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Het Nivon is een instituut voor volksont-
wikkeling en natuurvriendenwerk. Het
heeft aan de stichting Natuurvrienden-
huizen de opdracht gegeven om de hui-
zen te beheren. In Nederland zijn 16 van
zulke huizen en enkele kampeerterrei-
nen. Er staat er een in Noordlaren, nl. De
Hondsrug. We namen met mevr. C. Ber-
man het volgende interview af.

Het initiatief om begin jaren zestig een Na-
tuurvriendenhuis op te zetten kwam van de
Natuurvrienden, die deel uitmaakten van
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling,
dat in 1924 was opgericht. In 1959 werd de
naam veranderd in "Nederlands Instituut
voor Volksontwikkeling en Natuurvrienden-
werk". In hetzelfde jaar dat De Hondsrug
werd gebouwd werd ook de Stichting Na-
tuurvriendenhuizen opgericht. Deze Stich-
ting draagt zorg voor het instandhouden en
exploiteren van de huizen, terwijl het Nivon
kursussen, reizen, kampen, wandeltochten
en dergelijke organiseert. Het heeft voor-
namelijk een socialistische doelstelling,
maar er kunnen ook mensen met andere
politieke ideeën terecht.

Villa
De feitelijke start van de bouwvan De
Hondsrug werd mogelijk gemaakt door een
schenking van ƒ 1.000,—. De grond werd,
ook na allerlei inzamelingsakties, gekocht
van de familie Hoenderken. De Koöperatie-
ve Bouwvereniging toog daarop met behulp
van vrijwilligers aan het werk. De reden dat
het huis een haast villa-achtige aanblik
biedt, is dat de gezagshebbers van destijds
vonden dat een huis waar arbeiders bijeen-
kwamen, niet te onderscheiden mocht zijn
van de huizen van de gegoede burgerij. In
1933 werd begonnen met de bouw en in
1934 werd het werk afgerond. Het huis staat
juist in Noordlaren, omdat daar een mooi
gebied was en is en omdat daar een stuk
grond beschikbaar was gesteld.

Veranderende funktie
Het Natuurvriendenhuis heeft in de loop der

tijd een wat andere funktie gekregen. Vroe-
ger waren de mensen die er kwamen veel
politiek bewuster. Vooral arbeiders kwa-
men in hun vrije tijd veel in het Natuurvrien-
denhuis bijeen. Tegenwoordig is De Honds-
rug meer toeristisch georiënteerd. Er zijn 64
bedden beschikbaar, twee keukens, een
grote zaal en een kleine zaal en dan is er ook
nog het natuurhistorisch museum. De gas-
ten zorgen voor hun eigen eten en verblijven
verder ook geheel zelfstandig in het huis. De
huiswachten, vrijwilligers van de Stichting,
zijn aanwezig voor het beheer en om in ge-
val van problemen hulp te bieden. De gas-
ten maken zelf schoon wat ze gebruiken. In
totaal zijn zo'n vijftig vrijwilligers uit de om-
liggende afdelingen betrokken bij het be-
heer, afwisselend als huiswacht, lid van de
kommissie van beheer of als werker. De
werkers zijn de mensen die in het voorjaar
kleine reparaties en dergelijke aan het pand
uitvoeren en het huis op orde maken voor
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het seizoen. De inkomsten zijn voornamelijk
bedoeld om weer nieuwe huizen te kopen;
maar ze moeten ook alle herstelwerkzaam-
heden ervan betalen.

Rustzoekers
De f unktie van ontmoetingsplaats is heel be-
langrijk. Het huis wordt verhuurd aan
scholen, groepen en individuelen. Maar in
de zomer is het toch hoofdzakelijk vakantie-
huis. En dan zijn er natuurlijk wel de natuur-
liefhebbers en de rustzoekers die daar naar
toe komen. Er is bij het Natuurvriendenhuis
ook een kampeerterrein waar jaarlijks drie
tot vierduizend mensen overnachten. Het
huis zelf wordt jaarlijks door zes a zevendui-
zend mensen bezocht. Gezien de prijs en de
ligging zouden dat er vee! meer kunnen zijn.
De reden voor het wat lage aantal is voor-
namelijk het feit dat er geen alkohol wordt
geschonken. In de toekomst zou dit mis-
schien veranderen.

Aktiviteiten
In de Nivon-afdeling worden allerlei aktivi-
teiten georganiseerd, die vaak plaatsvinden
in het Natuurvriendenhuis. Dit zijn onder
meer groepen die meewerken in de vredes-
beweging, milieu- en fotogroepen, berg-
sportgroepen en allerlei kursussen. De le-
den zijn over het algemeen afkomstig uit de
progressieve hoek.
Men is niet meer van plan om meer Natuur-
vriendenhuizen te bouwen, maar men wil
nog wel meer kampeerterreinen krijgen.

Harm van der Sluis richt een tentoonstelling
in op de Hondsrug
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