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Dit Kampnummer van ons Orgaan is wel op een 
heel bijzondere wijze samengesteld. 

Eerlijk gezegd, het is uit verlegenheid geworden, 
zooals het thans verschijnt. Schrijver dezes ont-
vangt telken jare van den Redacteur de eervolle 
opdracht om te zorgen voor ,,Kamp"-artikelen. 

9 maal heeft hij getracht zoo goed mogelijk aan 
die opdracht te voldoen en toen hem weer het be-
kende bevel gewerd, stond voor hem vast, dat 't 
de 10e keer iets bijzonders moest worden. 

,,Iets bijzonders", echter die gedachte welt ge-
makkelijker op, dan dal ze is uitgevoerd. Ver-
schillende plannen kwamen boven, hij overwoog 
en overwoog, maar niets kwam tot uitvoering. 
lntusschen, de tijd schreed voort en al nader en 
nader kwam de fatale datum, waarop de copie 
,,binnen" moest zijn. 

Plotseling een invallende gedachte! ,,Zoo vaak", 
zoo sprak de opvoeder tot zichzelf, ,,wordt er over 
je gespot, als je maar voortdurend zegt en her-
haalt, dal opvoeden bovenal is: ,,activeeren, in-
stigeeren, stimuleeren!" ,,Je praat daar telkens en 
telkens over, doe het dan ook". 

Die invallende gedachte werd dadelijk omgezet 
in een daad. De schrijver ging tot zijn kinderen. 
Hij vertelde hen, dat hij in 't' Kamp te ,,Saxenheim" 
was geweest, om besprekingen te voeren. Hij ver-
telde ook van het Orgaan, dal ze zoo vaak al ge-
zien hebben en hij vroeg hen nu zelf eens een 
opstelletje te maken over het Kamp. 

De animo was groot, velen voelden zich geroe-
pen als medewerkster of medewerker op te treden. 
Wel kwamen enkelen hun belofte niet na, maar 
toch een 40-tal bijdragen voor het Kampnummer 
werd ontvangen. 

Daar zat nu de initiatiefnemer met een 40-tal 
opstelletjes. Eerst zat hij in de verlegenheid, door 
dat hij niet wist, wat nu weer te schrijven, nu 
pijnigt hem de vraag, hoe de keus te doen. 

Voor hem leven deze opstelletjes, omdat hij weet 
wie de schrijvers en schrijfsters zijn. Uit hun schril-
tuur komen ze zelf te voorschijn, met hun aardige 
trekjes, met hun hebbelijkheidjes, maar ook met 
hun onhebbelijkheidjes. 

Echter, hoe zullende lezer en lezeres reageeren? 
Bestaat hier niet het groote gevaar van ,,des Guten 
zuviel"? 

Vóór alles, dit moet vermeden worden. Immers 
cle bijdragen van onze jongeren, moeten jongeren 
en ouderen er toe brengen hun bijdragen eveneens 
in te zenden. 

Derhalve, we doen een keus. 't Eerst geven we  

het woord aan onze oudste - 15-jarige - amb-
telijke dochter Corrie, die binnenkort de Vakschool 
voor Industrie-naaaisters, hopen we met diploma, 
zal verlaten, om daarna haar plaats in het arbeids-
proces in te nemen. 

Ons kamp. 

ONS KAMPLEVEN OP ,,SAXENHEIM". 
(Corrie, 15 jaar.) 

,,Het is altijd heerlijk als het weer tegen de grote 
vacantie loopt. We gaan dan voor vier weken naar 
buiten, Saxenheim. Een week voor dat wij weg-
gaan is het een rommel van belang. Dan zijn we 
druk bezig met het inpakken van kleren, borden, 
bekers, enz. Er valt dus heel wat in te pakken 
buiten al het speelgoed om, dat ook altijd mee 
gaat. Als dan alles is ingepakt, komt de wagen van 
Van Gend en Loos, die alles meeneemt. Het liefst 
gingen wij vast mee in een lege kist, om maar 
zoo gauw mogelijk op ons kampterrein te zijn, 
waar wij 'denkelijk niet heel meer aankwamen. 

Maar toch ook zullen wij vertrekken. 's Morgens 
vroeg heeft de grote uittocht plaats op de Stad-
houderskade. Voorop lopen de grote jongens met 
een trommel en mondorgels. Het is eed klein half 
uurtje lopen naar de boot, de Holland-Veluwe lijn, 
die achter het Centraal Station ligt. Als we er zijn, 
staat er al een hele drom van familieleden. Ein-
delijk half negen Vertrekt de boot onder luid ge-
zang van: ,,Vaarwel mijn dierbaar Vaderland". 

We blijven nog een hele tijd wuifen tot ze uit 
het gezicht zijn. Het is een paar uur verder en als 
we op de helft van de reis zijn vervelen wij ons wel. 

Maar zo gauw hebben wij Harcierwijk in 't ge-
zicht of er gaat een Hoera op. Dan zien wij vanaf 
de boot de autobussen klaar staan, waar wij mee 
naar ons Kamp rijden. De rit met de bussen gaat 
er heel wat prettiger aan toe. Als wij bij het 
Kabouterhuis  zijn, stappen wij uit en blijven er  

wat uitrusten, voor wij naar ons terrein lopen. 
Heerlijk is het als je weer de buitenlucht inademt. 
Als we tien minuten gerust hebben stappen wij 
weer op. 

Dan als we de cantine naderen staan de kam- 

,kMSTEROA 
,,Bij vertrek nog geen verveling". 

peerciers ons op te wachten en Mijnheer Wessels, 
de eigenaar van de Cantine. 

Nog geen vijf minuten van de Cantine al staat 
ons dagverblijf recht tegenover de bossen. We 
ontdoen ons van rugzakken en  cape's  en andere 
dingen en gaan even zitten. Er wordt dan een 
kopje thee gedronken en gaan we aan 't werk. 
De kleinste kinderen gaan de bossen in of spelen 
op de zandvlakte. De ouderen helpen de leidster. 

De tafels en banken, die het hele jaar in het 
dagverblijf hebben gestaan, worden afgeboend, 
de kisten worden uitgepakt en de tenten in orde 
gemaakt. Zo is er voor ieder wat te doen. 's Avonds 
gaan we vroeg naar bed, want ze zijn wel moe 
na zo'n drukke dag. 

De hele vacantie hebben we voor ons zelf. Voor 
eten hoeven wij niet te zorgen. Koken dat doen de 
leidsters. 

Wel moeten wij het eten schoonmaken. Groen-
ten snijden en aardappels jassen. 

In Amsterdam hebben wij clubs opgericht. Ruzie 
of gekibbel bestaat er niet, daar hebben wij trou-
wens geen tijd voor. Maar die clubs hebben an-
dere doeleinden. In Amsterdam hebben wij toneel-
stukjes en dansjes opgevoerd. We houden dan op 
zo'n dag als het mooi weer is een gezellige middag 
voor de kleinsten. We laten ze wedstrijden doen 
en wij doen dan onze voordrachten. In de pauze 
wordt dan limonade en wat lekkernij rondgedeeld. 
Zo verloopt de middag erg vlug. 

Eetpartij bulten. 

Tegen etenstijd dekken we dan buiten het dag-
verblijf, waar we gaan eten. Ook houden we voor 
de kleintjes wel eens een pic-nic in 't bos, wat ze 
erg leuk vinden. 

Eenmaal in onze vacantie wordt er een kamp-
vuur gehouden. Dat kampvuur vinden wij allen 
even mooi. Alle kampeerders van Saxenheim zijn 
er bij aanwezig. Mijnheer Wessels is degene, die 
de avond leidt. Er worden allerlei stukjes opge-
voerd en gedichten opgezegd. Ook wij laten ons 
lieflijk gekweel horen. Zo'n avond gaat dan veel 
te gauw voorbij. Als we dan weer naar onze slaap-
plaatsen gaan is het pikdonker. De leidsters heb-
ben wel een lantaarn, maar die geven niet zoveel 
licht. In de tent gaat het er goed aan toe. De een 
trekt de deken bij de ander weg. Zo verloopt er 
weer een half uur, eer dat alles ter ruste ligt. 

De tweede week van de vacantie gaan we niet 
klein en groot naar het strand, de Pol. We lopen 
dan het Eibertjespad af en gaan daar vandaan met 
de boerenwagens naar het strand. Het is een aller-
aardigst ritje met paard en wagen. Ons mond 
staat onderweg geen minuut stil. Aldoor zingen 
of kakelen wij door. Als we op het strand zijn aan-
gekomen, gaan we niet direct in het water. We 
maken dan op het strand verschillende kringspel- 
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Vreugde aan de  ,,Poi".  

letjes. Als er dan een half uurtje verlopen is en 
de zon goed schijnt, gaan we naar de badhokjes 
ons verkleden. Maar toch voor we het water ingaan 
worden we eerst ingesmeerd voor het verbranden. 
Dan plotseling stuiven we vooruit het water in. 
Alleen de kleintjes komen achteraan, want die dur-
ven het niet goed. We hebben plezier van belang. 
Er worden kano's gehuurd en dan begint de pret 
pas goed. Met z'n tweeën gaan we in zo'n kano. 
Maar die dingen scheppen gauw vol water en kan-
telen ze, zodat we dan weer kopje onder gaan. 

Die Poldag verloopt dan veel te gauw naar onze 
zin. We gaan dan weer terug met de paardewa-
gens tot het Eibertjespad. Vandaar lopen we weer 
naar ons kamp, waar wij doodmoe aankomen. 
Haast allemaal zijn ze erg verbrand, vandaar ze 
zo loom zijn. Om 's morgens dan weer fit te zijn 
gaan we 's avonds vroeg naar bed. We zijn 's mor-
gens nog vroeger op dan anders na zo'n prettige 
dag. 

's Avonds maakten we wandelingen langs de 
bosrand. Dan zag je de zon zo prachtig ondergaan, 
terwijl wij er bij stil stonden en zongen. Maar aan 
onze vacanfietijd komt ook een eind. Als we dan 
naar Amsterdam gaan, nemen we altijd een sou-
vernir mee uit Nunspeet. Als het dan de laatste 
week van de vacantie is gaan we Donderdag's 
naar de Boeremarkt. 

Op de Boerenmarkt. 

's Morgens vroeg gaan we op stap, want om 
12 uur is de markt afgelopen. We nemen brood 
mee voor onderweg en rugzakken voor onze ca-
deautjes in te pakken. Het is ongeveer twee uur 
lopen, maar al zingende zijn we er gauw. Op de 
markt is het een heel gezellige drukte. Als we 
klaar zijn met boodschappen, blijven we nog wat 
ronddolen tot ze allemaal klaar zijn en dan gaan 
we weer in optocht naar huis. Maar toch komt er 
eens een eind aan onze vacantie. Vrijdag's gaan 
wij alweer aan 't inpakken. Zaterdags had de grote 
uittocht alweer plaats. Er werd nog gauw afscheid 
genomen van het kampterrein, alle bomen en de 
cantine. 

Afscheid van de cantine. 

Zo gingen we dan weer met muziek voorop naar 
ons Amsterdam. Allen waren we weer blij, dat we 
naar Amsterdam gingen. Waarom weten we zelf 
niet, maar toch zeker niet omdat dan weer de 
scholen beginnen." 

Van de kamptijd heeft Corrie U een totaal indruk 
gegeven. Ze deed dat op haar wijs en dus een 
beetje quasi-onverschillig, wat zoo echt past bij 
haar, die door de houding van haar ouders, wel 
geen al te mooie kijk op 't leven moest krijgen. 
0, als ouders......maar neen, laat ik nu weer niet 
afdwalen en bespiegelingen gaan houden over 
rechten en plichten van ouders. Laat ik denken aan 
mijn opdracht, de kinderen laten vertellen over het 
kamp. 

Hoogtepunten zijn er ook in het kampleven. Een 
dag naar de Pol waar ze zelf voor gespaard heb-
ben, ja zelfs maanden lang, dat is wel één der 
groote gebeurtenissen. 

Tiny, de zuster van Cor, vertelt er van. Ze is 
een paar jaar jonger, leerlinge van een vervolg-
klasse en hoopt een opleiding tot verkoopster te 
kunnen volgen. Vertellen kan ze nu al aardig, 
luistert U maar: 

EEN DAG NAAR DE POL. 

(Tiny, 13 jaar.) 

,,'s Morgens vroeg werden we al wakker. De zon 
scheen lekker warm in de tent. Al gauw mochten 
we opstaan. Het was een bedrijvigheid op het 
kampterrein, want de hele meisjesafdeling zou 
naar de Pol gaan. We schudden vlug de dekens 
uit en maakten de tent in orde. Daar ging de gong 
voor het eten. Vlug aten we brood en toen waren 
we reisvaardig. Onze zwempakken hadden we on- 
der onze jurken al aangetrokken. En daar gingen 
we, de kleintjes voorop, de groten daarachter. 
Sommigen voerden zakken brood met zich mee, 
anderen emmers en schepjes. Al gauw kwamen 
we bij het Eibertjespad. 

Toen we dit afgelopen waren, kwamen wij bij 
een viersprong, waar een paddestoel stond, met 
enige aanwijzingen, zooals: ,,de weg rechtdoor 
naar Elspeet, de weg links Soerelse bossen". 

Wij namen de weg naar Nunspeet. Het was een 
mooie weg. Aan de ene kant zag je een landgoed, 
dat door een hek omgeven was. Aan de andere 
kant zag je dan weer heidegrond, dan weer koren-
velden, waar het koren al rijp was en wat zo mooi 
heen en weer wuifde. Leuke boerderijen en boeren, 
die op de akkers werkten. Onder het zingen van 
een vrolijk liedje bereikten we het einde van onze 
wandeling, want tot aan de Pol zouden we met 
boerenwagens gaan. We waren op een weg ge-
komen, die op de brede weg van Nunspeet uit-
kwam. De wagens waren er nog niet. Daarom 
gingen we maar aan de kant van de weg op het 
mos zitten, want we waren wel wat moe van de 
Verre, maar wel mooie wandeling. 

Na een poosje kwamen de wagens er aan, die 
met een luid hoera werden ontvangen. De boer, 
die op de voorste wagen zat, nam zijn pet af en 
l achte. Gauw waren we opgestaan en verdrongen 
elkaar om de wagens, om toch maar een plaatsje 
le krijgen. Eindelijk waren we allen gezeten. ,,Vort 

Ik heb m'n wagen volgeladen. 

Bles", en daar gingen we door de Dorpstraat. 
Langs de markt, over brede wegen, over smalle 

wegen en heel vaak zongen we het liedje: ,,Jk heb 
mijn wagen vol geladen, vol met jonge meisjes". 

Dan ging het weer langs boerderijen, langs 
villa's, langs akkers en weiden, waar koeien lagen 
te herkauwen. We waren zo uitgelaten, dat we 
iedereen gedag zwaaiden en de mensen zwaaiden 

Aankomst bij de ,,Pot". 

terug. Vlug reden de wagens over de weg en na 
een uurtje rijden zag je heel in de verte het water 
al. Het was een prachtig gezicht, die weilanden 
en akkers en daar achter in de verte de zee niet 
zeilschepen, waar je enkel het zeil van zag. Daar 
maakte de weg een bocht en het duurde niet lang 
meer of we hielden stil op de dijk, waar het huis 
stond van de eigenaar van de Pol. In dat huis 
kon je van alles krijgen, zoals limonade, melk, 
koffie, naugatblokken, ijs. 

Toen we  alien  afgestegen en de karren wegge- 

De waterwip. 

wol  

; 
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reden waren, gingen we spelletjes doen: ,,In Hol-
land staat een huis", ,,Ik heb een mooie bloemen-
mand" en meer van die spelletjes. Daarna gingen  

we ons verkleden. Nog even moesten we op de 
zusters wachten en toen holden we de dijk af, het 
water in. Er was ook een wip in het water 
en als je dan beneden kwam, plaste je met je 
benen in het water, zodat het water om je oren 
spatte. Al en toe namen we een z.g. duik, want 
niet veel konden er zwemmen, maar toch was het 
heerlijk om zo te spartelen. 

Om een uur of twaalf Werden we geroepen en 
gingen we op het strand zitten om te eten. Nu 
voelden we pas wat een honger we hadden. 
's Middags mochten we kano's huren. Met z'n 
tweeën één kano, een half uur. 

Maar het ging niet zo gemakkelijk als wel lijkt. 

Met z'n tweeën één kano. 

-. 

Wedstrijd in het ,,verbranden". 

bij de ouderen spreken de verschillen wel heel 
sterk. 

Is het wonder, dat de jongens ook verhalen doen 
over wat ze niet mochten doen, over kwajongens-
streken, die ze hebben uitgehaald, over gevaarlijke 
boomklimmerij, over het vangen van hagedissen 
en adders en is het al weer vreemd, dat ze met 
het vertellen van hun avonturen misschien wel 
lichtelijk overdrijven? 

M'n dertienjarige vriend Bep, een pientere jon-
gen, die de U.L.O. school zonder moeite zal door-
loopen (hij zit nu al in de 2de klas), vertelt na-
tuurlijk ook over 't ,,kitten halen". 't Is ook maar 
geen prestatie voor je kleinere lotgenooten te zor-
gen en mee te helpen, dat alles goed marcheert. 

En als dan een toto van je gemaakt wordt, dan 
gevoel je je natuurlijk dubbel. 

Lies op bezoek in de bovengrondse hut. 

HULP VOOR ONBEHUISDEN 

De ene keer zaten de roeispanen vol kroos, de an-
dere keer was de boot vol water gelopen, maar, 
dat hinderde niet, want aan lachen was geen ge-
brek. Als de boot omsloeg, dan moesten we hem 
omkeren en leeg laten lopen. 

Gauw ging het halve uur om en moesten we 
hem afstaan aan een ander. Eer ze allemaal een 
beurt hadden gehad was het tijd om terug te gaan. 
Het was wel een moeite om ons uit het water te 
krijgen, maar eindelijk waren we toch  alien  op het 
strand. We droogden ons af en kleedden ons weer. 
In die tijd waren de wagens alweer gekomen en 
onder luid hoera reden we de Pol uit, dezelfde weg 
terug als we gekomen waren. 

's Avonds in de tent gingen we vergelijken wie 
het meest verbrand was. Maar dat is zeker, we 
sliepen die nacht heerlijk." 

Opstelletjes kreeg ik van meisjes en van jon-
gens. Is het wonder, dat hun belevenissen - al 
spreken ook de jongens over de tocht heen en over 
een bezoek aan de ,,Pol" - toch weer anders zijn, 
als die der meisjes? 

Bij de jongeren overheerscht de overeenkomst, 

1 -140 
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Bep en Jan aan ,,'t kitten halen". 

Clubs vormen ze, onze kinderen in de vacantie. 
De meisjes doen dat en de jongens eveneens. 

,,Onze Club heet ,,D.V.Z.", dat beteekent ,,de 

Vijf Zwervers", zoo vertelt onze 14-jarige Chris, 
die er wel lang over deed om de Lagere School te 
doorioopen, maar toch na den kamptijd naar de 
Ambachtschool hoopt te gaan. 

Van hutten bouwen vertellen Piet, Freek, Chris, 
Bep en zelfs onze 11-jarige Pim, met z'n blonde 
krullebol en z'n groote helderblauwe oogen. ,,In 
het begin van de week" - zoo zegt Pim -„speel-
den wij lekker. Maar aan het einde van de week 
maakten wij een hut, maar die stortte in. Maar de 
tweede week hadden wij weer een hut, maar die 
bleef staan tot we weg gingen". 

Een ondergrondse hut. 

Broer Bep, m'n U.L.O.-vriend, vertelt 't natuur-
lijk wat uitvoeriger en wat precieser. ,,De volgende 
dag", zoo verhaalt hij, ,,stonden we 8 uur op, vlug 
eten en toen begonnen we met z'n vieren een hut 
te bouwen. Eerst gingen we balken zoeken en toen 
we er een dertigtal gevonden hadden, begonnen we 
een staande hut te bouwen. De vorige jaren maakte 

L  

ik altijd een hut onder de grond, maar nu ga ik 
altijd een bovengrondsche hut maken." 

Ook Pieter bouwde met z'n vrienden, de beide 
Henk-en en Freek één. Hij is - dat komt meer bij 
hem voor - tevreden over eigen prestatie. 

,,We bouwden met moeite een sterke hut en 
spijkerden de balken stevig vast. Het was zo'n 
sterke hut, dat ik er van overtuigd ben, dat hij er 
nog is. (het is een ondergrondse!)" 

We zullen er op letten Pieter of jouw hut er nog 
is. Samen gaan we kijken. 

/ 

,,Wat wij in het kamp doen en beleven", zoo 
betitelt onze vriendin Thea, die de huishoudschool 
zal gaan bezoeken, haar verslag van het kamp-
leven. 

Ja, wat zij doen en beleven. Als ik dat allemaal 
zoo aan de hand der verzamelde opstelletjes zou 
trachten weer te geven, dan zou ik wel haast een 
boekdeel kunnen vullen. Met enkele flitsen moet 
ik volstaan en meer dan woorden zullen de foto's 
wel spreken. 

Behoeft het vermelding, dat wanneer de 3de 
week is aangebroken en het nieuwe stroo wordt 
aangevoerd, dat ook dat is een dag van stoeien 

De werkers, 
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en ravotten, van Spelen en toch ook van werken? 
Hier zijn dan de werkers, onze jongens, gaande 

van tent tot tent. 
Maar de meisjes doen niet voor hen onder. Onze 

12-jarige Toos, die Hollands welvaren is, weet 
van praten en pret maken, maar ook van aanpak-
ken, als het noodig is. 

,,Toos". 

Ja, onze Toos, welk een aardig opstelletje maakte 
ook zij en hoe opgetogen vertelt ze van alles, wat 
er wel in het kamp genoten wordt en het bijvoe-
gelijk naamwoord ,,fijn" komt wat vaak voor. 

,,We kunnen ook wel kaarten of brieven naar 
Amsterdam zenden naar je familie. Dat is natuur-
lijk ook fijn. De grootste groep meisjes hebben dan 
wel eens dagen van te voren afgesproken om wat 
te doen voor ons of wat op te voeren. Ze doen wel 
eens wat gymnastiek en een voordracht. Ook heb-
ben we picnicken in het bos. Dan is het wat fijn 

hoor! 

,,Picnic" in het  bos. 

Ook zijn er wel nieuwe kinderen bij, die het zich 

nooit  zó  hadden voorgesteld!" 

Me dunkt, over gebrek aan dankbaarheid heb-
ben we niet te klagen! 

Sport en spel, behoeft het vermelding, dat die 
juist in de kamptijd veel beoefend worden? Men  

moet bewoner van de groote stad zijn om goed 
te kunnen beseffen, wat het voor onze jongens be-
teekent om nu eens vrijuit te kunnen schoppen en 
zich geheel te kunnen geven. 

Wedstrijden worden georganiseerd, bijv. tegen 
de jonge Nunspetenaren of de jonge Vierhouters 
en, natuurlijk, voor de strijd begint, moeten ze 
evenals de Nationale Ploeg voor de lens der vele 
fotografen verschijnen. 

Ons ,,elftal". 

En als de match eenmaal begonnen is, dan is 
het een lust om onze vrienden in actie te zien. 
Welk een geestdrift en een vuur, welk een enthou-
siasme als de eigen partij een ,,gooljte" zet, welk 
een verslagenheid als de tegenpartij er in slaagt 
om voor te komen. 

Aardig is het dan, hen te observeeren. De een, 
die bij tegenspoed de moed verliest en z'n best niet 
meer doet, de tweede, die probeert niet-toelaatbare 
trucjes toe te passen, een derde, die juist door 
tegenslag zijn energie ziet toenemen en nog vuri-
ger dan te voren ten strijde trekt! 

,,In actie". 

En dan die gecostumeerde wedstrijd, als daar 
elf leidsters den strijd aanbinden tegen elf jongens. 

Over het spel, dat dan vertoond wordt spreken 
we niet, maar, dat dan de toeschouwers boven-
matig genieten, staat wel vast. 

Welk een uitbundige vreugde heerscht er dat',  

welk een banden worden er dan gelegd en welk 
een goede uitwerking kan deze gezonde levens-
vreugde hebben op hen, tusschen wie een breuk 
dreigde te ontstaan! 

Onze meisjes zijn niet minder sportief. Schom-
mels en ringen, zij hangen op velerlei plaatsen en 
eigenlijk van de vroege ochtend tot de late avond 
zijn ze bezet en zelfs wordt er wel queue voor 
gemaakt. 

Korfballen, crocket, tennissen, allerlei spelen 
worden er beoefend. Of men dat altijd doet volgens 
de geldende spelregels, ik weet 't niet, maar ik 
weet wel, wat deze vrije lichaamsbeweging juist 
voor onze kinderen die, 	al hoe veel vrijheid we 
in ons opvoedingssysteem trachten toe te passen, 
toch in een internaat worden opgevoed en daar-
door nog altijd veel missen - beteekent. 

Zelfs de diabolo herleeft weer in zijn waarde, 
terwijl ook de  yo-yo  voor sommige kinderen nog 

Spel der meisjes. 

altijd voldoende aantrekkingskracht heeft. 
Nog 2 hoogtepunten uit het Kampleven moeten 

genoemd worden en wel het Kampvuur en het be-
zoek der vaders. 

Het kampvuur, ja, dat maakt wel een groote 
indruk. Al de kampeerders van het Kampeercen-
frum ,,SAXENHEIM" verzamelen zich dan onder 
leiding van den algemeenen kampleider, den heer 
Wessels. 

Onze oudere kinderen zijn dan ook van de partij 
en gevoelen zich dan deel van de groote gemeen-
schap, die daar tijdelijk o ,,SAXENHEIM" bijeen 

Laat ik niet probeeren te beschrijven, welke ge-
voelens onze jongeren dan ondergaan. Laat ik het 
Woord geven aan mijn vriendin Truus, een U.L.O.-
leerlinge, die haar indrukken aldus beschrijft: 

,,Hoog laaide het kampvuur op. Tussen het knet-
teren door van het droge hout, klonk het gezang 
van eenige kampeerders. Al de kampeerders van 
,,Saxenheim" waren mee gekomen, om het kamp-
'vuur bij te wonen. 

Er was een heel programma opgemaakt, dat nu  

vanavond opgevoerd zou worden. Het gezang hield 
op en een luid handgeklap beloonde de zangers. 
Enige kampeerders van de Cantine gooiden nog 
wat hout op het vuur. 

Toen trad mijnheer Wessels naar voren en sprak 
enige woorden. Een paar jongens kwamen op, 
de één met een banjo, de andere twee elk met een 
mondharmonica. Ze speelden allerlei bekende wijs-
jes, waaraan allen meezongen. 

Intussen was er een, in boerin verklede, kam-
peerster opgekomen, die, met vreselijke arm-
zwaaingen en handgebaren, een stukje voordroeg. 
Ze was reuze komisch en wij lachten ons tranen. 
Daar er steeds meer hout op het vuur gegooid 
werd, werd het tamelijk warm. 

Nu kwam mijnheer Wessels op en vertelde een 
verhaal. Het was een prachtig verhaal en allen 
raakten ervan onder de indruk. Maar hieraan werd 
een einde gemaakt. De aanwezigen werden in vie-
ren gedeeld en we zongen een bekende canon en 
het leek wel of het vuur door de algemene vro-
lijkheid werd aangetast, want de vonken spatten 
zo nodig, nog hoger de lucht in, dan anders. Het 
was een prachtig gezicht. 

Nu kwam er iets bijzonders. Een hele optocht 
van vreemde klederdrachten. Voorop een Indische 
dame, rondom in de prachtigste bloemen en pal-
men. Boven haar zaten twee Indische bedienden, 
die haar koelte toewuifden. Het was een heel 
sprookjesachtig gezicht. 

Doch nu kwamen we aan het einde van het pro-
gramma. We zongen nog enige liedjes en mijnheer 
Wessels sprak het slotwoord. 

Voor het laatst werd er hout op het vuur ge-
gooid en de banjo speelde nog wat. Toen ging men 
vertrekken. Alle zaklantaarns werden aangestoken, 
want alles moest dwars door het bos been en het 
was al tamelijk donker. Af en toe struikelden er 
een paar, waardoor een hele stoet soms opgehou-
den werd. 

Toen alles rondom doodstil was, doolde het 
laatste vlammatje van het grote kampvuur uit. 
Maar bij de aanwezigen niet. Nog lang bleef de 
herinnering aan dit kampvuur in de gedachten van 
ons leven." 

Tot slot dan het bezoek der vaders. Ja, daarover 
spreken nu letterlijk alle opstelletjes. 

Wij, beroepsopvoeders, mogen wel eens willen 
treden in de plaats der ouders, onornstootelijk 
staat vast, dat zulks niet gelukt. 

De eigen vader - de moeders onzer kinderen 
verblijven langdurig in ziekenhuizen, sanatoria, of 
zenuw-inrichtingen, of ze zijn overleden, of ze ont-
breken door andere oorzaken - blijft - gelukkig 
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- in het algemeen bovenaan staan. En nu weet ik 
wel, dat onze kinderen alleen des Zondags bij hun 
eigen vader zijn en dat er stellig wel moeilijkheden 
zouden rijzen, als ze altijd thuis waren, toch, het 
feit blijft, dat het bezoek der vaders, die week in 
week uit hun kleinigheid sparen - één der ouders 
is penningmeester 	is voor  alien  van veel betee- 
kenis en voor sommigen is het wel haast liet hoog-
tepunt. 

Verklaart niet Thea: ,,De dag van het bezoek 
kwam ons veel te langzaam en ging ons veel te 
gauw om." En luisteren we ook naar onze Lies, 
die vertelt: ,,Maar de volgende Zondag is een bij-
zondere dag, dan komen onze vaders. We gaan met 
ze door bossen, langs heidevelden, door zandvlak-
ten. Ook nemen we ze mee op schommel, aan de 
ringen, in de hutten. En ze doen lustig mee. Het 
lijkt wel of ze allemaal jong zijn geworden." 

Dien dag zijn de vaders onze gasten en natuur-
lijk stellen onze kinderen er groote prijs op, te 
laten zien, wat ze voor die gelegenheid hebben 
ingestudeerd. 

Mag ik hiervan, zonder woorden, een beeld 
geven? 

Annie in haar rol. 

Of de vaders en andere familieleden dien dag 
genieten? ik geloof niet, dat het noodig is daar-
over te spreken, alleen vraag ik slechts, welke is 
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onze stemming, als we onze eigen kinderen bij 
bepaalde gelegenheden iets mede zien presteeren? 

Vlug gaat de kamptijd om en dan - maar luis-
teren we nog even naar Thea. 

,,Eindelijk was de dag van het vertrek aange-
komen. Voor de laatste maal sloegen we een blik 
op de tenten. We waren bij de Cantine, ook daar 
was het afscheid tot het volgend jaar. We liepen 
tot het Kabouterhuis, (bij aankomst zingen de 
kleintjes daar, zoo vertelt Marie ons, het welbe-
kende liedje van: ,,Weet je wel waar de Kabou-
tertjes wonen?") want daar zouden we opstappen 
en met de bus van het Kamp naar Amsterdam. 

We kwamen langs velden met golvend koren, 
lupine, de heide, die in bloei stond en door dorpjes 
en stadjes. 

Toen we voor de deur uitstapten, hing boven 
de deur van ons huis op een bordje uitgeschilderd 
en een vlag er om heen: ,,Welkom thuis!" 

Zoo was het verleden jaar, zoo stellen onze kin-
deren het zich dit jaar weer voor. 

2al zulks inderdaad geschieden? Zullen onze 
jongere en oudere vrienden weer aan ons denken 
bij 't beramen van eigen vacantieplannen, zal de 
Firma Zwaag ons weer plaats op z'n groote boot 
ter beschikking stellen? Zal de hofmeester van die 
boot weer even vriendelijk als altijd onze kinderen 
verwennen, alsof 't z'n eigen waren? Zullen...... 
maar laat ik niet meer vragen en slechts vertrou-
wend blijven hopen! 

Jaar in, jaar uit, zorgen onze vrienden er voor, 
dat de vraag - de angstige vraag - ,,ZULLEN 
WE GAAN", voor ons wordt opgelost in gunstige 
zin. 

Onze kinderen zonden hun bijdragen, lezers, wij 
vertrouwen op Uw bijdragen. 

Lezers en lezeressen, mag ik wederom Uw aan-
dacht vestigen op: 

Post-cheque en Girodienst No. 32534 en Giro-
kantoor der Gemeente Amsterdam V. No. 207. 

Laat Uw gift een antwoord zijn op het onuit-
gesproken verzoek onzer kinderen en mag ik als 
leus voor Uw bijdrage voor dit jaar de suggestie 
geven: ,,ONS ANTWOORD!!". 
Mei 1939. 	 P. C. FABER. 
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