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Wat kan ik doen ? 
Wat betekent het eigenlijk, dat we 

lid zijn van het Humanistisch Ver-
bond? Men kan op z'n minst op twee 
manieren lid zijn. Het lidmaatschap kan 
eenvoudigweg betekenen, dat we wel 
belangstelling hebben en dat onze na-
men niet ontbreken in het ledenregister. 
We zullen zo nu en dan een bijeen-
komst bezoeken en de bladen van het 
Verbond lezen. Vanzelfsprekend zijn 
zulke leden van harte welkom. Maar 
het lidmaatschap kan ook een diepere 
betekenis hebben: een gevoel van ver-
antwoordelijkheid voor een idee. 
Waarschijnlijk zullen de meeste leden 
dit wel eens gevoeld hebben: sommigen 
voelen het vaag, anderen intens. 
Slechts weinigen realiseren zich hoe de 
kracht van de overtuiging voor de kwa-
liteit en de omvang van ons werk van 
wezenlijk belang is. 

Het soort lid, dat men is, heeft bij-
zondere betekenis in drie stadia van 
iedere beweging, bij het begin, tijdens 
een periode van consolidatie en bij de 
verdere ontwikkeling. Thans bevinden 
wij ons in een periode van consolidatie. 
Vanzelfsprekend doen we een beroep 
op ieder lid om tijdig en ruim contri-
butie te betalen, om onze bijeenkomsten 
bij te wonen en onze geschriften te le-
zen. Deze contacten met onze beweging 
zijn echter alleen het begin van een 
gewetensvol lidmaatschap en ze wor-
den bepaald door verschillende omstan-
digheden in ons leven. We kunnen oud 
zijn of ziekelijk, of ver weg wonen van 
de plaats waar bijeenkomsten worden 
gehouden of zo overladen zijn met an-
dere dringende plichten, dat we be-
perkt worden om mee te doen aan deze 
uiterlijke aspecten van ons lidmaat-

schap. 

In iedere georganiseerde beweging 
met gehonoreerde functionarissen ont-
staat een tendens om te aanvaarden, 
dat de machine, eenmaal op gang gë-
bracl,t, wel automatisch blijft draaien. 
Daarbij wordt slechts een minimum van 
aandacht en inspanning van het indivi-
duele lid vereist. Dit is een volkomen 
verkeerde opvatting en een gevaar-
lijke verzaking niet alleen van .het hu-
manistische beginsel, maar ook van het 
meest elementaire beginsel van de de-
mocratie: Zo'n volkomen menselijke 
beweging als het Humanistisch Ver-
bond hangt geheel af van de actieve en 
nauwgezette deelname van zijn leden 
aan het werk. De inschrijvingen voor 
het lidmaatschap, de vergaderingen en 
bijeenkomsten en de literatuur zijn allen 
noodzakelijk, maar zij zijn slechts de 
middelen om een doel te bereiken: de 
ontwikkeling tot vollediger menszijn in 
een betere maatschappij. Dit is het be-
langrijkste doel en het vraagt de groot-
ste toewijding van allen, die zich huma-
nist noemen. De democratische grond-
slag van onze beweging en de verschei-
denheid van onze belangen en activitei-
ten maken het noodzakelijk, dat men-
sen met talent en ervaring van allerlei 
soort zich met het werk bezighouden. 
Tot nu hebben slechts weinigen inge-
zien, dat er ook voor hen een taak ligt 
te wachten. Als we ons echter bewust 
worden van de onmetelijke, maar uiterst 
belangrijke taak, die wij hebben te ver-
vullen, dan aanvaarden we de dringen-
de noodzaak er aan mee te helpen. 

Er zitten twee kanten aan. Zij, die 
belast zijn met de leiding van de ver-
bondszaken, hebben de verantwoorde-
lijkheid voor het uitstippelen van de 
werkzaamheden. Zij moeten de mensen  

zoeken, die op bepaalde gebieden hun 
medewerking kunnen verlenen. Op de 
vraag: „Wat betekent het Verbond 
voor mij en wat kan ik er voor doen?" 
dient ieder lid een openhartig antwoord 
te geven. Voor velen is er de verleiding 
om hun drukke werkzaamheden of het 
belang van hun dagelijkse werk aan te 
voeren als reden voor het feit, dat zij 
niets doen voor de humanistische be-
weging. Ook wordt wel het argument 
gehoord, dat men de humanistische be-
weging wel dient, maar dat men zich 
niet wenst uit te sloven voor allerlei be-
slommeringen van het Verbond. Zo'n 
argument komt dikwijls voort uit een 
superioriteitsgevoel of het is een uit-
vlucht voor het niet-aanvaarden van de 
persoonlijke verantwoordelijkheid. Het 
is duidelijk, dat zonder het brandpunt, 
dat het Verbond is, er wel een aantal 
bewuste humanisten zou kunnen zijn, 
maar men zou toch niet kunnen spreken 
van een humanistische „beweging". En 
daar gaat het om: om mensen te kun-
nen „bewegen" is er iets meer nodig 
dan een vaag accepteren van de denk-
beelden. Daar is een organisatie voor 
nodig en behalve dat: toewijding. 

Het Verbond bestaat nog geen tien 
jaar. In die periode heeft het veel be-
reikt, eigenlijk verbazend veel, al ac-
cepteren we het als de gewoonste zaak 
van de wereld. We kunnen echter nog 
meer, als ieder lid zich steeds weer af-
vraagt: Wat kan ik vandaag, morgen 
en overmorgen doen voor het Verbond. 

(Dit artikel werd bewerkt naar 

een artikel uit News and Notes 

van de British Ethical Union). 

Hct Hoofdbestuur van het Huma-
nistisch Verbond roept sollicitanten 
op voor het vervullen van de functie 
van 

CHEF DE BUREAU 
die belast zal worden met de dage-
lijkse leiding van het Centraal Bu-
reau. Middelbare schoolopleiding en 
S.P.D. strekken tot aanbeveling. 
Uitvoerige schrifte.lijke sollicitaties 
te richten aan het hoofdbestuur van 
het Humanistisch Verbond, Bleyen-
burgstraat 1, Utrecht. 
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Voorstellen van de gemeenschappen 
I. Het congres, enz., 

betuigt zijn adhaesie met de brief van het Mo-
deramen van de Generale Synode, voorgelicht 
door de Hervormde Raad voor de zaken van 
Kerk en School, gericht aan de Minister van 
Oorlog met een afschrift van genoemde brief 
aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, waar men zich uitspreekt te-
gen de voorlichting aan scholieren zoals deze 
thans geschiedt bij de propagandistische taak 
van de legerleiding voor de werving van kader. 
Het congres besluit deze adhaesie-betuiging 
ter kennis te brengen van de Minister van 
Oorlog en van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, terwijl tevens ver-
zocht wordt aan b.v. de Vereniging van 
„Volksonderwijs" bovenstaande uitspraak te 
willen publiceren in haar organen, zodat ook 
de ouders hun standpunt in deze kunnen be-
palen. 

('s-Gravenhage) 

Prae-advies hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur laat de beslissing omtrent 
dit voorstel gaarne ter beoordeling van het 
congres. Het vraagt zich echter af, of schrijven 
aan de minister thans nog, en na de adhaesie-
betuiging in Mens en Wereld, veel zin heeft. 
Verder moge opgemerkt worden, dat de ver-
eniging „Volksonderwijs" voor het beoogde 
doel niet de aangewezen instantie is, daar deze 
vereniging zich vooral met het Lager Onder-
wijs bezig houdt en het hier voornamelijk het 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs 
betreft, 

2. Het congres enz. 
besluit tot het doen uitgeven vanwege het Hu-

manistisch Verbond van een boekje van de 
aard van „Humanisme en Religie" waarin door 
een aantal niet-religieuze schrijvers hun opvat-
tingen over levens- en wereldbeschouwing 
worden uiteengezet. 

(Middelburg) 

Toelichting: Door de uitgave van „Huma-
nisme en Religie" heeft men kennis kunnen 
nemen van de opvattingen van religieuze huma-
nisten. Het is wenselijk, dat men ook de op-
vattingen van andersdenkenden hoort, temeer 
daar anders de indruk gevestigd zou worden, 
dat het Humanistisch Verbond op religieus 
standpunt zou staan. 

Prae-advies hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur heeft tegen aanneming van 

dit voorstel geen bezwaar. Een dergelijke uit-
gave wordt reeds overwogen. 

3. Het congres enz. 
van oordeel, dat 't gewenst is meer publiciteit 

te geven in „In en Om het Verbond" of in 
„Mens en Wereld" aan de werkzaamheden en 
besluiten van de Top Kader Conferenties, daar 
deze belangrijke schakel in het Verbondsleven 
anders bij een groot deel van de leden te zeer 
onbekend blijft, verzoekt het hoofdbestuur 
maatregelen te nemen om deze publiciteit meer 
te bevorderen. 

(Dordrecht) 

Prae-advies hoofdbestuur: 

Van de besprekingen ter T.K.C. wordt ver- 

slag uitgebracht in gewestelijke vergaderingen, 
waartoe alle gemeenschapsbestuurders worden 
uitgenodigd. Vervolgens kaia het besprokene 
in gemeenschapsvergaderingen aan de orde 
worden gesteld, terwijl het voorzover het er 
zich toe leent, ook nu reeds in de Verbonds-
organen wordt gepubliceerd. Daar de bedoeling 
van de T.K.C. echter is de mogelijkheid te ope-
nen tot intern beraad met het kader, meent het 
hoofdbestuur de aanneming van dit voorstel te 
moeten afraden. 

4. Het congres enz. 

van mening, dat het doen vervaardigen en 
verkopen van gebruiksvoorwerpen, voorzien 
van het embleem van het Humanistisch Ver-
bond alsmede van insignes kwalijk te rijmen 
is met het karakter van het Humanistisch Ver-
bond als levensbeschouwelijke organisatie, 
e betreurt dat het hoofdbestuur hiertoe is over-
gegaan, 

verzoekt het hoofdbestuur ervoor zorg te 
dragen, dat deze verkoop zo spoedig mogelijk 
tot het verleden behoort. 

(Amsterdam) 

Prae-advies hoofdbestuur: 

Herhaaldelijk is door gemeenschappen en 
leden op deze verkoop aangedrongen, terwijl 
ook de regelmatig binnenkomende bestellingen 
aantonen, dat er belangstelling voor bestaat. 
Het hoofdbestuur moet de in deze resolutie 
vervatte kritiek afwijzen en laat overigens het 
voorstel ter beoordeling van het congres. 

5. Het congres enz. 

besluit krachtens artikel 20, lid 5 van het 
Huishoudelijk Reglement voor 1954 de afdracht 
van de contributie der leden van een plaatse-
lijke gemeenschap vast te stellen op 60 % en 
voor 1955 op 55 %, waarbij voor beide jaren 
de volgende beperkingen gelden: 

Plaatselijke gemeenschappen, wier bruto con-
tributie-inkomen f 300.— of minder bedraagt, 
dragen aan de centrale kas af 50 %. 

Plaatselijke gemeenschappen, wier bruto con-
tributie-inkomen ligt tussen f 300,— en 
f 375.— dragen zoveel aan de centrale kas 
at, dat het ter beschikking van de gemeen-
schap blijvende deel van de contributie f 150.— 
is. 	

(Amsterdam) 

Prae-advies hoofdbestuur: 
Dit voorstel dient te worden gezien in ver-

band met het amendement van Amsterdam op 
het hoofdbestuursvoorstel tot wijziging van 
artikel 20, lid 3 van het huishoudelijk regle-
ment. Indien dit amendement mocht worden 
aangenomen, gaat het hoofdbestuur met dat 
voorstel accoord, met dien verstande dat het 
niet juist moet worden geacht nu reeds be-
slissingen te nemen met betrekking tot de fi-
nanciële regeling voor 1955. 

6. Het congres enz. 
besluit in de begroting voor 1954 de volgen- 

de wijzigingen aan te brengen: 
Post Ia wordt: afdracht van de gemeenschap- 

pen 50 % van f 62.000.— is f 36.580.— 
Post VIII vervalt. 

(Amsterdam) 

Toelichting: Artikel 20, lid 3 van het huis-
houdelijk reglement spreekt van contributie, af-
gedragen aan de centrale kas. 

Prae-advies hoofdbestuur: 
Op verzoek is destijds tot bruto-raming van 

de contributie-inkomsten overgegaan om meer 
inzicht mogelijk te maken. Deze opzet is inder-
daad niet in overeenstemming met de betref-
fende reglementaire bepalingen. Het meerdere 
cijfermateriaal zou ook in de toelichting ver-
strekt kunnen worden. 

Het hoofdbestuur refereert gaarne 
oordeel van het congres. 

7. Candidaten financiele commissie. 
J. C. Balvers, Utrecht; Jac. Meesters, 

lem; Th. W. Polet, Soestdijk. 

(Hoofdbestuur) 

AMENDEMENTEN OP VOORSTELLEN 

I. Amendement op voorstel (Hoofdbestuur) tot 
wijziging van artikel 16 van het huishoudelijk 
reglement:  

Toevoegen: 

De gemeenschappen hebben het recht van 
een besluit van het hoofdbestuur ten aanzien 
van de punten 4, 5 en 6 in beroep te komen 
bij het eerstvolgend congres. 

Prae-advies hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur heeft tegen aanvaarding 
van dit voorstel geen bezwaar. 
2. Amendement op 

Voorstel (Hoofdbestuur) 
tot wijziging van artikel 18 van het huishou-

delijke 'reglement. 

Te doen vervallen: 

„Zij treden op zonder bindend mandaat". 

(Dordrecht) 
Toelichting: 

Hoewel de gemeenschap Dor-drecht in
4  het algemeen evenzeer tegenstandster  

is van het bindend mandaat en dit evenzeer 
ziet als riet geheel democratisch, acht zij het 
toch juister de kwestie van het al of niet mee-
geven van een bindend mandaat aan de ge

-meenschappen over te laten. 

Prae-advies hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur acht de ook door de ge
-meenschap Dordrecht onderschreven 

en  aan 
democratische regels ontleende motieven sterk 
genoeg oim de aanneming van dit amendement te ontradep. 
3. 

Amendelment op vodrstel (Hoofdbestuur) tot 
wijziging van artikel 20 van het huishoudelijk reglement: 

Artikel 20, lid 3 te doen luiden: 

Van de contributie der leden van een plaat-
selijke geneenschap wordt 50 % afgedragen aan de centrale kas. 

Bovendien draagt iedere gemeenschap 2% 
van de contributie harer leden aan de centrale 
kas af ten behoeve van de gewesten. 

Toe te voegen lid 5. 

Het congres is bevoegd de afdracht van de 
gemeenschappen aan het 

hoofdbestuur voor be-
stellen. paalde jaren op een ander percentage vast te 

aan het 

Haar- 

(Amsterdam) 
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Toelichting: Amsterdam is van mening dat 
bij een afdracht van 60 % vele gemeenschap-
pen in onoverkomelijke financiële moeilijkheden 
zullen komen, waardoor het gevaar dreigt dat 
belangrijke activiteiten in deze gemeenschappen 
niet tot ontwikkeling kunnen komen. 

Prae-advies hoofdbestuur: 

Sedert de oprichting van het Verbond zijn 
elk jaar opnieuw bijzondere financiele acties 
nodig geweest om de kosten der centrale werk-
zaamheden te dekken. Ook in de begroting 
voor 1954, uitgaande van een afdracht van 
60% wordt weer op bijzondere inkomsten ge-
rekend, ditmaal tot een totaal-bedrag van ruim 
f 23.000.—. Het verkrijgen van deze inkom-
sten stelt het Centraal Bureau reeds voor een 
zware opgave, die vele gemeenschappen niet of 
nauwelijks kennen. Overigens mag wat de fi-
nanciele moeilijkheden van bepaalde gemeen-
sthappen betreft, verwezen worden naar de 
toelichting op post XX van de begroting 1954. 

Het hoofdbestuur meent aanvaarding van het 
amendement op lid 3 met klem te moeten ont- 

raden. 
Tegen toevoeging van lid 5 bestaat geen be-

zwaar, mits dit lid wordt aangevuld met: 
Een daartoe strekkend voorstel is onderhevig 

aan dezelfde bepalingen als in artikel 19 voor 
congresvoorstellen zijn vermeld. 

RONDVRAAG. 

1. Is het hoofdbestuur bereid een onderzoek in 
te stellen naar en uitvoering te geven aan de 
meest doeltreffende wijze, waarop ondersteu-
ning kan worden verleend aan de brieven van 
het moderamen van de Generale Synode der 
Ned. Hervormde Kerk aan de ministers van 
Oorlog en van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, waarin enerzijds bezorgdheid wordt 
uitgesproken over de wijze waarop de scholen 
worden ingeschakeld bij de werving van kader 
voor leger, vloot en luchtmacht en waarin 
anderzijds de instelling van een studie-commis-
sie wordt gevraagd welke tot taak heeft te 
onderzoeken op welke wijze door middel van 
de scholen de geestelijke defensie en de voor-
bereiding van een positieve vrede bevorderd 

kan worden? 
(Gorredijk) 

Toelichting: De gemeenschap Gorredijk is 
van oordeel dat waar militairen toestemming 
van hun ouders nodig hebben om bijeenkom-
sten als van het Humanistisch Thuisfront te 
bezoeken, het zeker niet geoorloofd is zonder 
toestemming van de ouders propaganda voor 
vloot, leger en luchtmacht op de scholen te 
maken. Maar boven alles acht zij ,het van het 
grootste belang de geestelijke defensie, tot nu 
toe zo zeer verwaarloosd, te bevorderen. 

Antwoord hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur is bereid aan bedoelde 
brieven de gevraagde ondersteuning te geven. 
Het stelt zich echter niet voor, dat daartoe 
nog vele middelen ter beschikking staan na 

de publicatie in Mens en Wereld. 

2. a. Is het hoofdbestuur met ons van mening, 
dat de sprekers van het Verbond zich 

op de openbare 
(dus: propaganda-) verga-

deringen van de gemeenschappen dienen 
te onthouden van al te persoonlijk ge-
tinte (religieuze, filosofische en politie-
ke) opvattingen van het moderne huma- 

Antwoord hoofdbestuur: 

Het ligt in de aard van humanistische toe-
spraken, dat zij een element van persoonlijk 
getuigenis bevatten. In het algemeen mag in-
derdaad verlangd worden, dat de spreker zich 
daarbij bepaalt tot de humanistische (levensbe-
schouwelijke) aspecten van zijn onderwerp. 
Overigens zal men met „aanwijzingen" in 
deze uiterst voorzichtig moeten zijn. Het hoofd-
bestuur ziet dan ook geen reden tot het nemen 
van de aangegeven maatregelen. 
3. Wil het hoofdbestuur onderzoeken of het 
mogelijk en wenselijk is een lidmaatschap voor 
het leven in te stellen? 

(Voorburg) 

Toelichting: Een lidmaatschap voor het leven 
tegen een bedrag van tenminste b.v. f 300.—
zou thans een onmiddellijke versterking van de 
kasmiddelen kunnen betekenen. 

Antwoord van het hoofdbestuur: 

Het hoofdbestuur is bereid een dergelijk on-
derzoek in te stellen. Het verheelt zich echter 
niet, dat tegen deze suggestie grote bezwaren 
zijn aan te voeren. 
4. Is het hoofdbestuur met de gemeenschap 
Drachten van mening, dat een Verbondslied 
wenselijk is en zo ja, is het bereid een dichter 
en een componist opdracht te geven tot het 
schrijven van een Verbondslied en het compo-
neren van de muziek daarbij of een prijsvraag 
daartoe uit te schrijven? 

(Drachten) 

Antwoord van het hoofdbestuur: 

Deze vraag valt nog niet met ja of nee te 
beantwoorden, nu de stijlvorming in het Ver-
bond nog in het eerste stadium van ontwikke-
ling verkeert. In het kader van deze ontwikke-
ling zal echter aan de eventuele wenselijkheid 
van een eigen lied of eigen liederen aandacht 
besteed worden. 

CO\GRES 1954 

Hier zijn dan de plannen die wij hebben 
voor de aanstaande zomervacantie. 

Er is weer voor elk wat wils. Als vanouds 
de familiekampen, ook dit jaar weer in de Ark. 
Deze zijn in de eerste plaats bestemd voor 
hen die er een week met het hele gezin uit 
willen zijn, waarbij voor de kinderen overdag 
kinderleiding aanwezig is, zodat ook de ouders 
deze week echt vrij zijn. 's Avonds is er weer 
een programma, overdag voor degenen die dat 
willen een fiets- of wandeltocht in de om-
geving. 

De grote kamers in de koepel zullen worden 
veranderd, er komen nu wat kleinere kamers 
bij, zodat er ook voor de kleinere gezinnen 
meer gelegenheid is om een eigen slaapkamer 
te krijgen. 

Ook dit jaar weer voor ieder gezin een eigen 
kamer, tenzij U bericht krijgt dat dit niet meer 
zal gaan. Wie het eerst komt het eerst maalt, 
dus een spoedige opgave is zeker gewenst. Vo-
rig jaar hebben we verschillende aanvragers 
moeten teleurstellen, indien U zich tijdig op-
geeft is dat niet nodig. 

Er komen drie familiekampen, telkens van 
Zaterdagmiddag omstreeks vier uur tot de 
volgende Zaterdagmorgen omstreeks 10 uur, en 
wel van 24 Juli-31 Juli, 31 Juli-7 Augustus, 
7-14 Augustus. 

De prijzen zijn dezelfde van vorig jaar: 
kinderen jonger dan 1 jaar gratis 
kinderen van 1 t.m. 5 jaar f 17.50 
kinderen van 6 t.m. 11 jaar f 25.— 
ouderen 	 f 36.— 

Er is vorig jaar enig misverstand over deze 
leeftijden gerezen, daarom vermelden wij hier 
uitdrukkelijk dat bedoeld is de leeftijd van het 
kind op het ogenblik dat het kamp begint. 

Bij de opgaven vermelden: aan welk kamp 
men wenst deel te nemen, aantal deelnemers, 
man of vrouw, van de kinderen bcivendien de 
voornaam en de geboortedata. 

Het familietentenkamp kon vorig jaar niet 
doorgaan door gebrek aan deelnemers. Wij wil-
len dit jaar toch weer trachten een dergelijk 
kamp te organiseren, vooral daar het ons mo-
gelijk is deze keer met bijzonder lage prijzen te 
komen. Voorwaarde voor het doorgaan van dit 
kamp is echter dat wij op 1 Mei voldoende 
deelnemers hebben om het kamp te doen slagen. 
Dit kamp is heel eenvoudiger van opzet. Ieder 
gezin krijgt een eigen tent, met grondzeil en 
matrassen. Verder is er een conversatietent met 
banken en tafels, waarin bij slecht weer ge-
geten wordt en waar men eventueel de avon-
den kan doorbrengen. Er is geen afzonderlijke 
kinderleiding, het koken gebeurt door de deel-
nemers gezamenlijk. Echt dus kamperen met 
een groep gelijkgezinden in een humanistische 
sfeer. Het kamp zal worden gehouden op het 
kampeerterrein „Lierderholt" te Beekbergen, 
van 31 Juli-7 Augustus. 

De prijs wordt: 
kinderen t.m. 11 jaar f 17.50 
ouderen 	 f 20.50 

U weet het dus: als U aan dit kamp wilt 

nisme, tenzij vragen uit het aanwezige 
publiek hen daartoe nopen? 

b. Wil het hoofdbestuur terzake de nodige 
aanwijzingen geven aan de sprekers? 

c. En wil het hoofdbestuur op de sprekers-
lijst een aanduiding geven van de bij-
zondere richting der sprekers, opdat de 
gemeenschappen beter dan tot heden ge-
oriënteerd zijn? 

(Zandvoort) 

Het aanstaande congres zal op 10 en 11 
April a.s. te Hilversum in „De Karseboom" 
gehouden worden. 

Afgevaardigden: 

Hebben alle gemeenschappen reeds de aan-
meldingskaarten voor de afgevaardigden, vol-
ledig ingevuld, en ondertekend door voorzitter 
en secretaris, ingezonden aan de secretaresse 
van het Comité van Ontvangst: Mevrouw. J. 
Brok-ten Broek, Melkpad 25 te Hilversum? 

De afgevaardigde zelf of de penningmeester 
van de gemeenschap dient tegelijk met de aan-
melding een bedrag van f 4,— voor de warme 
maaltijd op postgiro 347283 ten name van de 
penningmeester Humanistisch Verbond, ge-
meenschap Hilversum, over te schrijven. 
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deelnemen moet U zich in ieder geval vóór 1 
Mei opgeven. Bij de opgave vermelden: aantal 
deelnemers, man of vrouw, van de kinderen 
bovendien de voornamen en de geboortedata. 

De kinderkampen worden dit jaar evenals 
het familietentenkamp, gehouden op het kam-
peerterrein „Liederholt" te Beekbergen. 

Onder uitstekende leiding trekken de kin-
deren er hier zoveel mogelijk op uit, verken-
ningstochten in de naaste omgeving, een enkele 
tocht wat verder weg. Een week prettig kam-
peren in een sfeer van zelfwerkzaamheid en 
ontspanning. De kinderen slapen in tenten op 
strozakken op houten vlonders; voor goede 
voeding wordt zorg gedragen. 

Er komen twee kinderkampen, voor kinde-
ren van 7 t.m. 13 jaar, en wel van 31 Juli-7 
Augustus, leiding de heer en mevr. Polderman, 
van 7-14 Augustus, leiding de heer en mevr. 
Weggelaar. Prijs f 24,— per persoon. 

Alle bovengenoemde prijzen gelden per week. 
U kunt zich reeds opgeven bij het Centraal 

Bureau, Bleijenburgstraat 1, Utrecht, postreke-
ning 304960, waar ook inlichtingen verkrijgbaar 
zijn. Wacht U niet te lang, dat voorkomt even-
tuele teleurstellingen. 

SPANT NU 
BAS, KEEL EN VIOLEN .. . 
en maakt Uw fluiten, gitaren, hobo's en clari-
netten al vast speelklaar, want er is weer een 
landelijke ontmoeting van muzikanten en zan-
gers op komst. Het zo uitstekend geslaagde 
muziekweekend van vorig jaar heeft ons doen 
besluiten, om in 1954 twee van dergelijke con-
ferenties te beleggen en wel een in het Oosten 
en een in het Westen van het land. De laatste 
is al vastgesteld; omtrent de eerste hopen wij 
de volgende keer iets te kunnen vertellen. 

Voor het Westen dan hebben wij op 8 en 9 
Mei de beschikking over het conferentie-oord 
„Teylingerbosch" te Vogelenzang. Dit ligt 
voor een aantal gemeenschappen zeer gunstig 
voor wat de afstand betreft, zodat de reiskos-
ten laag kunnen blijven. De prijs bedraagt 
f 5,85 p.p., exclusief reisgeld. Hierbij is er op 
gerekend, dat de deelnemers zelf boterhammen 
voor Zaterdagavond en Zondagmorgen mee-
brengen. Een warme maaltijd op Zondagmid-
dag is in de prijs begrepen. 

We gaan met elkaar zingen en musiceren, 
praten en ervaringen uitwisselen, wandelen,  

nieuwe contacten leggen, oude vriendschaps-
banden versterken enz. Alleen voor solistisch 
optreden van zangers of musici zal wegens tijd-
gebrek geen gelegenheid zijn. 

Aanmelden zo spoedig mogelijk bij onderge-
tekende. De deelnemers worden in volgorde in-
geschreven; zijn we vol, dan moeten we stop-
pen! 

AB WEGGELAAR 
Valeriusstraat 32 bv. 
Amsterdam-Zuid. 

ZOMERHUISJE 

met drie kamers te huur. Midden in de bossen. 
Str. water, licht, 5 bedden met matrassen en 
dekens, kookgel.heid, keukengerei, meubilair, 
W.C. 

Nog vrij vóór Juli en na Augustus. Prijs 
f 35.— per week, excl. gasverbruik. Leveran-
ciers komen aan de deur. 
Alleen van Zaterdag tot Zaterdag. 

Desgewenst geheel of gedeeltelijk met pension. 
Linnengoed te huur. Te bevr. bij de Ark. 

Mededelingen van de Vereniging voor Huismuziek Bijeenkomsten 

in „De Ark" 
VOORJAAR 1954 

Dinsdag 6 April 12 uur tot Vrijdag 9 April 

4 uur 

VROUWENCONFERENTIE 

Drie gezellige dagen, die volop gelegenheid 

bieden tot ontspanning. In lezingen en gesprek-
ken zullen overigens mens en maatschappij niet 

vergeten worden. Als thema werd gekozen: 

„DE VROUW EN DE GEMEENSCHAP" 

De leiding berust bij de dames Singer-Dekker 

en Treurniet-Wiersma. Prijs f 15,— per per-

soon. 

PAASKAMP 

Zaterdag 17 April 5 uur tot Maandag 19 April 
6 uur (na het diner). 
Natuurlijk eieren zoeken en wandelen in de 
lente-zon(1); verder muziek en voordracht. Tij-
dens het programma aparte kinderleiding. Men 
kan uiteraard ook eerder komen en langer blij-
ven. Prijs f 12.50, kinderen onder 11 jaar 
f 10,—. 

BIJEENKOMST VOOR BEJAARDEN 

Maandag 26 April 12 uur tot Zaterdag 1 Mei 

10 uur. 

Goede wijn behoeft geen krans! Na het kampje 
van verleden jaar stond het al vast: dit wordt 
een traditie. Dus ook nu weer praten, wande-
len, gezelligheid en een ernstig woord op z'n 
tijd. Verder een filmavond, een muzikaal pro-
gramma enz. De leiding berust weer bij het 
echtpaar Dijkstra. Prijs f 20,— of f 25.— naar 
draagkracht. 

De Ark, Vacantieoord te Nunspeet 
Belvederelaan 14, Tel. K 3412-2404 
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Het cursus-programma van de Vereniging 
voor huismuziek luidt als volgt: 

Vereniging voor Huismuziek Blokfluitcom-
missie (Berkelselaan 38a, Rotterdam). 

9 t.m. 11 April, Volkshogeschool „'t Huis te 
Eerbeek", Eerbeek, verlengd weekend (aan-
vang Vrijdagavond 20 uur) voor blokfluitleer-
krachten, in 't bijzonder bedoeld voor hen, die 
aan de in Mei a.s. te houden examens voor 
niet-vakmusici wensen deel te nemen. Leiding: 
G. Vellekoop e.a. 

Volkshogeschool „Olaertsduyn", Roc_kanje. 
20 tm: 25 April, huismuziekweek met Duitse 

en Belgische deelnemers. Leiding Marie Veld-
huyzen en Gerrit Vellekoop. 

Het Nederlands Pijpers Gilde (Alb. Perk-
straat 82, Hilversum). 

20 tm. 25 April, huismuziekweek met Duitse 
Vonk", Noordwijkerhout, cursussen in het ma-
ken, bespelen en versieren van bamboefluiten, 
voor beginners en gevorderden. Leiding: o.a. 
Miss Margaret James, uit Oxford. 

Ons Eigen Volk (Corn. Krusemanstraat 91, 
Amsterdam). 

20 tm. 24 April, „Drakenburgh", Baarn, 
Conferentie-cursus gewijd aan „Het geestelijke 
lied" en een cursus Zang en Spel voor jeugd-
leiders, onderwijzers en onderwijzeressen. Lei-
ding: Jan Cox, Nora Meilof, Jop Pollmann en 
Piet Tiggers. 

Duis-Quartet fiir alte Musik (Kanalstrasze 
12, Oldenburg). 

20 t.m. 31 Juli, muziekweek in Staufen met 
hoofdzakelijk Nederlandse muziek uit Renais-
sance en Barok; met medewerking van het 
Schoonderbeek-trio. 

Volkshogeschool „Allardsoog", Bakkeveen 
(Fr.). 

24 tm. 31 Juli, huismuziekweek met extra les-
sen voor de blokfluitspelers. Leiding: Wil Ree- 

ser en Gerrit Vellekoop. 

Vereniging voor Huismuziek (Berkelselaan 
38a, Rotterdam). 

31 Juli tm. 7 Aug., „De Uienpas", Doetin-
chem, muziekweek voor kinderen van 11 tot 14 
jaar. Leiding: Marie Veldhuyzen en Willy 
Krone. Ook handenarbeid, sport en spel. 

Volkshogeschool „Diependaal", Markelo 
(0.). 

7 tm. 14 Aug., huismuziekweek. Leiding: 
Marie Veldhuyzen en Willy Krone. 

Volkshogeschool „Olaertsduyn", Rockenje. 
7 tm. 14 Aug., cursus voor huismuziekleiders. 

Leiding: Renske Nieweg en Gerrit Vellekoop. 
De door de Volkshogeschool georganiseerde 

cursussen zijn opgezet in samenwerking met 
de Vereniging voor Huismuziek. Leden van de 
Ver. Huismuziek genieten daar een reductie op 
de prijs. 

De Blokfluitcommissie  van de Vereniging 
voor Huismuziek (die de werkzaamheden van 
de Blokfluitcommissie voortzet), ziet zich ge-
noodzaakt bekend te maken, dat de vroeger 
verleende goedkeuring van de „APOLLO"-
Plastic sopraanblokfluiten (aanvankelijk goed-
gekeurd in de groep: schoolblokfluiten) moest 
worden ingetrokken omdat deze instrumenten 
niet meer voldoen aan de gestelde eisen. 

In haar bijeenkomst van 16 Februari 1954 
kon de Blokfluitcommissie van de Vereniging 
voor Huismuziek de 

EDELTON-SOLIST sopraanblokfluit 
goedkeuren. Ze werd ingedeeld in klasse 3 
(schoolblokfluiten). 

Willen de leden van de Ver. voor Huismu- 
ziek hun jaarcontributie (f 1,50! voor leden van 
het Hum. Verbond) even gireren? 

Giro: 563205 t.n.v. Ver. v. Huismuziek, Gro-
ningen. 


