
OP DE MAT(H)
Indianen

SO!Kampweek" ##!#$ oktober %&#&

Al enkele weken klinkt het geluid van trommels door de gangen van de school' Enkele malen zijn de 

stamhoofden al bij elkaar gekomen om de grote trek van %&#& voor te bereiden' Besloten werd" onder 

het roken van de vredespijp" dat de zes 

grootste stammen elkaar zullen treffen op de 

pow!wow (het grote dansfeest) in Bergeijk' 

Waar dat precies ligt" is niet duidelijk' 

Dat het ver weg is" wel' 

Verder dan het oog van de grote arend kijken 

kan' Daar waar zelfs vriend wolf zijn weg niet 

kent' 

De trek zal leiden langs de zandduinen waar 

zij eerder hun pow!wows vierden" langs de 

coral waar de nachten lang zijn en ook de 

eeuwig verlichte stad'

De berichten zijn verzonden" middels 

rooksignaal of boodschapper te paard' 

Onder het oog van de Grote Geest zullen de 

zes stammen vertrekken op de elfde dag na 

de tiende volle maan' Een lange stoet" zo lang 

als broeder slang: de stammen van *de 

Lachende Adelaars+" *de Strakke Krijgers+" *de 

Stampende Bizons+" *Cheyenne & Co'+" *de 

Grote Sterren+ en *de Grappige Giraffen+'

De regendans wordt niet gedanst" wel wordt 

de zonnevogel aangeroepen'

Dat onze pow!wow voorspoedig mogen zijn!
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Een pow-wow in bergeijk



Het is eindelijk zo ver: de trek naar het verre Bergeijk is 

begonnen' Waar dat vroeger een lange stoet van 

paarden en karren betekende" is dat tegenwoordig een 

kwestie van luxueus reizen per touringcar' Dat er toch 

wel enige vaardigheden" die indianen eigen zijn" 

nodig zijn om te komen tot de plek van bestemming bleek al snel' Onze gids 

(de chauffeur) had duidelijk zijn spoorzoekersdiploma niet gehaald" want 

plots liet hij de stamhoofden weten" dat hij het spoor even bijster was' De 

huifkar moest even wat mijlen terug om uiteindelijk weer op koers te raken'

Na ongeveer twee volle uren kwamen we op onze nieuwe jachtvelden aan' 

Eerst moesten onze magen gevuld" het stof van de rit afgeborsteld' De 

speelgronden rond onze hoofdtipi lokten 

Maar eerst moesten onze slaapplaatsen in gereedheid gebracht worden' We rolden onze 

bizonhuiden uit en sprokkelden alvast het hout voor het kampvuur ,s nachts'

Plots klonk de roep van broer uil: de eerste 

samenkomst zou weldra beginnen'

Alle stamhoofden en hun clan verzamelden 

zich in de grote kring en de Grote Trommelaar 

leerde ons de zang die ons deze week 

begeleiden zal: *Toemba" toemba" in het bos 

wonen de indianen" zij schieten niet met pijl en 

boog" zij schieten met bananen+' Hoewel de tekst de meesten vreemd zal toeschijnen" waren wij niet 

verrast' In zijn jeugd is de Grote Trommelaar van zijn pony gevallen en sindsdien heeft hij vreemde 

dromen en gezangen' 
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Maandag

Ballende Leeuw (Hamza) ver-
telt:

We zijn vanmiddag naar het bos ge-
slopen. Tussen de bomen zagen we 
de eerste paddestoelen. Geel en een 
beetje rood gekleurd. 
Na een tijd gelopen te hebben von-
den we een groot hol tussen de bo-
men.
Was het van een beer? Nee, ik denk 
dat het van een vogel was of een 
konijn. Mijn vriend Klimmende 
Leeuw (Ian) zei dat hij gebeten was 
door het konijn. Ik heb het litteken 
gezien, maar of het echt van een ko-
nijnenbeet is, weet ik niet.
Na deze verkenningstocht gingen we 
weer terug naar onze tipi.
Ik vind deze tipi (kamphuis) mooier 
dan het andere waar we vorig jaar 
waren.
Het is hier heel lekker weer: zonnig 
en een blauwe lucht.
Ik heb gezegd. Uch.



E-n van de hoofdsquaws" juf Heleen" wist ons nog te vertellen dat wij zouden 

moeten uitkijken naar drie indianen van de K.!stam' Deze stam is er 

berucht om dat zij je uit het niets verrassen en dagenlang achtervolgen 

met hun hypnotiserende regenboogdans'

Na deze samenkomst verspreidden de stammen zich over de gronden" 

op zoek naar vertier of spannend avontuur'

Moeder Zon scheen over de vlakte alsof de dagen nog vol zomer zijn" 

terwijl de bladeren al vallen'

Om de band tussen onze stammen verder te versterken hadden de 

stamoudsten besloten dat de verschillende families gemengd zouden 

deelnemen aan activiteiten' Zo was er Ballende Leeuw" wiens verslag samen met Vertellende Adelaar 

(de redactie) zijn eerste avonturen kerfde in 

berkenhouten schors'

Ook waren er broers en zussen die amuletten 

schilderden" pijl en bogen sneden uit 

gevonden takken' Weer anderen bouwden 

tipi/s in het woud voor hen die zich tijdens de 

jacht te rusten willen leggen'

Voor sommigen was er de mogelijkheid de 

meer sportieve kanten van het indianenleven 

uit te leven in sport en spel' Ook was er de 

traditionele stoelendans van de Sioux" het 

beschilderen van het gelaat zoals de 

Mohicanen dat doen of het kijken naar het 

grote lichtgevende scherm van de blanken'

Voor de tweede maal deze dag riep broer uil ons bijeen voor een samenkomst' Tijdens deze vredige 

bijeenkomst doken plots" met een hoop tamtam" de drie zusters van de K.!stam op in ons midden'

Zij vertelden ons dat zij als zuster spin een draad zullen weven die onze dagen zullen rijgen tot --n' 

Een rode draad door dans en gezang over de waarde van vriendschap'

Sommige stammen kennen hun medicijnmannen" die de Grote Manitou aanroepen voor een goede 

jacht of goede oogst' Wij kennen de broers en zusters van de Koekenpanstam" die als geen ander 

weten hoe de innerlijke mens verstrekt en verzadigt worden kan'

Al gauw mengden de geuren van Indianennasi met bizonvlees" cactussalade"  en saus van de gemalen 

aardnoten" zich met de walmen van het ontwakende kampvuur dat ons bij het opkomen van Moeder 

Maan zal verwarmen'

Na de beproeving van de zoetzure Buffelmelk met 

vruchtvlees verzamelden de stammen zich rond het vuur om 

de Grote Geest met zang en dans te vermurwen tot morgen 

opnieuw een dag vol zon en hemelblauw' Of de Grote Geest 

welwillend is na de soms onevenwichtige samenzang over 

manenschijn en de ontmoetingen met broeder Beer" valt 

nog te bezien'
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Na deze gloedvolle bijeenkomst verspreidden de stammen zich over de 

gronden om zich al te ruste te leggen of om nog wat te dobbelen of spreken 

over de grote tochten van weleer'

Uiteindelijk legden wij ons allen in de handen van de Slapende Maan en de 

dromenvangers vingen weinig kwade dromen na deze prachtige eerste dag 

van de pow!wow in Bergeijk'

Wij hebben gisterenavond na de laatste 
bijeenkomst niet voldoende gezorgd 
voor ons lichaam en onze geest' 
In plaats van een tocht naar de gronden 
van dromen" praatten wij lang na over de 
avonturen van overdag en lachten en 
giechelden' 
De Grote Geest was blijkbaar misnoegd 
omdat wij te weinig acht sloegen op ons 
eigen welzijn en stra0e ons deze morgen 
met een ochtendmist vol van muizenis!
sen en onzichtbare webben van zuster 
spin' 
Koud was het" koud als het water uit de 
beek' Het gras was nat alsof het had ge!
huild'

Na een eenvoudig ochtendmaal zetten 
wij ons versterkt aan het werk' De Grote 
Trommelaar trommelde ons bijeen voor 
de inmiddels bekende samenzang zonder 
samenhang over indianen en fruit'

Hierna maakte 'broer Lenige Opschepper 
onze armen en benen los en losser door 
dans en zang rondom de totempaal" waar!
bij velen werden opgezweept tot atletische 
kunsten' Het bisonvet van de vorige dag 
had ons loom en lui gemaakt' Een van de 

liederen die wij zongen was een wijze les 
voor onze vrienden uit de O'K' Coral" de 
koeienjongens (cowboys)' Wij hoorden 

hen al huiveren in de verte toen zij hoor!
den hoe wij hen zouden behandelen wan!
neer zij ons vijandig zijn' Menig cowboy 
hing zijn sporen aan de wilgen en ging er 
met gezwinde spoed vandoor'
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Dinsdag

Trommelende Leeuw (Fransisco) vertelt:

Vanochtend was het koud weer. Moeder 
zon had zich nog niet laten zien.
We gingen toch voetballen. Ons team be-
stond uit Ballende Leeuw (Hamza), Klim-
mende Leeuw (Ian), waakzame arend 
(Daniël) en ikzelf Trommelende leeuw) 
tegen Vertellende Adelaar (meester Rob), 
Keepende leeuw (Evanny), speurende 
hond (Gürçan), Grote tijger (Samir) en 
medicijnhond (Corné). Onze stam won 
met 12-6.
‘s Middags was het veel zonniger. We de-
den mee met een indianentoernooi bij 
speerwerpen, totempaal omgooien, indi-
anen schat stelen, en andere sporten.
Het toernooi werd afgesloten met een 
wedstrijd touwtrekken. 
Ik weet niet meer wie er gewonnen heeft, 
maar als er meer jongens waren geweest 
dan hadden wij gewonnen.



Omdat dit de eerste keer is dat wij onze 
pow!wow houden te Bergeijk moeten de 
zes stammen hun eigen totempalen ontbe!
ren' Weliswaar hebben wij een pre!fab to!
tempaal bij ons (gemaakt door onze vrien!
den van de VSO!stam en dus niet gemak!
zuchtig aangescha0 bij de Ikea/s" een stam 
uit het verre Noorden)" maar wij hechten 
er aan onze eigen totems te kunnen aan!
schouwen en toe te zingen'

Twee squaws waren hierom bepakt en be!
zakt op muilezels meegereisd' Zij droegen 
verfsto1en" veren om mee te verven en 
blokken om op te verven (met dank aan de 
Melkunionisten) met zich mee'

De zes stammen bogen zich om en om over de 
kunstnijvere ambacht van het maken van een 
totempaal'

De resultaten waren won!
derschoon en al gauw dan!
sten wij allen rond het ze!
vental totempalen tot onze 
huid rood zag'

De stamoudsten hadden 
besloten dat de krijgers wat meer bedreven 
moesten raken in het speerwerpen" paardrijden" 
rooksignalen maken en het besluipen van een 
vijand' Een uur lang moesten wij aan de meest 
moeilijke opdrachten voldoen en al gauw waren 

wij afgemat en aan proviand toe'

Opnieuw konden de middaguren gevuld wor!
den met tal van activiteiten en inmiddels was 
Moeder Zon al achter de wolken tevoorschijn 
gekomen en had al het grijs verjaagd' 

Al toen de zon zich langzaamaan tot de aarde 
wendde werden wij opnieuw bezocht door de 
drie stamleden van de K.!stam'
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Giechelende Kat (Jessica) vertelt:

We hebben gisterenavond de hele tijd gela-

chen en toen kwam steeds de juffrouw. 

Maar we hoorden haar voetstappen op de 

gang. Zij deed de deur open en waar-

schuwde dat we moesten gaan slapen an-

ders moesten we ergens anders gaan lig-

gen.

Toen gingen  we heel zachtjes praten, fluis-

teren. Lachende Pony (Yasmin) zei steeds 

dat we toch maar moesten gaan slapen. 

Toen ik eindelijk een beetje sliep maakte zij 

zelf mij weer wakker door “tssst” te roepen.

Het was een gezellige boel in onze tipi.



Deze keer zag een van hen" Tipi One" nog roder 
dan normaal omdat zij een liefdesbrief ontvan!
gen had' Zij kon haar onbekende bewonderaar 
herkennen aan een rode '''' veer' Nu waren er 
diverse krijgers getooid met gekleurde veren" 
maar de kleurenleer was onze K.!zusters 
vreemd en na eerst stamleden met een groene" 
blauwe" oranje en roze veer besprongen te heb!
ben in een hinderlaag" bleek de ware bewonde!
raar uiteindelijk in de keuken bezig met het maal 
van de dag'
Toen beide geliefden uiteindelijk verenigd wer!
den" werd hun verkering bezegeld met een kus" 
wat leidde tot een luid indianengejoel'
(Overigens leek de bewonderaar wel verdacht 
veel op de Lenige Opschepper waardoor wij 
voor de bestendigheid van de relatie moeten 
vrezen)'

Lenige Opschepper stond vrij snel na dit bezoek 
het maal op te scheppen dat samen met hem 
bereid was door Schillende Peul en Wassende 
Pieper'

Gebakken Jackhals!oren op spies" wilde sla" en 
gestampte appels' Vanille en chocolade ge!
stremde paardenmelk toe'

Na het eten werden wij opnieuw samen geroep 
door de Grote Trommelaar' Hij verhaalde met 
woord en muziek over hoe een moedig krijger 
langs het grindpad van zijn vader bij drie bomen 
zocht naar de verentooi van de adelaar' Hij gaf 

ons de opdracht onze zintuigen te scherpen en 
in het donker te zoeken naar de geluiden van de 
instrumenten" die hij ons toonde' Gewapend 
met slechts een toorts" struikelend door struik!
gewas bewogen wij ons " een voor een" door de 
wouden die ons kampement omringen'

Toen wij uiteindelijk zijn opdracht vervuld had!
den" wasten wij ons in de koele stroom van de 
zilverkleurige rivier in het licht van de wassende 
maan'

En met het geluid van voetstappen op het grint 
nog in de oren" legden wij ons op de huiden neer 
en sloten onze ogen' Vol van verwachting voor 
wat de nieuwe dag voor ons in petto heeft'
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Voor de meesten van ons was het vroeg dag' De 
vermoeidheid had geen vat meer op ons en we 
werden al snel uit dromenland verjaagd' 

Lenige Opschepper" Schillende Peul en Wassen!
de Pieper hadden een smaakvolle verrassing 
voor ons bereid' 

Vroeg in de morgen waren zij er al op uitgetrok!
ken om eieren van de wilde kippen" die ons 
kamp in en uit lopen" te rapen en iedereen die 
wilde werd getrakteerd op een gebakken ei" 
spiegelig of geklutst'

Wij waren na de afgelopen twee vemoeiende 
dagen zeker toe aan zo/n versterkend ontbijt'

Lenige Opschepper" die ons van het nodige zout 
had voorzien voor op het ei" liet ons" nadat wij 
onze tanden weer blinkend hadden gekregen 
met gemalen rivierzand en water" nu drie keer 
zo hard trainen bij de ochtengymnastiek op de 
maten van opnieuw het cowboylied bij de to!
tempaal'

Twee oppersquaws vertelden ons" dat zij in het 
woud sporen hadden gezien van een andere 
stam'

Omdat wij niet zeker wisten of het hier om 
bloedbroeders ging" moesten wij eerst in groe!
pen voorzichtig rondsluipend een verkennings!
tocht uitvoeren' Omdat onze stamoudsten altijd 

zoveel mogelijk stamkleuren in hun tooi willen" 
kregen wij de opdracht om uit te kijken naar ro!
de" gele" blauwe en roze veren'

En terwijl de koperen ploert zich spaarzaam liet 
zien boven onze hoofden (eerder was het koud 
te noemen) zochten wij voorzichtig de weg op 
onbekend terrein'

Wij leven bij het zon! en maanlicht" maar de 
bleekhuiden hebben vaak ronde versierselen 
met ronddraaiende wijzers' Toen de grote wijzer 
--n en een halve cirkel hadden gelopen was 
onze zoektocht ten einde'
Tevergeefs" want van de zevende stam hadden 
we geen spoor gevonden'

Plots was er enige paniek bij de krijgers te be!
speuren: waar waren onze tipi/s? Welke richting 
moesten we inslaan om terug te komen bij ons 
tijdelijke kamp'

Ook nu kwamen onze kokende broeders en zus!
ters ons te hulp' Met de lucht van vlees op het 
vuur werden wij geleid tot aan de ingang van 
ons kamp' Daar wachtten ons burgers en knak!
worsten op brood'

De traditionele Grote Barbeque was aangebro!
ken' Een luid gejoel klonk'
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Woensdag



Omdat wij uitgehongerd waren" was het een 
kwestie van slechts de tijd van --n vleugelslag 
van de grote adelaar om de gehele tafel leeg te 
krijgen' 

Toen brak het tijdstip aan van de grote bijeen!
komst waarvoor we allen hier naartoe getrok!
ken waren: de pow!wow'

Iedere stam vermaakte de andere stammen met 
dans en gezang' 

*De Lachende Adelaars+" *de Strakke Krijgers+" *de 
Stampende Bizons+" *Cheyenne & Co'+" *de Grote 
Sterren+ en *de Grappige Giraffen+ hadden bij!
zondere voorstellingen bedacht en de saamho!
righeid werd sterker en sterker' De zes stammen 
werden als --n en wij voelden ons sterker dan 
ooit'

Onze stamoudsten besloten de terugreis de vol!
gende dag aan te vangen onder een gezamelijke 
naam: de moedige krijgers van de Lariks'

De krijgers klopten elkaar vriendschappelijk op 
de schouders en ieder ging voor even zijns 
weegs'

Natuurlijk kwamen zoals verwacht (en naar la!
ter bleek ook gehoopt) de drie krijgers van de 
K.!stam" Tipi One" Two en Three voor een laat!
ste maal langs' Zij stonden even stil bij wat er 
allemaal gebeurd was de afgelopen dagen' 
Vooral ook omdat --n van hen erg verdrietig 
was over het feit dat de pow!wow nu toch echt 
naar het einde liep'

Natuurlijk werden de liederen van de vorige da!
gen nogmaals gezongen'

Plotseling klok er een verraste kreet: Tipi One 
had een rode veer ontwaard tussen de bijeenge!
komen krijgers" en er van uitgaand dat het om 
haar bewonderaar ging" zette zij het op een ren!
nen" op zoek naar een kus'

Groot was haar verbazing toen bleek dat het om 
heel iemand anders ging: het was Keepende 
Leeuw (Evanny)!

Toch mocht hij een kus van Tipi One ontvangen'

Dit maakte vervolgens de leeuw in meerdere 
krijgers los: allemaal wilden zij een kus van de juf 
''' eh" Tipi One' Ook wilden zij met haar dansen 
op de disco en sommigen wilden zelfs met haar 
trouwen!

Hopelijk weten Tipi Two en Tipi Three om te 
gaan met deze voorkeuren van de krijgers en 
worden zij niet jaloers'

De maaltijd bestond deze dag uit soep van de 
Rode Tomaat of de Stoelen uit het Bos' En daar!
na koeken uit een pan'

Het toetje bestond uit een kleine kano gevuld 
met ijs'

Na het eten sloegen wij voor de laatste maal aan 
het dansen' De pow!wow  werd wat gemoder!
niseerd met muziek van de Jacksonclan en de 
Bieberstam'

Menig krijger danste vol extase met vuur regen! 
en zonnedans tegelijk' 

Het vuur zagen we ook terug bij de laatste kring 
rond het kampvuur' 
Voor de laatste maal zongen de krijgers onder de 
steeds meer groeiende maan'

Er werd nadrukkelijk dank gezegd tot aan wie 
dank verschuldigd was' En dat was iedereen!

Want zonder inzet van iedere krijger was deze 
pow!wow niet mogelijk geweest'

Toch moesten met nadruk onze kokende" vrij!
willige en werkgroeperige krijgers bedankt wor!
den" en dat deden wij dan ook'
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De dag donkerde tot nacht en de meeste krijgers 
waren sterk vermoeid'

De stamoudsten stuurden de krijgers tijdig hun 
tipi/s in om morgen de trek terug tot onze eigen 
jachtvelden goed te kunnen doorstaan'

En voordat broer uil zijn eerste kreet had ge!
slaakt was menig krijger al weer weggezonken 
in de wereld van droom en wens' 

De laatste dag is nog ver' Wij moeten dit verslag 
door middel van rooksignalen nog doorgeven 
aan de mensen van onze eigen stammen thuis'

Zij zullen dan voor iedere krijger deze verhalen 
op boomschors kopi2ren en uitdelen bij terug!
komst'

Over wat morgen ons brengen zal kan zelfs onze 
medicijnman weinig vertellen' De Grote Mani!
tou laat zich niet in de kaarten kijken'

Wel weten wij dat een spel vol kleuren ons nog 
beloofd is' Dat het een spektakel zal zijn" is ze!
ker!

Over de avonturen van deze grote pow!wow te 
Bergeijk zal nog lang verteld worden bij de grote 
kampvuren van ons" onze kinderen en hun kin!
deren op hun beurt' Het verhaal over hoe zes 
stammen uiteindelijk werden tot --n: de stam 
van de moedige krijgers van de Lariks'
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Donderdag
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De redactie vindt het passend om stil te staan bij de mensen die ook deze 
keer weer hebben gezorgd dat deze kampweek een groot succes was: de 
keukenploeg, de vrijwilligers maar zeer zeker ook het team, dat zich toch de 
gehele week met hart en ziel, dag en nacht heeft ingezet om onze leerlingen 
een fantastisch fijne, maar ook veilige en verantwoorde, onvergetelijke week 
te bezorgen. Vier dagen lang eigen huis en voor veel ook eigen kinderen 
missen is niet niks. Petje af en dank jullie wel, zegt deze redactie.

Bedankt dus teamleden: Agnes, Alie, Amber, Anneke, Annemarie, 

Annette, Bernadien, Betty, Caroline, Eline, Heleen, Luuk, Marielle, 

Marjolein, Marleen, Paula, Peter, Rob, Roos, Sophie, Stefanie, Suzanne, 
Tanja en Vivian.

Niet te vergeten vrijwilligster Mutlu en stagiair Jean-Pierre.

En natuurlijk de keukenploeg: Carl, Loes en Sjakkie

BEDANKT 


