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Waor of niet waor?
Dick van Bloemendaal
Hele kleine verhaoltsjes die soms warkeluk gebeurd bin en verhaoltsjes die ik uut m’n duum ‘ezeugen het. Veur julie een vraag,
mar veur mien een weet, welke wel of niet waor bin.

Padvienderie
Na de oorlog bin ik bie de padvienderie
‘egaon. Ut heette toen geen scouting mar
gewoon Padvienderie en ut was geen KonTiki, zoas ut noen heet, mar de Hudson-
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groep. We han in ut bos van Oudemans
bie de Peppelseweg en de Niëe Prinseweg
een clubhuus, zo’n gebouw mit een gemetselde vur- en achterkant en een rond
dak van golfplaoten, un nishut heet zo’n
gebouw.
Elke zaoterdagmiddag kwammen we daor
bie mekaar um van alles te leren, touwknuppen, touwbruggen bouwen, E.H.B.O,
koken op een houtvuur en nog veul meer
van dat soort dingen. Ut was altied een
hele gezellige middag mit fijne jongens onder mekaar. De baos was
de hopman en zun assistent was de vaandrig en we waren verdeeld
in patrouilles.
s’Zoemers gingen we mit de hele troep op vakantie, dat ging in
die tied op de fiets mit un aanhangkar achter één fiets die we
um de beurt un tiedje mossen trappen. In die aanhangkar zatten
alle spullen, zoas tenten, kookpannen, blikke borden en mokken, messen, vorken en lepels en meer van die spullen, eigeluk
alles waje mar nodig han op zo´n kamp.
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In 1948 gingen we naor Overasselt, een plaots onder Nijmegen
an de rivier de Maas. Elke patrouille had zun eigen tent en mos
zun eigen potje koken. Ieder had un taak die per dag ´eruild
werd um un eerluke warkverdeling te kriegen.
De keuken was buuten en of´ezet mit un paor paoltsjes en touw.
De plee was een ´egreuven gat mit vier stokjes dur um heen en
stokjes dur tussen ´ebunden waor je heel vurzichtig op kon gaon
zitten um je behoefte te doen, zo´n geval heettte een hudo (
houdt uw darmen open). Nao je bezeuk mos je mit un schup un
beetje zand over je uutwarpselen strooien um stank tegen te gaon en vliegen op un afstand te houwen.
Op un dag han we un wedstrijd tussen de verschillende patrouilles um de patrouillevlag van de aar te bemachtigen en onze
patrouille klum mit onze vlag in un open houten bostoren, zodat
we de vijand makkeluker konnen tegenhouwen.Bie onze patrouille was een arg mager ventje mit de bienaam Gandih en die
had vur de zekerheid een ouwe emmer mit vies slootwaoter mee
naor boven ‘eneumen um de vijand in geval van nood nat te
gooien. Op ut lest kwammen ze zo veer naor boven dat Gandih
de emmer begon te legen op de minsen die naor boven klummen.
Ze werden kletsnat mar han wel onze vlag te pakken. Laoter hed
de aare patrouille Gandih an un paol vast’ebunden, dreug gres
dur um heen

‘estrooid en dat in de fik ‘esteuken tot dat de

vaandrig kwam um ut te verbieden umdat Gandih zowat stikte
vanwege die smerige rook. As vergeldingsmaotregel hiervur hen
wullie toen stiekum laxeerpoeier deur ut eten van hun ‘estrooid,
zodat ze beurtelings veul tied op de hudo mossen zitten.

Rectificatie en aanvulling
Bij de foto hierboven: de linkerpersoon is niet Fred Holt, maar
Hans Salverda. Hiervoor stond het volgende over Freddie Holt
(Gandih):
“Laoter hed de aare patrouille Gandih an un paol vast’ebunden,
dreug gres dur um heen ‘estrooid en dat in de fik ‘esteuken tot
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dat de vaandrig kwam um ut te verbieden umdat Gandih zowat
stikte vanwege die smerige rook.” Gerard Schut (Gees) maakte
hierbij deze tekening die we u niet willen onthouden.

Herkende personen op de foto hierna
Boven op de muur (van links naar rechts):
1. ???

5. Hans Salverda

2. Aart van Boeijen

6. Gerrit van de Pol

3. ???

7. ???

4. Aart Willemsen

8. ???

Op bovenste nis

Dick van Bloemendaal
Wim Deurlo

In bovenste nis

Evert van Dasselaar

Links van de muur (van onder naar boven):
1. Huub Neervoort

3. ???

2. Joop Hartsuiker

4. Theo van Westing

Rechts van de muur

Hopman Favier
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Onder nis links

Reint Knoppert met ???

Onder nis rechts

Freddy Holt (Gandih)

Onder midden

Piet Marks
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