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Wanneer U wel eens met iemand gesproken hebt, wiens vakantie bedorven was 
door slecht weer of ziekte, dan hebt U hem ongetwijfeld beklaagd of — wanneer 
het U zelf is overkomen — de grote teleurstelling ondergaan van een dergelijke 
tegenslag. Maar ten slotte weet men een dergelijke speling van het lot wel te,  
aanvaarden. 

Bepaald verontwaardigd bent IJ echter geweest, wanneer er moeilijkheden 
ontstaan waren door een onbehoorlijke behandeling, slechte behuizing of krasse 
uitbuiting en dáárdoor een vakantie was verknoeid. Inderdaad; het is bepaald 
ergerniswekkend, dat 'onze kostbare vrije dagen door hebzucht en dilettantisme 
kunnen worden bedorven. Te vaak immers ontbreekt in het leven van de moderne 
mens het element van zelfinkeer, van contact met de natuur en van verruiming 
van de soms benauwende eigen levenskring. Hoe hoog zijn de verwachtingen dan 
niet gespannen, wanneer men het vooruitzicht koestert, een prettige, goed-
bestede vakantie tegemoet te gaan! 

Het is dan ook geen wonder, dat de overheid en talrijke organisaties, die belang 
hebben bij een goede geestelijke en lichamelijke volksgezondheid, zich met de 
vakantiebesteding hebben ingelaten; zo konden de ergste uitwassen op het gebied 
van de huisvesting van vakantiegangers bijvoorbeeld al worden uitgeroeid. Toch 
blijven er talrijke problemen bestaan, zolang er onder meer van de vakahtie-
spreiding zo weinig terecht komt. Bovendien mag van een ingrijpen van boven- en 
buitenaf ook niet alles verwacht worden en zijn niet alle risico's voor de vakantie-
ganger uit te sluiten: dan zou de gehele vakantiebesteding gereglementeerd en 
gecontroleerd moeten worden en dat is nu wel het laatste, waar wij in de vakantie 
behoefte aan hebben! Het is bovendien langzamerhand uitermate moeilijk, de 
grote scala van mogelijkheden tussen het kamperen in zijn eenvoudigste vorm en 
het verblijf in het luxe hotel nog te overzien, laat staan te rubriceren. 

Het is dan ook geen wonder, dat talrijke organisaties en bedrijven voor leden 
en werknemers een eigen vakantiegelegenheid hebben gecreëerd, zodat men 
precies weet, waar men aan toe is. Natuurlijk waren er ook nog andere argumenten, 
maar daar kan niet op ingegaan worden. 

* * 

• 

Interessant is het, dat — en is dat niet typisch Nederlands? — ook levens-
beschouwelijk een differentiatie plaats vond: kerkgenootschappen en verenigingen 
op levensbeschouwelijke grondslag geven aan de kwestie van de vakantie-besteding 
nog weer een extra dimensie. Het totaal-beeld wordt er natuurlijk weer gecom-• 
pliceerder door en ik beperk mij dar' nu ook verder graag tot het humanistisch 
zomerwerk, waarvan in dit tijdsbestek juist een overzicht gegeven kan worden. 

Nu moet U niet denken, dat pas na allerlei theoretische bespiegelingen een 
begin gemaakt is met ons kampwerk. Integendeel: vanuit de praktijk deed zich de 
behoefte gevoelen aan vakantie in eigen kring. Men had elkaar op levensbeschou-
welijk terrein gevonden en wilde dit nu ook beleven en realiseren. En 'wanneer 
kon dit ten slotte beter plaats hebben dan op een vrije dag, of liever nog, in een 
vrij week-end of een vakantieperiode? Dan pas kan men zich immers ontdoen van 
alle dagelijkse zorgen en onder gelijkgezinden onbevangen genieten van de 
vakantievreugde. 

Natuurlijk zal het nooit de bedoeling van een humanistische organisatie zijn, een 
sectarische groep te vormen, die onder één vlag en met één leus een afgebakend 
terrein en een bepaalde groep bestrijkt. 

Dáárom is ook ons zomerwerk zo gedifferentieerd geworden in de loop der 
jaren en kunnen mensen van zeer uiteenlopende geaardheid en uit verschillend 
milieu er aan deelnemen. Geen wonder, dat de kring van belangstellenden steeds 



groeit en de kampen en ons vakantie-oord De Ark steeds vroeger in het jaar 
volgeboekt raken. Welke mogelijkheden zijn er nu precies, zult U vragen. 

Laat ik beginnen met de familiekampen. Deze worden al enige jaren drie weken 
achtereen in De Ark te Nunspeet gehouden. Elke week heeft een echtpaar de 
leiding van het gezelschap, zorgt voor het goede verloop van het geheel en regelt 
het programma, dat er altijd bont en gezellig uitziet. Jeugdleiders trekken er 
overdag met de kinderen op uit en bezorgen hun ook heerlijke dagen. De twintig 
gezinnen, die aan een dergelijke week deelnemen, vormen één groot gezin en 
keren naar huis terug met een schat aan nieuwe contacten en vriendschappen. 

De Studenten Vereniging op Humanistische Grondslag, de S.V.H.G., organiseert 
een trekkamp en een vast kamp voor middelbare scholieren. Deze kampen zijn 
niet groot en de deelnemers worden ondergebracht in kleine tenten, waarmee de 
intimiteit en de individuele kampeerstijl van deze kampen, die door studenten 
geleid worden, wel getekend zijn. 

De Humanistische Jongeren Gemeenschap verenigt jonge mensen van 18-30 jaar 
en houdt een tentenkamp in de Ardennen, de Humanistische Jeugd Beweging, 
met leden van 15 tot 22 jaar, organiseert twee tentenkampen op Terschelling. Deze 
kampen van de HJG en de BJB worden gekenmerkt door een frisse geest en 
trekken in toenemende mate de jonge generatie: deze zoekt een levensstijl, die 
ondogmatisch is en eerlijk, zonder frasen en verheven leiderschap. De deelnemers 
bouwen dan ook gezamenlijk deze kampen op en bepalen de inhoud ervan, hetgeen 
in de praktijk betekent, dat, naast sport en spel, fietstochten en wandelingen, ook 
bezinning op levensvragen een essentiële plaats in die weken inneemt. 

Voor kinderen van 7 tot 14 jaar worden kampen georganiseerd te Hattem -en 
Nunspeet. Ervaren leiders en leidsters zorgen er voor, dat de deelnemers een 
heerlijke week meemaken, zodat de ouders met gerust hart hun kroost een poosje 
kunnen uitbesteden en de kinderen zelf na afloop elkaar, al weer een „Tot ziens 
volgend jaar" toewensen. 

* 	* 

* 

Een geheel aparte plaats neemt de Zomerschool in, die in de School voor Wijs-
begeerte wordt gehouden. Het onderwerp van dit jaar is „Humanisme en Kunst", 
dat in inleidingen en discussies nader belicht en besproken wordt. Diegenen, die 
zich willen bezinnen op de wezenlijke bestanddelen, als ik het zo uitdrukken mag, 
van het humanisme en de kunst en op de relaties tussen beide zullen hier 
interessante dagen meemaken. Overigens zal men daar bij Amersfoort ook de 
schone natuur niet over het hoofd zien. U ziet dus wel, dat de mogelijkheden talrijk 
zijn. Nog maar nauwelijks genoemd heb-ik ons huis De Ark te Nunspeet, waar men 
pension kan bespreken, conferenties kan beleggen, enzovoort, dat het gehele jaar 
voor iedereen openstaat en fantastisch mooi gelegen is. Het huis kwam juist vier 
jaar geleden aan het Humanistisch Verbond en voldoet steeds beter aan de hoge 
eisen, die wij er aan stellen. Hier worden ook de bijeenkomsten voor huisvrouwen 
en bejaarden gehouden en de Paas-, Pinkster- en Kerstkampen, gebeurtenissen, die 
steeds zeer veel belangstelling ondervinden en die wij niet meer zouden kunnen 
missen. 

Van groot belang ten slotte is het zomerwerk, door de gewesten en gemeen-
schappen van het Humanistisch Verbond georganiseerd. In week-ends en op 
andere vrije dagen nemen gemeenschappelijke uitstapjes en excursies de plaats in 
van het doorgaans zich binnenshuis afspelende winterprogramma. Deze activiteiten 
zijn van grote waarde voor de versteviging van de banden tussen de leden onderling 
en daarmee voor de versterking van de gemeenschappen. 

Er is dus ook op het gebied van het vakantie-werk heel wat te beleven in de 
humanistische kring. Getracht wordt een stuk werk in stand te houden en op te 
bouwen, dat verantwoord is en ook materieel voldoet aan redelijke eisen, zodat men 
van de onaangename ervaringen, waar ik het in het begin van mijn praatje over 
had, verschoond kan blijven. In de tweede plaats trachten wij ons vakantie-
programma zo ruim mogelijk op te stellen, om hiermee zoveel mogelijk aan de 
uiteenlopende wensen en behoeften tegemoet te komen. 

In de derde, maar niet in de laatste plaats draagt ons zomerwerk natuurlijk het 
stempel van het humanisme en wij bieden dus een vakantie met een achtergrond, 
een achtergrond, waarover U al zeer veel in de loop van deze uitzendingen hebt 
kunnen horen en die aan niemand — en zeker niet tijdens zijn vakantie! — wordt 
opgedrongen. Maar de gezindheid in onze kampen en ons huis wordt er door 
bepaald: er heerst een geest van openheid en verdraagzaamheid, wederzijds begrip 
en respect. 

Gelooft U niet, dat er van een vakantie in deze geest heel veel kan uitgaan? 

G. EEKMAN 



DE ARK 
Humanistisch Conferentie- en Vacantieoord. 

TARIEVEN VOOR VOLLEDIG PENSION 
Voor volwassenen: f 38,50 per week; f 6,— per dag. 

Voor kinderen beneden 11 jaar: f 26,25 p. w.; f 4,50 p. d. 
Voor kinderen beneden 5 jaar: f 25,45 p. w.; f 3,75 p. d. 

Voor groepen speciale condities 
2-, 4-, 5- en 6-persoons kamers en slaapzaal. 

Bespreking van verblijf kan geschieden bij het Humanistisch Conferentie-
en Vacantieoord „De Ark", Belvedèrelaan 14 te Nunspeet, telefoon 
K 3412-2404. 
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