en het eten 
uitstekend werd bereid. De boterham-
men met belegging smaakten geweldig; 
een enkele verorberde zelfs elf plakken 
brood. 
Van al de gezellige dingen spande de 
bontemiddag wel de kroon. Elke groep 
bracht iets naar voren, terwijl persoon-
lijk ook nog vele aardigheden tot uiting 
kwamen. Kiekjes werden gemaakt, zodat 
deze wellicht een en ander kunnen 
illustreren. 

Dat het een fijn kamp geweest is en dat 
deze kinderen, ja, juist deze kinderen, 
zo genoten hebben, komt vooral door 
de uitstekende leiding van Sixma uit 
Oosterwolde. Hij, door zijn rijke ervaring 
en zijn persoonlijkheid, droeg het hele 

'kamp. 

Het initiatief in Friesland is schitterend 
geslaagd en daarom waard voortgezet te 
worden. Die glundere gezichten, dat 
vrolijke gezang en die blijdschap van de 
kinderen, gekomen uit gezinnen, die met 
„Htmianitas"  in  aanraking zijn geweest 
of zijn, Zullen zeer zeker onze vereniging 
bekendheid geven en dat zal „Humani- 
tas" ten goede komen. 	. J. v. O. 
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Moeten we u werkelijk nog vragen om mee te doen aan 
onze grote prijsvraag? 
Bekijkt u eens goed, wat u allemaal thuisgestuurd krijgt als 
u de hoofdprijs wint! 
Dan bent u voor uw verdere leven werkelijk van alle ge-
makken voorzien, uw eigen koelkast, waarvan u meer plezier 

-zult hebben dan u nu nog kunt vermoeden, geen zorgen 
meer voor uw aanstaande zomervacantie, want ;;Humanitas" 
zorgt voor een prachtige buitenlandse reis. Uw Rover-was-
machine bespaart u zoveel werk, dat u tijd over hebt om 
rustig één van de boeken te gaan' lezen, die u voor de 
boekenbon hebt kunnen kopen, en die u al zo lang had 
willen hebben. Natuurlijk kunt u ook naar uw Philips-radio 
gaan luisteren of één van uw eigen gramofoonplaten gaan 
draaien. 

Ja, dit is nu eens een hoofdprijs, waarvan het hele gezin 
kan profiteren, want buiten datgene, wat wij hierboven 
reeds noemden, ontvangt u ook nog: 

En dit is alléén nog maar de hoofdprijs. Wat zegt u? 
U wint toch die hoofdprijs niet? Nou ja, wat dan nog? De 
tweede prijs een Lambretta-scooter en de derde prijs een 
81-delig Gero-cassette, ja heus 81-delig (we hebben het 
zelf nageteld) zijn ook niet te versmaden. En dan die hon-
derden andere waardevolle prijzen, nee u hebt kans genoeg. 
Maar laten we dan eens het ongelukkige geval nemen, dat 
u niets wint, dan bent u inderdaad 2 kwartjes armer, maar 
u hebt daarvoor in de plaats de prettige zekerheid, dat u 
dan toch maar hebt meegeholpen om het werk van „Hu-
manitas" weer een stapje verder te brengen. Doe dus mee! 
P.S. 
U zult natuurlijk ook graag uw vrienden en familieleden 
van deze gelegenheid willen laten profiteren, dat kan! Hier 
ingesloten vindt u 4 prijsvraagformulieren, die ook hun de 
mogelijkheid geven om mee te doen. Wilt u er nog meer 
hebben? Een briefkaartje naar het Centraal Bureau Huma-
nitas, Vondelstraat 61, A'dam, is. voldoende. Wij sturen ze 
u graag toe. 

een BERNINA ELECTRISCHE NAAIMACHINE 
en een KAPTEIN MOBYLETTE 

en een complete EN S IE-E N CYC LOPAEDIE waar nu letterlijk alles in staat 
enfin teveel om allemaal op te noemen. 

OPLOSSEN 

'Uw Urf.  

---- 	------jZ.... . .. .. ........ 

117 WINNEN 
EEN KOELKAST 

\ 

Lei 

395.- 

radie•gramofoon-combinatie 	j' 420.- 

,,ROVER"f 398.- 

EEN BERNINA 	 electrische zigzag-naaimachine 	f 625 
een reis voor 2 personen naar het buitenland f 400.-, een Ensie Ency- 
clopeedie f 275.-, een boekenbon f 100.-, grem000noten  naar  
keuze f100.-, een electrisch scheerapparaat, een autoped, 
een armband horloge, een fototoestel en nog »le  
andere kleine prijzen ter waarde van mier dan 

EEN KAPTEIN MOBYLETTE 

EEN PHILIPS 

EEN ELECTRISCHE WASMACHINE 

IN ÉÉN HOOFDPRIJS 
DEZE SCHAT VAN NUT- 

TIGE EN PRETTIGE CADEAUX! 
Los dus vlug deze rebus op! 
Ook al wint U geen  prijs, toch 
is Uw 'oplossing altijd prijs! 
Want U helpt dan mee aan 
liet prijzenswaardig maatschap-
pelijk werk van „Humanitas' 

Als U de rebus oplost en in-
zendt verricht U dus een GOEDE 
DAAD,  die U bovendien  WAT 
GOEDS  kan opleveren! 

ZO MOET U DOEM 
Schrijf de oplossing  op een 
briefkaart  en :plak boven  het 
normale porto EXTRA 30 CENT 
minstens (maximum EEn gulden) 

op de adreszijde: Voor trek-
kingslijsten 15 cent bijplakken. 
Vermeld duidelijk Uw naam en 
adres. Per giro kunt U meedoen 
door storting op Gironummer 
582.000. t.n.v. Humanitas, Am-. 
sterdam. Vermeld Uw oplossing 
op het strookje. 
Stuur Uw oplossing vóór 15 Det. 
aan: „Humanitas", afd. M Post-
bus  1700, Amsterdam. 

U KUNT ZOVEEL 
OPLOSSINGEN INZENDEN 

ALS U WILT! 

HUMANITAS 
2°  PRIJS EEN lia—ifilWgrá  SCOOTER  0—  0  11590.— 

3° PRIJS EEN GERO ZILVIUM cassette, 81 dIg.j.  560.=' 
4° PRIJS EEN BUITENLANDSE REIS 	 1 200.- 
50  PRIJS EEN FOTOTOESTEL 	  f 120•— 
Verder: electrische scheerapparaten, autopeds, fototoestellen, • etc. 

Honderden fraaie en waardevolle prijzen. 

Trekking door Notaris 
5. Bennink Bolt vindt 

nog dit jaar plaats. Goed-
gekeurd door het Ministerie 

yen Justine Me Afd. A onder 
no LO 520i 105, 21.9.53 ter in• 
standhouding en stimulering 
van het maatschappelijk merk 
411/  humanistische grondslag. 

HIER ZIJN DE ANDERE PRIJZEN! 

AFDELING ROTTERDAM 

Ons werk 
Ons werk breidt zich in de laatste 
maanden steeds meer uit. Nieuwe krach-
ten, bezoldigde en onbezoldigde, wor-
den aangetrokken. 
Voor de kinderbescherming is perma-
nent een prima, kracht met grote toewij-
ding aan het werk. Zij  weet  zich de 
medewerking te verschaffen van velen, 
die zich voor het kinderhulpwerk willen 
inzetten. 
De opheffingsarbeid „Zuidplein" vraagt 
steeds grotere aandacht; naast een 
sociaal werkster zijn nu twee gezins-
verzorgsters werkzaam. 
Voor de gerepatrieerden is een volledige 
kracht werkzaam. Haar werk blijkt zeer 
nuttig. 
Tot 1 Augustus jl. was een volledige 
kracht voor de geëvacueerden in onze 
dienst, terwijl vele vrijwilligers hun . 
medewerking verleenden. Honderden 
geëvacueerden werden door ons van 
het nodige voorzien. 
Van kleding en schoeisel, ons door het 
Rode Kruis verschaft, worden nog da-
gelijks tientallen gezinnen geholpen. Het 
aantal, dat wij reeds hebben geholpen, 
is bijzonder groot. Vrijwillige mede-
werksters bewijzen ons daarbij onschat-
bare diensten. 
Op de spreekuren, die dagelijks in ons  

gebouw en enkele avonden per week in 
andere stadsgedeelten worden gehouden, 
komen velen met hun moeilijkheden. 
Meer en meer blijkt, dat vraagstukken 
van huwelijks- en gezinsmoeilijkheden 
grote aandacht vragen. Plannen om een 
bureau op te richten, waar deze moei-
lijke problemen kunnen worden behan-
deld, worden uitgewerkt. 
Onze medewerkers bij het reclasserings-
werk helpen velen hun leed verzachten. 
Uitbreiding van het aantal personen, 
dat aan dit werk wil deelnemen, is 
noodzakelijk. Hieraan wordt gewerkt. 
De collecte vroeg deze zomer grote 
aandacht van talrijke medewerkers. Op-
brengst ruim  f 4900,—; een verheugend 
resultaat. 

Na de vacanties zijn onze vier oude-
liedensociëteiten weer geopend. In Sep-
tember werden nog een paar uitstap-
jes gemaakt; afdeling Hillesluis trok 
naar Amsterdam en het Gooi; de afde-
ling Vreewijk/Bloembof maakte een reis 
via Haarlem en Zaandam (in beide 
plaatsen zorgden onze afdelingen voor 
een prettige ontvangst) naar Egmond 
aan Zee, waar op het Troelstra-oord 
onze oudelieden prachtig werden ver-
zorgd. 
Zieken worden bezocht, velen met raad 
en daad bijgestaan. 
De afdeling Vreewijk houdt op 20 en  

21 November á.s: een bazar; door onze 
leden worden handwerkjes gemaakt, de 
mannen maken speelgoed en andere 
nuttige, verkoopbare zaken. Prachtig, 
vooral wat de ouderen doen. 
Op 12 October was er een gezellige 
middag voor de sociëteitbezoekers. Wil-
lem van Iependaal sprak voor zijn oude 
plaatsgenoten over zijn werk. 

De propaganda 
Deze wordt stevig aangepakt. Vreewijk/ 
Bloemhof heeft 29 September de actie 
ingezet met een propaganda-avond in 
de Aula van de HBS aan het Afrikaan-
derplein. G. Rietveld sprak voor een 
stampvolle zaal een korte propaganda-
rede uit. 
Hillesluis had in dezelfde zaal op 8 
October een propaganda-avond. G. 
Rietveld sprak ook daar. Ook deze keer 
een volle zaal. 
Op 15 October hield Crooswijk een 
propaganda-a-Vond in het Crooswijkse 
Volkshuis eveneens met G. Rietveld als 
spreker. 
Cabaret- en muziekverenigingen ver-
leenden hun medewerking. 
Onze afdeling Crooswijk was aanwezig 
niet een aardige stand op een tentoon-
stelling in het Crooswijkse Volkshuis. 
Ons propaganda-materiaal werd uitge-
zet, een kort woord op een gehouden 
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Verantwoording Giften VO oha „Effinchem" 
19 April t/m 30 September 1953 

Mr. M. S. te S. f 10,—, P. L. d. V. te H. f 10,—, B. D. te Sch. f 5,—, M. P. 
te D. f 5,—, C. V.—v. D. te D. f 10,—, Conp. N.L. f 30,34, Ouden van dagen, 
R. f 27,13, N. L. f 115,32, H. J. G. te L. f 68,77, J. C. G.—K. te H. f 3,—, 
en nog een aantal bedragen van niet met name bekende vrienden. Aan hen 
allen onze hartelijke dank. (Ons gironummer is 582.000.) 

Inschrijving op onze 3 % Obligatielening t.b.v. „Ellinchem". 
1 April-30 September 1953: 

Op zes obligaties van ƒ 100,— werd ingeschreven. 
De eigenaars(essen) van vijf obligaties van f 100,— hebben voor hun uitgelote 
obligaties nieuwe genomen. 

Elinchem's schoolkinderen met vacantie 

Groepje kinderen uit Ellinchem met leidster en leider. 

Toeschouwertjes en,  op z'n tijd ook, medewerkers 
aan de bonte mieldne  

z 

bijeenkomst gesproken en tientallen 
werden over ons werk ingelicht. 
Op 25 October sprak P. A. Pols in 
een bijeenkomst in de Inrichting voor 
Doofstommenonderwijs. Zang van mevr. 
Van Breemen, Harry Wiggelaar, viool, 
Pierre Palla, piano. 
Onze afdeling Noord heeft een 'flinke 
voorraad kranten, folders enz. aange-
vraagd. Hermede zullen verschillende 
personen worden bewerkt. 
Ook Charlois heeft zich om materiaal 
gemeld. Bijeenkomsten met groepshoof-
den zijn reeds gehouden of worden 
voorbereid' 
Vreewijk/Bloemhof heeft naast de pro-
pagarida-bijeenkomsten materiaal voor 
de propaganda aangeschaft. De hezer-
commissie in deze afdeling is naarstig 
aan het werk, ook daarvan gaat propa-
gandistische kracht uit. In de andere 
afdelingen is het werk in voorbereiding. 
Er wordt aangepakt, resultaten kunnen 
niet uitblijven. 

AFD. DELFT 
Op 28 -September heeft onze afdeling 
een geanimeerde en druk bezochte 
ledenvergadering gehouden. 
Op deze samenkomst is het dagelijks 
bestuur als volgt gevormd: voorzitter de 
heer L. van Wingerden, Delfgauwsee  
weg 259, telefoon 3730; secretaresse 
mevrouw H. E. Fraase Storm—v. d. 
Werken, Vermeerstraat 5; penningmees-
ter de heer J. van Delden, woonschip 
Karbonkel, Wateringsevest. 
Tevens werd een propagandacoMmissie 
gevormd, die in de komende winter een 
stevige actie zal voeren. Het ledental 
moet nodig omhoog, wil de vereniging 
het werk, dat in een grote behoefte 
voorziet, kunnen blijven uitbreiden. 
Voor medewerking aan deze actie noteert 
het bestuur graag propagandisten. 

HAARLEM. 
Dinsdag 25 Augustus stonden op de 
Oude Groenmarkt te Haarlem twee 
mooie bussen van NZH klaar voor een 
autotocht door onze sectie Ouden van 
Dagen georganiseerd. Negentig bejaar-
den namenaan deze tocht deel. Om 2 
uur vertrok het gezelschap. 
De tocht ging over Heemstede, Hoofd-
dorp, Uithoorn, tussen de plassen van 
Vinkeveen en Loosdrecht door naar het 
Gooi. Even buiten Hilversum, op Anna's 
Hoeve, werd haltgehouden. Daar werd 
onder het genot van een paar kopjes 
thee en versnaperingen een poosje ge-
pauzeerd. Ook tijdens de tocht waren 
versnaperingen, welke o.a. door een 
paar kaarlemse zaken waren geschon- 
ken, gepresenteerd. Van Hilversum ging 
de tocht terug over de heide bij Bus- 
sum, waar bloeiende heide werd geplukt, 
voorbij Oudekerk, Amstelveen, Schip-
hol. Om 7 uur arriveerde het gezel-
schap weer te Haarlem, zeer voldaan 
over de genotvolle middag. 

Het is geen gemakkelijke opgaaf om 
voor 21 kinderen van 5 t/m 14 jaar een 
geschikt vacantieverblijf te vinden, voor-
al als enige plannen, na verdere uitwer-
king, mislukken. Inderdaad is het dan 
waar, wat de volksmond zegt, dat je 
hart aardig op weg is om in je schoenen 
te zinken. Doch vóór het daar is aan-
gekomen, is er weer een uitweg. En zo 
ook nu. 
Door toevallige omstandigheden was er 
contact gekomen met de initiatiefnemers 
van het „Humanitas"-kinderkamp in 
Friesland. En dank zij deze vrienden, 
die ons met een spontaan gebaar naar 
dit kinderkamp uitnodigden, kwam er 
dan toch voor de „Ellinchenunertjes" 
een vacantie tot stand. 
Over de voorbereiding — in enkele dagen 

/ moest alles klaar zijn — wil, ik maar 
zwijgen. Alleen dit, de gehele béman-
ning van „Ellinchem" heeft gezorgd, 
dat wij zeer behoorlijk bepakt en bezakt 
konden vertrekken. Het probleem van 
„hoe gaan we heen en hoe komen we 
terug" werd opgelost door het op de kop 
tikken van een autobus, die ons „ge-
schikt" met bagage en al op de bestem-
de plaats wilde brengen. 
Dat de stemming in de schoolkinderen-
groep tijdens de voorbereiding opper-
best was, behoef ik niet te vermelden. 
Er werd gezongen, gestoeid, en zoals 
dat bij kinderen gaat, er werd afgeteld. 
Nog zoveel dagen. Nog zoveel nachten! 
Maar eindelijk stond 'de bus dan toch 
voor het hek. De vacantie kon beginnen. 
De rit was al een succes. Het was prach-
tig weer en de kinderen voelden zich in 
de bus wel op hun gemak De leiding 
'kwam ogen en oren te kort om alle ont-
dekkingen, door de kinderen tijdens deze 
reis gedaan, te bekijken of aan te horen. 
Ieder genoot van deze tocht. 
En daar stonden we dan voorde Canada-
hoeve. Eerlijk gezegd, viel alles mij erg 
tegen. Hier zouden wij dus een week 
met ongeveer 80 kinderen en eenleiding, 
die uit tien dames en heren bestoed, 
moeten verblijven. De capaciteit van  

deze hoeve zou niet meer dan 40 kam-
peerders mogen bedragen. Geen water-
leiding, geen electrisch licht, maar twee 
w.c.'s (niet direct bij de slaapplaatsen 
gelegen) en een zeer eenvoudige gele-
genheid voor het koken. 
Het gekke is altijd, dat de leiding zich 
voor de kinderen meer zorgen maakt 
dan nodig is en,de kinderen zelf doen. 
De kinderen zien direct de leuke dingen 
en al spoedig na de ontvangst met limo-
nade en een koek, zaten ze heerlijk 
door elkaar „gehusseld" op schommels 
of in ringen, huppelden achter een bal 
aan, of waren aan het sjoelbakken etc. 
We hebben elkaar eens aangekeken en 
gezegd: „als deze kleinen het kunnen, 
moeten wij groten het helemaal kunnen." 
Toch kwamen vele  vragen in je op, 
zoals: hoe reageren deze kinderen op de 
anderen, hoe gaat het slapen in 't stro 
tussen alle anderen, hoe met onze bed-
deplassers, hoe redden ze het zonder 

. het veilige gevoel van een w.c. dichtbij 
en een kraan om te drinken of te was-
sen? Op al deze, vragen is slechts één 
antwoord geweest. Fantastisch! Na twee 
dagen waren er voor ons geen zorgen 

• meer. 't Was reuze. De kinderen waren 
voorbeeldig. Ach, en als ik dan aan het 
slapen denk, is er weer dat heerlijke ge-
voel van het vrij zijn. Het slapen met 
elkaar in één, groot strobed. Wij sliepen 
boven op de hooizolder, de jongens met 
de leiders. Om daar te komen, moest je 
enige pakken stro, als trap opgestapeld, 
opklauteren en dan kwam je in dat ge-
meenschappelijke strobed. Als ik 's nachts 
beide armen zijwaarts strekte, kon ik 
vier kinderen omklemmen. 's Ochtends 
lag er wel eens een kleine puk onder 
mijn dekens en vertelde als ik wakker 
Werd met een lach in zijn stem: „Ik heb 
lekker bij Oom Kor in bed gelegen!" Bij 
het naar bed gaan werd er voorgelezen. 
Dat was spannend. 
Beneden in de koestal (zonder koeien 
overigens) sliepen de meisjes met de 

, leidsters. .Dat ging ook reuze. De ver-
halen, die we 's ochtends bij het ontbijt  

hoorden, waren doorspekt met gelach en 
plezier. 
Omdat de Canadahoeve ongeveer een 
uur lopen ligt van het centrum van 
Appelscha, hebben wij ons het meest 
vermaakt in de mooie omgeving. Dit 
waren de zogenaamde kale duinen, een 
uitgestrekte duinenrij met grote zand-
vlakken, omringd door bossen. Een pracht 
van een speelterrein. Hier hebben wij 
vele prettige uren doorgebracht. De 
eerste middag begonnen we al met een 
balspel tussen twee duinen in, later met 
springen van een hoge duintop af, alle-
maal achter elkaar. 
Dan was er die dag, om nooit te ver-
geten, dat we opdracht kregen om in 
verschillende groepen gezamenlijk een 
uitbeelding in het zand tot stand te 
brengen. Er werd een wedstrijd van ge-
maakt met leuke prijzen. Een aardig 
idee was het om enige in de nabijheid 
vertoevende dames en heren als jury te 
vragen en de tentoongestelde kunstwer-
ken, zoals kastelen, Friese vlag, Canada-
hoeve, boot (in reliëf), kafferdorp, enz., 
te beoordelen. 
Dat „Ellinchem" in de jongerengroep 
met een eerste prijs (kafferdorp) en een 
twee prijs (kastelen, tuin en dorp) uit de 
bus kwam, was meer dan de kinderen 
hadden verwacht. Deze gebeurtenis was 
voor hen wel één van de mooiste infleze 
week. Dagenlang is er over gesproken, 
dat ze met elkaar toch maar een mooi 
negerdorp hadden gemaakt' en daarmee 
een eerste prijs in de wacht hadden ge-
sleept. Dan waren er nog de wedstrij-
den onderling; hardlopen, zaklopen, tal-
houtrapen, enz. Alles in groepen en naar 
leeftijd. Ook hier waren er voor onze 
kinderen eerste en tweede prijzen bij. 
Verder was er het bezoek aan de speel-
tuin in Appelscha. 't Was voor de klein-
sten een lange tocht, doch met het voor-
uitzicht van „de speeltuin", werd met 
gemak deze behoorlijke afstand gelopen. 
De vossenjacht was een zeer geslaagde 

In 1870 is Maaike-Moei gestorven, 
Ik heb in 't kabinet gezien wat of daar 
Ik keek in 't kabinet, 
Daar zag  ik deze pet, 
Ik zet hem op mijn buurman hoofd, 

,Dat had ik hem beloofd.  

speurtocht in bossen en duinén. De ge-
stelde opdrachten werden nauwkeurig 
uitgevoerd en de vossen werden gevan-
gen. En zo kwam dan de laatste dag. 
De bonte dag. Ieder kind of groep 
mocht een bijdrage leveren. Heel wat 
sketches en liedjes zijn naar voren ge-
bracht. Allen hebben gebruld om 
„Kereltje met het stijve vingertje enz." 
en het stukje van „De konienen-
bulte" en „De hoedjes van Maaike 
moei". Er zijn van deze sketches foto's 
gemaakt, misschien wordt er hierbij een 
afgedrukt. Dan kunt u zien, hoe leuk 
dit was en de kinderen 'van dit alles 
genoten hebben. Deze bonte rij van 
stukjes werd afgewisseld met versnape-
ringen. 
Dan was er de laatste avondtocht door 
het bos (in 't donker) niet het spook-
verhaal en, het echte spook met de ver-
lichte, groene ogen, midden in 't bos. 
Dat was een gebeurtenis vol spanning. 
En laat naar bed! Jammer, dat het de 
laatste avond was. Nu begon het pas 
goed te worden en waren er al. ver-
schillende vriendschapsbanden geknoopt. 
Nu nóg zo'n week er achteraan was het 
algemene oordeel. 
Maar 'ja, aan alles komt een eind, zo 
ook aan deze in alle opzichten geslaag-
de vacantie in Appelscha. De volgende 
ochtend was er dan het afscheid. Dank-
woorden •werden over en weer gespro-
ken. Ik wil ze niet herhalen. Wat gezegd 
werd, was juist. 
Dank aan de initiatiefnemers, aan de 
leiding, die het voortreffelijk heeft ge-
daan, en „last but not least" dank aan 
het hoofd van de keuken, die een heer-
lijke pot heeft gekookt dnder omstan-
digheden, die toch wel primitief waren. 
Hulde! 
En als ik mij de woorden herinner van 
de kampleider, die zei: „Tot het 
volgend jaar", wil ik van harte namens 
onze kinderen zeggen: „Graag". 

K. J. M. ONCLIN 

VACANTIEKAMPEN 
ELLINCHEIS" 

1953 

De vacantiekampen met onze kinderen 
zijn een groot succes geweest. Met de 
groep schoolkinderen, 6-14 jaar, werd 
deelgenomen, aan een kamp in Appel-
scha, georganiseerd door het Gewest 
Friesland. van Humanitas. In dit num-
mer treft u een verslag van het kamp 
aan. 	• 
Met  de grote „kinderen", boven 14 jaar, 
verbleven wij in Friesland, in de Jeugd-
herberg te Heeg. Hier werd gezeild, ge-
vist en gezwommen. De wind was ons 
heel goed gezind, terwijl het weer rede-
lijk goed bleef. 
De kleintjes-onder 6 jaar bleven dichter 
bij huis. en bezochten o.m. het dieren-
park te Arnhem. 
Zonder de" financiële hulp van de afde-
lingen zou dit niet mogelijk zijn ge-
weest; hopelijk zult u ons ook in 1954 
weer willen helpen. 
Hieronder vindt u een verantwoording 
van de ingekomen gelden. 
Afdelingen: Velp f 7,50; Groningen 
f 25,—, Hilversum ,ƒ 25,—, Ede f 10,—, 
St. Lourens f 20,—, Zaanstreek f 25,—, 
Amstelveen f 10,—, Breda f 10,—, Edam 
f 10,—, Woerden f 5,—, Nijmegen f 10,—, 
Den Helder f 15,—, Den Haag f 10,—, 
Rhenen f 5,—, Utrecht f 25,—, Zeist 
f 10,—, Hengelo ƒ 25,—, Almelo f 10,—, 
Zaltbommel  f  8,50, Rotterdam f 50,—, 
Haarlem f 25,—, Amersfoort f 10,—, 
Leiden  f 5,—, Aalsmeer f 5,—, Vlissin-
singen  f 10,—, Alkmaar f 10,—, Zwolle 

10,—, Middelburg  f  15,—, Arnhem 
20,—, Zwolle, A. v. d. Wees,  f  26,75, 

Bergen op Zoom f 2,50, Leeuwarden 
15,—, Deventer  f  10,—; Vereniging 

Kinderhulp, afd. Zeist, f 15,—, Kinder-
rechter Rotterdam f 7,50, Pro Juventute 
Zwolle,  f  10,—. 	HENK BEUKE 

was verborgen, 
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BOEKEN 
Edgar Mittelholzer: „En welke is onze 
zonde?" Vertaling van Max Schuthart. 
(A'dam, Em. Querido.) 
„En welke is onze zonde?", vraagt de 
(voortreffelijke) vertaler van Edgar 
Mittelholzers „Shadows move among 
them" aan de Nederlandse lezer. Het 
zou op zijn minst interessant zijn, in- 
dien we hierop eerlijke antwoorden 
kunnen horen van onze verschillende 
bevolkingsgroepen. 
Om dit boek onbevangen te lezen, moet 
men zich kunnen distantiëren van elk 
dogmatisch christendom, want de or-
thodoxe christen zal menige bladzij 
wel aanvoelen als heiligschennis. Voor 
velen echter zal het een lafenis zijn zich 
te bevinden in een samenleving, die ge-
baseerd is op een wel zeer 'onorthodoxe 
religie en merkwaardige filosofie. Een 
samenleving, waarin ieder mens zijn 
eigen waardigheid heeft, zodat men niet 
gedreven wordt door sociale eerzucht. 
Een samenleving bovendien, waarin 
schuldgevoelens als trait-d'union tussen 
de biologische en zedelijk morele zijde 
van het mensenleven zijn uitgebannen. 
Een religie zonder de dreiging van een 
hel, zonder de beklemming van angst 
en wroeging zodra men zich niet houdt 
aan de regels van het spel. Hoewel het 
spel dat hier gespeeld wordt, in de 
nederzetting bij het missiehuis ergens 
in de tropische wildernis van Brits 
Guyana, wel degelijk strenge. regels 
kent. Want een groep normale mensen, 
met normale neigingen en fouten, heeft 
regels en discipline nodig, in de eerste 
plaats zelf-discipline. Deze beminnelijke, 
onverstoorbare dominee Harniston heeft 
eigenlijk als ideaal, dat het leven —
volgens hein een kort tussenspel tussen 
het ene mysterie en het andere — goed 
moet zijn voor iedereen, hetgeen een 
rekening houden met zijn naaste in-
houdt. Hetgeen echter gok inhoudt een 
laten vallen van ettelijke taboes der zo-
genaamde beschaafde wereld. En het 
resultaat van dit merkwaardige experi-
ment op goeddeels onbeschaafde en on-
ontwikkelde mensen is — beschaving. 
Een jonge Engelsman, die poogt los te 
komen van de drukkende herinnering 
aan een mislukt huwelijk, die bezeten is 
door de angst dat zijn omgeving een 

VOOR DAME mi. 

die o.m. mijn zuster vele jaren 
met toewijding heeft verzorgd en 
haar huishouding heeft geleid, 
zoek ik 

RUSTIGE WERKKRING 

tegen matige vergoeding. 
J. B. Levie-Hedeman, Rotterdam, 
Eendrachtsweg 38b.  

vermeende inferioriteit in hem zal ont-
dekken, die voortdurend krampachtig 
probeert zich te doen gelden en altijd 
doordrongen is van de angst belachelijk 
te zijn — deze Gregory Hawke verkiest 
een bezoek van de nederzetting van ds 
Harmston boven een bezoek aan een 
psychiater. Hoe zijn Westerse bescha-
ving reageert op de aparte beschaving 
der missie-nederzetting, wordt met 
humor en een milde ironie beschreven. 
Deze Westindische roman is boeiend en 
hoogst origineel, zonder de uitdrukke-
lijke poging het te zijn, waardoor het 
elke geforceerdheid mist. De schrijver is 
zeer consequent in zijn sociologische 
reuze-zwaai. Zo consequent dat, zelfs 
indien we bereid zijn hem geestelijk te 
volgen, zijn practische uitvoering soms 
weerstanden bij ons opwekt. 
Ten slotte is dit boek niet in de laat-
ste plaats zeer boeiend, doordat Mittel-
holzer een tropische wildernis beschrijft 
zoals ze is, met de pracht van haar 
eindeloos vele schakeringen groen, met 
het mysterieuze donker — bijna zwart 
— van de rivier, met het komen aan-
zwellen van een tropische regenbui en 
de verrukkelijke koelte daarna. Ver-
diept in het lezen hebben we de nei-
ging even op te kijken bij de plof van 

Adressen van afdelingen, 
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