Padvinderij in Frederiksoord, deel 2
Door oud-hopman Wim van Eisden

In het eerste deel van de historie der G.A.van Swieten padvindersgroep heeft u kunnen lezen hoe het de eerste
padvindersgroep verging Nu iets over de tweede groep waarvan de heroprichting plaatsvond eind 1959.
De groep startte met een twaalftal jongens van 12 jaar en ouder, z.g.Verkenners. Een jaar daarna werd de groep al
uitgebreid met een groep jongens onder de twaalf jaar, de Welpen.
De aloude blokhut werd opgeknapt en diende weer als onderkomen. Veel moest er gebeuren; de lemen vloer werd
al gauw vervangen door een betonnen, die kon je tenminste vegen. Veel materiaal van de eerste groep was er niet
meer, slechts een paar legershelters en een vlag. Er moest van alles gebeuren om aan kampeermateriaal te
komen. Bekende acties waren de oliebollenactie op oudjaar en de fietsenstalling tijdens het Floralia Corso. Maar
ook kwam het voor dat ’s morgens om 6 uur voor het naar school gaan de bieten op het land van Pieter Pit “op
één” werden gezet. Wat een tijd, dat je er dat voor over had!
Over de oliebollen doet nog een mooi verhaal de ronde. Een paar weken voor oudjaar werd er bij de mensen in de
hele gemeente “opgehoord”. Dit hield natuurlijk de verplichting in om ze ook af te leveren. Oudjaar 1963 – juist ja,
de Elfstedentocht van Reinier Paping- is wat dat betreft berucht geworden. Er lag zoveel sneeuw dat de auto’s er
bijna niet door konden komen. Pas laat in de avond is Doldersum nog besteld, per slee !
En wie weet niet meer wat de actie “Heitje Karweitje” inhield? Hoevelen hebben er niet staan schoenen poetsen,
afwassen, blad harken of wat dies meer zij.
Ook over het corso is een mooi verhaal bekend. Tijdens het allereerste corso liep er ook een wagen mee van de
padvindersgroep. De voorstelling ging over indianen, een heel grote wigwam, compleet met een vuurtje,
opgebouwd op een geleende platte boerenwagen. Het vuurtje werd gestookt op een ijzeren plaat die gewoon op
de bodem was gelegd. Halverwege de tocht begon het steeds meer te roken, niet normaal meer! De wagenbodem
stond ook in brand!
Patrouille systeem
Ondertussen werd er hard gewerkt om de jongens op een hoger technisch en sociaal niveau te brengen. Dat
eerste is niet zo moeilijk. Het komt erop neer de jongens een groot aantal van die typische
padvindersvaardigheden aan te leren en toe te passen en daar zijn allerlei hulpmiddelen voor. Bovendien is het
leuk en spannend om daar mee bezig te zijn, tenminste als de leiding kans ziet het geleerde te laten toepassen in
werkelijke of nagespeelde situaties. Om b.v. een gestrande parachutist uit een boom te laten zakken, zeker als hij
dan ook nog gewond is, daar komt heel wat bij kijken.
Leiding wordt daar ook op voorbereid, denk alleen maar eens aan het punt veiligheid. Het belangrijkste bij zoiets is
en blijft het uitdagende van de activiteit, het verleggen van je grenzen.
In dit verband herinner ik mij een opmerking van mijn beoordelaar i.v.m. een oversteek van een drie meter breed
water. Hiertoe moest een zwaaischraag worden gebruikt, zo,n driepoot die staande in het water over en weer wordt
getrokken. Ik had dat spel op papier gezet ervan uitgaande dat de sloot werd voorgesteld door twee evenwijdig
gelegde touwen. Ik kreeg het cursusschrift terug met in de kantlijn de opmerking: “Heel leuk, maar hebben jullie
geen echte sloot in de buurt” Kijk, en daar zit nu juist het verschil!
Dat tweede punt, van dat sociale niveau, daarmee bedoel ik het samenwerkingsverband. Hier zit nog steeds de
grote kracht van Scouting. Baden Powell was een groot voorstander van het z.g. patrouillesysteem, dat wil zeggen
een groepje jongens dat opereert onder leiding van een van hen en waarin de verantwoordelijkheden samen
worden gedeeld. Het is werkelijk fantastisch om te zien tot welk een hoogte dit organisatorisch verband kan stijgen.
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Kamperen
Voor het kamperen dicht bij huis werd natuurlijk volop gebruik gemaakt van het kampterrein te Doldersum. Vooral
pionieren, boomhutten bouwen en slapen in primitieve onderkomens, gemaakt van takken en mos, waren favoriet.
Ook de Districtswedstrijden werden daar gehouden. Eens kampeerde er een groep Fransen waar we een geintje
mee uithaalden, De sfeer werd zo grimmig dat ze ons achterna hebben gezeten tot in onze eigen blokhut waar de
vredespijp toen maar weer is gerookt.
Welpenkampen werden gehouden in kampeerboerderijen, die toen nog echte boerderijen waren. Enkele locaties:
Terschelling, Spier en Zuidwolde. De Verkenners gingen ook enkele malen naar Terschelling, Ommen en Mook.
Tijdens de op 24 april van dit jaar gehouden reünie werd hierover nog een prachtige anekdote verteld. Direct na
aankomst op het kampterrein op de hoge Maasoever stortte Sander Kiers zich met de fiets naar beneden het
grindpad af onder het uiten van de kreet:
“De jonge welp volgt de oude wolf!”, om vervolgens beneden tegen een gazen afrastering hardhandig tot staan te
komen.
Voor de Verkenners is er ook een kamp in het buitenland geweest, in Duitsland in het Sauerland. Toentertijd een
heel experiment. Hier was ook gelegenheid het afdalen langs een steile rotswand te beoefenen door middel van
een dubbel om het lichaam geslagen touw.
Einde Blokhut
Ondertussen was de blokhut twintig jaar na de oprichting nog eens verbouwd. Timmerman Dekker uit Vledder
maakte een opzetje en voerde het werk uit. De blokhut werd aan de achterzijde met twee meter uitgebreid, zodat
er wat meer ruimte ontstond voor een keukentje en een vergrote zolder. Al een paar jaar eerder was er voorzien in
een vaste elektriciteit aansluiting en water.
Na 1975 echter liep het niet meer zo goed met de padvinderij. Het eigen kampeerterrein was al verloren gegaan
door de storm van 1973 en oudere leiding moest om verschillende redenen afhaken. Toen de groep niet meer
draaide ontstond er een gevaarlijke situatie met betrekking tot de leegstaande blokhut. ( brandstichting, inbraak
enz.) Enkele ex-leiders uit Vledder hebben hem nog een paar jaar onder hun hoede genomen maar de Gemeente
drong aan op afbraak, hetgeen geschiedde. Jammer, een gebouw met een geheel eigen stijl was niet meer …..
De reünie
Op 24 april j.l. is met groot succes een reünie gehouden. Een vijftigtal oud-padvinders en leidinggevenden
verzamelden zich nog eens rond de vlaggenmast op het zwembadterrein. En net als tijdens de eerste kampen
werd de vlag gehesen onder de trompettonen van een tienjarige welp, een knappe prestatie. De groep uit Diever
verleende hand en spandiensten en tevens de catering. Het was voor ieder wel even wennen aan de veranderde
gezichten maar tijdens de rondgang langs de tentoonstelling kwam er zoveel los dat de band al spoedig geheel
hersteld was. De dag eindigde met een nostalgisch kampvuur waar werd gezongen en het aloude Sint Joris
verhaal werd verteld en uitgebeeld door de reünisten. Daarna was de G.A.van Swieten groep 2 officiëel
opgeheven.
Tot slot nog een enkele opmerking van een oud padvinder. Gevraagd naar de betekenis van de padvinderij voor
zijn leven noemde hij vlot een paar interessante zaken. “Orde, netheid, knopen, ik heb er veel aan gehad, in het
bijzonder in militaire dienst en als lid van de bedrijfsbrandweer. Ik heb mijn hele leven gekampeerd, eerst met
vrienden en later met vrouw en kinderen. Die zijn ook zelf weer bij de padvinderij geweest. Heb je er wat aan
gehad? Hierop zeg ik volmondig Ja!! “
En, gloort er nu nog een G.A.van Swieten III ?? Wie het weet mag het zeggen, maar er zijn tekenen …….
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