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Toen ik in 1971 op de C.P.A. kwam, trof ik daar een kampwekentraditie aan. Sindsdien "heb ik ieder 

jaar aan een of andere kampweek mogen deelnemen.  

Zonder uitzondering goede herinneringen hoe verschillend ook: met de hele club in processie 

midden in de nacht over de hei bij Otterloo o.l.v. Jan Eelkema; in een overvolle jeugdherberg in 

Doorwerth met na veel heen en weer gepraat met de "vader" barbecuen "bewaakt" door 

brandweerman Maarten Rosie; Gerrit Draaisma op de knieën "in aanbidding" voor de torretjes in de 

bosgrond; met Jan van Wilgenburg gipsafdrukken maken; met Chris Arntzen rond de zelfgemaakte 

pottenbakkersoven op het terrein van Groot Deunk; het door de ogen van Klaas Pijlman mee mogen 

kijken in een museum; het luisteren naar Jan Kense, waardoor Kafka voor je ging leven; batikken 

met Age onder het toeziend oog van Guusje; vloeistofdia's kijken, die door de kou maar moeizaam 

op gang willen komen in het openluchttheater in Oud- Leusen; de circusvoorstellingen in 's- 

Gravenland. 

Ach, eigenlijk een willekeurige groep, want er zouden veel meer herinneringen op te halen zijn. 

 

Inhoudelijk van een expressievakkenkamp aan het eind van het eerste studiejaar met als thema 

"kamperen met kinderen", naar een expressievakkenweek voor specialisten in het begin van het 

derde studiejaar gericht op de diverse specialisaties naar de laatste jaren weer een week met als 

thema "kamperen met kinderen" aan het begin van het tweede jaar. 

 

In het algemeen kun je zeggen dat een student tijdens zijn C. P.A.-opleiding heeft deelgenomen aan 

een week gericht op kennismaking en introductie in het eerste jaar, een expressievakkenweek in het 

tweede of derde jaar en een zaakvakkenweek in derde of tweede jaar. 

We wilden, middels deze weken, aandacht besteden aan die delen van de opleiding, die in de 

organisatie van de P.A. (door het rooster geordende lesuren per vak) en in het gebouw van de P.A. 

en in de omgeving van de P.A. niet of niet voldoende tot hun recht kwamen.  

 


