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-editie

SO-Kampweek oktober 2013

“Hup Holland Hup”. De Larikslaan was vol van deze leus, toen de leerlingen van de 
St. Mattheusschool zich opmaakten voor de lange reis richting het zuiden. “Hup Holland 
Hup” klonk het als uit één keel in de bus. De mensen in de straten dachten eerst dat het 
Nederlands el+al voorbij reed, zo groot was het enthousiasme. Nu reden we natuurlijk 
naar het bekende kamphuis in Bergeijk, dat voor dit jaar was omgedoopt in “Holland 
Mattheus House” (bier drinken wij natuurlijk niet), zoals we gewend zijn bij de Olympi-
sche Spelen, en dus was het niet zo vreemd dat het oranje-gevoel de boventoon voerde.

Holland. Het is natuurlijk een mooi thema, 
dat ons allemaal raakt, maar tegelijkertijd ook 
weer zo breed, dat je er van alles in kwijt 
kunt. Tulpen, klompen en molens zijn natuur-
lijk vaste prik, maar vandaag bleek al gauw, 
dat we in de afgelopen weken één belangrijk 
Hollands fenomeen waren vergeten in de 
voorbereiding. En dat werd ons dubbel en 
dwars ingewreven deze eerste dag: Holland 
betekent ook regen. Heel veel regen soms. En 
hoewel al in het weekend “een half IJssel-
meer” uit de hemel was gekomen, leek het er 
af en toe al op, dat de andere hel+ deze week 
vlug zou worden toegevoegd.

Maar goed, laten we bij het begin beginnen. 
Nadat we alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, 
broertjes en zusjes, en andere familieleden, 
buren of kennissen gedag hadden gezegd en 
uitgezwaaid waren, leek de reis voorspoedig te verlopen. 

dinsdag

OP DE MAT(H)



Natuurlijk waren er één of twee misselijke 
personeelsleden, die bedachten volgend 
jaar toch liever met de auto te gaan, maar 
we hielden het wat dát betre+ droog. 

Na ongeveer anderhalf uur kwamen we op 
de rondweg van Eindhoven en daar ging 
het iets anders dan verwacht. Toen we de-
zelfde op- en afritten voor de derde maal 
op- en afgereden waren, werd duidelijk dat 
de chauffeur het ook even niet meer wist. 
En de TomTom dus ook niet.
Die mevrouw had het inmiddels helemaal 
opgegeven.
Na een rondgang langs de personeelsleden, 
wist de chauffeur uiteindelijk dan toch 
weer op het juiste spoor te komen en een-
maal voorbij Eersel was het een eitje.
Dat is trouwens toch ook wel echt iets Hol-
lands, een eitje. Het land van “boter, kaas 
en eieren” toch?
Maar goed, omdat de werkgroep dit jaar 
een zeer ruime marge had genomen met 
betrekking tot de reistijd, waren we uitein-
delijk, ondanks de vertraging, toch mooi op 
schema in Bergeijk, waar het “Holland 
Mattheus House” ons al in een zeer flauw 
zonnetje verwelkomde.

Na de typisch Hollandse lunchpakketjes (is 
immers zuinig, je eigen brood mee) achter 
de kiezen te hebben,konden we even bui-
ten rondkijken om te constateren dat er 
bar weinig veranderd was sinds vorig jaar 
en dat het leek alsof we niet weg geweest 
waren.
Het enige grote verschil bleek na een tijdje 

uit het geping van smartphones van de juf-
fen en meesters: het kamphuis had einde-
lijk wifi, zodat de statusupdates ook hier 
gewoon gevolgd kunnen worden.

Plots klonk er wat boertige muziek en wer-
den we geroepen door iemand, die duide-
lijk niet uit de Randstad kwam. Een rode 
zakdoek om de nek, een pet en natuurlijk 
de te verwachten houten klompen. Kort-
om: een provinciaal, wat ook nog eens 
bleek uit de wat geslepen en toch ook 
naïeve blik, waarmee de man ons verwel-
komde.
Althans, zo dachten wij, want aan het koe-
terwaals, dat de man bezigde, konden we 
geen touw vastknopen.
Gelukkig hebben we een paar personeels-
leden met familie van onder de grote rivie-
ren en die wisten te ontcijferen, dat het 
hier om Driekusman ging.

Natuurlijk kenden wij Driekusman van het 
liedje dat wij al eerder op school hoorden 
en dus ook de tragedie van deze figuur. Hij 
wilde namelijk graag met Hendriekje dan-
sen, maar haar vader en moeder zagen dat 
niet zo zitten, met alle verdriet van dien. 
Driekusman moest dus voortaan maar al-
leen gaan dansen en dat deed hij daarom 
dus maar met ons.

“Wol ik wel 's wetten van de Driekusman, de Drie-
kusman, de Driekusman,

Va en moo dee wilt miej sloan,
'k mag neet met Hendrieksken goan
Driekusman, driekusman,

drei oe 's umme en kiek miej 's an”

(als u dit begrijpt dan hee+ u vast provinciaals oud-
Hollands bloed door de aderen lopen of u hee+ een 
talenknobbel)

Gelukkig hoefde Driekusman niet alleen te 
dansen, want veel leerlingen dansten en 
klapten met hem mee.
Nadat Driekusman ons had verteld hoe de 
dag verder verlopen zou, nam hij de kuier-
latten en was verdwenen voordat wij 
“hutspot” konden zeggen.
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We maakten ons op voor een oer-Holland-
se speurtocht in het nabije bos en met 
steeds vijf minuten respijt vertrokken de 
verschillende groepen om zich te bekwa-
men in het klompendansen, het molen-
puzzelen, het Hindeloopse zaklopen en na-
tuurlijk het Deventer koekhappen. 

Vooral het laatste zorgde voor hilarische 
taferelen, waarbij menig leerling probeer-
de, happend als een Hollandse Nieuwe op 
het droge, een stukje koek te pakken te 
krijgen, met de handen op de rug als een 
Friese doorloper.

Alle meegegeven rubberen laarzen kwa-
men overigens van pas, want de Brabantse 
zandgronden waren al in modderpoelen 
veranderd de afgelopen dagen.

Terug in “Holland Mattheus House” von-
den we Truus en Nel (“je kent ze wel”), 
twee struise boerinnen in klederdracht. Het 
was duidelijk dat zij niets anders gewend 

waren dan de Zeeuwse kapjes op het 
hoofd, de klompen aan de voeten en een 
bruine boterham met kaas.
Terwijl zij net begonnen met hun dagelijkse 
dans op oud-Hollandse versjes, klonk plots 
het aanzwellende geluid van een landende 
Boeing 747 uit Istanbul. 
En beide boerinnen waren nog maar net 
bekomen van de schrik toen er werd aan-
gebeld door een mevrouw, met het reis-
woordenboekje in de hand. 
Na hulp van Mer Can uit de Elmogroep 
werd duidelijk wie de mevrouw was en wat 
zij kwam doen. 

Mevrouw Fatma, zo bleek zij te heten, was 
op vakantie uit Turkije en geheel onbekend 
met de Nederlandse taal en de Hollandse 
zeden en gebruiken. Dat werd des te pijn-
lijker duidelijk, toen zij spontaan haar beste 
beentje probeerde voor te zetten, toen 
Truus en Nel (“je kent ze wel”) enthousiast 
een vreugdedansje wilden maken op het 
alom bekende en gewaardeerde “Hoofd, 
schouders, knie en teen (knie en teen)”.
Wat mevrouw Fatma toonde was een 
prachtig dansje, dat weliswaar weinig meer 
te maken had met het hoofd, de schouders, 
de knie of de teen.
Sterker: ook het puntje van de neus bleek 
haar vreemd.
En ook al hielpen Sergei en Julianna om 
mevrouw Fatma de Nederlandse anatomie 
duidelijk te maken, ze bleef een rondedans-
je maken. Wel was er enige vooruitgang te 
bespeuren toen ze in haar neus kneep.
Met de toezegging van Truus en Nel (“je 
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kent ze wel”), dat zij mevrouw Fatma mor-
gen nog veel meer typisch Hollandse ge-
bruiken zouden aanleren, verdwenen zij 
met hun gast in de coulissen.

Toen was het zes uur en, zoals gebruikelijk 
in het land van de gestampte pot, etenstijd.
En de keukenploeg van “Holland Mattheus 
House” zou niet de keukenploeg van “Hol-
land Mattheus House “ zijn, als zij ons niet 
zouden vergastten op een degelijke Hol-
landse maaltijd. Op het menu stond van-
zelfsprekend: spaghetti! Spaghetti? Ja, 
spaghetti. Anno 2013 is dit natuurlijk een 
vaste lekkernij uit de Nederlandse keuken. 
Zeker bestrooid met Hollandse kaas. Voor 
de vegetariërs was er de vegetarische vari-
ant en voor de vleesliefhebbers een mix 
met rundergehakt.
Als toetje kregen we boerenyoghurt, met 
vruchtjes, zoals we gewend zijn van de res-
taurants van de Hollandse familie Van der 
Valk. alleen het bakje appelmoes met de 
kers ontbrak.

Terwijl de allerjongsten zich al opmaakten 
om naar bed te gaan, al dan niet na een 
douche, gingen de ouderen nog, gewapend 
met zaklantaarn, de inheemse wouden in, 
voor een licht- en geluidenspel. Op dit 
moment gooide Piet Paulusma roet in het 
eten, of tenminste: zijn weersverwachting. 
die was heel wat positiever gestemd dan de 
weerbarstige werkelijkheid: eerst druppel-
de het nog wat, daarna kwam het met bak-
ken uit de hemel. Het bos werd een ven en 
we besloten het spel voortijdig af te bre-
ken. We zijn dan wel stoere Hollanders, 
maar niet gek!

Thuisgekomen was inmiddels op televisie 
de wedstrijd Turkije-Nederland begonnen 
en zat een voltallig publiek (bestaand uit 
meester Luuk) voor de buis. 
Het werd wat rumoeriger met nog wat ou-
dere jongelui naast hem, maar na de twee-
de Nederlandse goal verdwenen deze vol-
houders één voor één richting de bedstee.

En terwijl de Hollandse nacht inviel, fluis-
terden sommigen nog zachtjes in hun slaap 
onze strijdkreet deze week: “Hup Holland 
Hup”.
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Woensdag

Toen de ochtendgymnastiek er op zat, 
konden we meteen door naar buiten waar 
een grote hoeveelheid oer-Hollandse spel-
len en activiteiten waren uitgestald: van de 
kaasdragers van Alkmaar tot het melken 
van een koe, van het “spijker poepen” tot 
het koek happen, van eierrace (een ei op 
een lepel en dan maar rennen) tot klom-
penmarathon.
Het was de bedoeling dat de teams zouden 
proberen de meeste punten te verzamelen. 
Individueel en in teamverband.
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Terwijl de mist langzaam optrok, leek de twee-
de dag in het “Holland Mattheus House” een 
wat zonniger begin te krijgen. Een bleek zon-
netje deed haar best om door de mistflarden 
heen te breken, om soms weer te worden on-
dergedompeld in grijs. Een waar “Luctor et 
emergo” (“Ik worstel en kom boven”) zoals de 
oud-Hollandse spreuk (oorspronkelijk van de 
provincie Zeeland) luidt. 

Driekusman verwelkomde ons weer met zijn 
karakteristieke klompendans en vertelde ons, in 
dialect, hoe de dag er uit zou zien.
Na het tolken wisten we dus een tijdje later enigszins wat er deze dag op het programma 
stond. Het werd allemaal des te leuker, toen het zonnetje uiteindelijk de strijd met de 
mist won en aan de hemel bleef staan.  

Nog zonniger werd het door alle eigeel van de spiegeleieren, die de keukenploeg in een 
rap tempo wist te bakken voor alle leerlingen, die daar trek in hadden.
En gezien de sport- en spelochtend, die op het rooster stond, was de extra energie fijn 
meegenomen.
Zeker omdat daaraan voorafgaand ook nog een ouderwetse ochtendgymnastiek stond 
gepland.
Ochtendgymnastiek, waarvoor meester Carl zijn inspiratie had gezocht bij de tijd uit zijn 
jeugd, de tijd van Ot en Sien (“Twee emmertjes water halen”) en het sportieve kronings-
lied, ter ere van koning Willem Alexander en koningin Maxima. Ook passeerde het meest 
hoogstaande Hollandse exportproduct de revue: jazeker, de Vogeltjesdans. Weer zo’n 
deuntje, dat de meeste meesters en juffen nu tot de Kerstvakantie in hun hoofd zullen 
hebben zitten, tot gek wordend toe.
Maar goed, klagen zullen wij niet. Tenslotte zijn wij Hollandse meisjes en jongens van 
stavast. Ook al dansen we dan af en toe als een compleet verwarde kanarie.



Door waarschijnlijk de enorme Hollandse 
ijver werden bergen (Dutch Mountains?) 
verzet en scheen ook plots de zon. Warm 
werd het niet, aangenaam was het wel.
Na ons toch gauw de blubber hebben ge-
molken, gehapt, gesprongen, gegooid en 
gerend, moesten we ons even zelf verma-
ken in afwachting van de officiële punten-
telling en de uiteindelijke uitslag.
Niemand, die zijn of haar schouders op-
haalde, want er waren heuse prijzen te 
winnen. Hollandse prijzen, welteverstaan.

Na een tiental zenuwslopende minuten, 
bleek uiteindelijk dat er toch één team met 
kop en schouders boven de andere uitsteeg 
en werd dan ook uitgeroepen tot absolute 
winnaar. 
En het zal niemand verbazen, dat de 
hoofdprijs bestond uit die heerlijk Holland-
se zwarte lekkernij: drop!
Omdat men in Holland toch altijd stree+ 
naar enige nivellering (dat kan namelijk 
soms een feest zijn) werd iedereen, dus 
ook de verliezers, die er natuurlijk toch ei-
genlijk ook weer niet waren (snapt u het?), 
verrast met een dropje.
En zo gingen we smakkend de middag in.

‘s Ochtends hadden wij allemaal al ons 

lunchpakketje gemaakt: een bruine boter-
ham met hagelslag, pindakaas (wie is er 
niet groot mee geworden? Pieter van den 
Hoogenband en Evert van Benthem in ie-
der geval wel) of hartig (kaas of worst). En 
dat konden we nu tijdens een welverdiende 
middagpauze in alle rust verorberen. Bakje 
thee erbij en al gauw was iedereen weer 
boven jan, zonder een centje pijn.

En toen was het even ieder voor zich: we 
konden even wat kleuren, bouwen met Le-
go, of wat spelen buiten. Sommige klassen 
kregen wat voorgelezen en andere trokken 
het bos in.
Tegelijkertijd mocht iedereen alvast een 
activiteit kiezen voor de “Doemiddag”, later 
in de middag.

Op de “Doemiddag” was het weer een bon-
te boerenbedoening: van volksdansje tot 
het schilderen van Del+s aardewerk, het 
boetseren van klompen of het maken van 
rood-wit-blauwe sieraden, oud-Hollandse 
kaarten maken, een partijtje sjoelen, 
schminken en natuurlijk het naspelen van 
de wereldbekerfinale 1974 tussen Neder-
land en Duitsland, waarbij deze keer het 
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Hollandse team overweldigend de beker 
wist te veroveren.

En toen riep Driekusman ons weer samen 
voor de “Rode Draad”, de dagelijks terugke-
rende soap rondom Truus en Nel (“je kent 
ze wel”) en hun Turkse gast Fatma.
Na een dag oefenen bleek Fatma haar 
hoofd, schouders, knieën en tenen ook in 
het Nederlands te kunnen vinden en volg-
de het tweede deel van de cursus “Ik hou 
van Holland”.

Dat de computer na twintig jaar nu einde-
lijk ook op de boerderij zijn intrede had ge-
daan, bleek wel uit het feit, dat Truus of 
Nel (“u kent ze inmiddels wel”) een mul-
timedia-presentatie zonder weerga, bijeen 
geborduurd had, waarmee Fatma verschil-
lende Hollandse steekwoorden onder de 
knie krijgen kon. “Melk”, “molen”, “koe” en 
“kaas” waren na wat oefenen gesneden 
koek (en dat bedoelen wij vanzelfsprekend 
figuurlijk, het zou wat zijn anders), maar 
“drop” en “stroopwafels” bleken dan toch 
wat lastiger etenswaren. Pas na hulp van de 
leerlingen en het proeven, waarbij ons toe-
schouwers natuurlijk het water in de mond 
liep, wist Fatma de woorden foutloos uit te 
spreken.
Voor de grootste dropliefhebber op school, 
meester Rob, was het omgekeerde helaas 
niet het geval: hoe vaak ook hij “drop” 
vloeiend en vlot uitsprak, hij mocht niet 
proeven!

Tijdens het laatste dansje waren inmiddels 

de tafels gedekt voor het avondmaal: (spi-
nazie)stamppot met een bal gehakt en een 
bakje vanille-chocoladevla na. 
Waar men gisteren nog voorzichtig oppe-
ren kon, dat het toch om een geïmporteer-
de keuken ging, was er vanavond geen 
twijfel over mogelijk: Hollandser kon niet.

Vanwege wat organisatiehobbels was er 
een kleine verandering in het programma. 
natuurlijk was daar een flinke discussie aan 
vooraf gegaan, maar door het typische 
Poldermodel, dat ook wij van de Mattheus-
school hanteren, kwamen we uiteindelijk 
tot een vergelijk waarbij aan ieders wensen 
werd voldaan.
Het kampvuur werd naar de volgende dag 
verschoven en vanavond stond de Holland 
Quiz centraal, een zinderende spelshow, 
gepresenteerd door het oranje flitsende 
duo Keetje en Kaatje. 
Zij werden hierbij geassisteerd door hun 
lie+allige en charmante assistente Willie.
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Als op een ouderwets ganzenbord werden 
de stappen gezet, die door het draaien aan 
het “Ik hou van Holland”-rad van fortuin 
toegekend werden. 
Maar de stappen telden pas, wanneer eerst 
een vraag uit een van de vier categorieën  
goed beantwoord werd.

Even leek het alsof er gesjoemeld was met 
het rad toen ieder van de vier teams een-
voudig ‘zes‘ draaide. Maar Hollandse nuch-
terheid leerde dat het hier gewoon om 
toeval ging.

Muzikale vragen werden al zingend succes-
vol beantwoord, natuurvragen intelligent 
behandeld en voor de doe-vragen, waarbij 
gepuzzeld of getekend moest worden, 
draaiden de meesten hun hand niet om.

Na een zenuwslopende wedstrijd wist uit-
eindelijk één team overtuigend de finish op 
het ganzenbord te bereiken.
Maar opnieuw kreeg de typisch Nederland-
se neiging, om geen koppen boven het 
maaiveld te willen zien, de overhand en 
was plots iedereen winnaar.
Gelukkig maar, want op deze wijze konden 
de bij aanvang uitgedeelde prikkers met 
Nederlandse vlag, gestoken worden in een 
heerlijke bitterbal.

En toen was het op. Het programma van de 
dag, maar ook de energie van alle leerlin-
gen. En er moest ook nog even gebadderd 
worden door de meesten, na die dag vol 

sport, spanning en frituur.
Nu is dat tegenwoordig een fluitje van een 
cent, met alle luxe voorhanden in het “Hol-
land Mattheus House”. 
Vroeger ging dat echt wel wat anders. Dan 
stond de oer-Hollandse gietijzeren teil, ge-
vuld met wat lauw water, klaar voor een 
snelle wasbeurt met ossegalzeep, waarbij 
het zaak was de eerste te zijn om niet in 
het vuile badwater van de voorgaande 
badgast te zijn.
Nu echter hebben we de douche met 
schuim en crème en menig leerling kwam 
de meester of juf heerlijk schoongeboend 
en rustig nog even een goedenacht toe-
wensen, om vervolgens de heerlijk warme 
sponde in te duiken. 

Brabantse nachten zijn lang, ja, maar hier 
duiken we er vroeg in om morgen goed 
uitgerust aan het hoogtepunt van de 
kampweek te beginnen: het rtipje naar 
speelparadijs Dippie Doe.

En zachtjes klonk nog Heintje over de 
speakers van de computer in de keuken, 
waar de juffen en meesters nog even tot 
rust kwamen met een drankje: “Ik hou van 
Holland, dat kleine landje aan de 
(Zuider)zee ...”
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donderdag
Gelukkig, het werd ‘n prachtige Hollandse 
herfstdag. En dat kwam mooi uit, want ons 
uitstapje naar Dippie Doe stond op het 
programma.

De nacht was voor de 
meesten goed verlopen, 
behalve voor meester 
Luuk. Die had de voor-
gaande avond het onge-
luk gehad tegen een 
rondvliegend appeltje 
van oranje aan te lopen. 
Sommigen fluisterden 

echter dat het een mandarijn was geweest, 
niet rondvliegend maar welgemikt in jeug-
dige overmoed gegooid. Wij noemen geen 
namen, maar zeker is dat voor één, ons 
onbekend, personeelslid het functione-
ringsgesprek wat lastiger te voeren zal zijn.

Na het ontbijt, kwam Driekusman ons 
weer vertellen hoe de dag er vandaag uit 
zou zien. Gelukkig was hij snel klaar, en uit 
zijn korte koeterwaals konden we in ieder 
geval de termen “Dippie” en “Doe” opma-
ken, dus dat zat wel snor.

Na de lunchpakketjes te hebben ingepakt 
konden we op weg, richting Best, zo’n 30 
kilometer van “Holland Mattheus House”.
Het voordeel van zo’n ritje is natuurlijk dat 
we nog een fijn stukje Holland mee konden 
pikken. Zo reden we eerst langs bos en wei-
land, om ons vervolgens plots in het cen-
trum van Valkenswaard te bevinden, bijna 
aan de grens tussen Nederland en België.

Na ruim een half uurtje rijden was ons doel 
bereikt. Gauw werd al duidelijk, dat wij, in 
tegenstelling tot vorig jaar, niet de enigen 
waren. De zuidelijke regio van Nederland 
hee+ namelijk al herfstvakantie en waar 
kan je dan beter vertoeven, dan in een half 
overdekt pretpark.
Het was dus vooral voor de juffen en mees-
ters belangrijk om goede afspraken te ma-
ken en natuurlijk de kinderen goed in het 
oog te houden.

Eerst kozen we er voor om te spelen in de 
ballenbak en enorme klim- en klautertoe-
stellen (het leek wel op een filiaal van Bal-
lorig). Verder konden we ook in ouderwets 
gezellige botsauto’s of een kleine carrousel.
Alle leerlingen, groot of klein, hadden de 
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tijd van hun leven. En dan moest de mid-
dag met de buitenattracties en de kermis 
binnen nog beginnen!

Maar eerst werd het tijd voor de bruine bo-
terham met kaas en voor de juffen en 
meesters thee of een ‘bakkie troost’.
Ondertussen brak buiten de Hollands grijze 
lucht open om plaats te maken voor een fel 
herfstzonnetje. Uit de wind, in de zon, leek 
het af en toe op een “ouwe wijven zomer” 
(zo noemt men in Holland ook wel de na-
zomer).
Fluks werden de winterjassen aan getrok-
ken en togen we naar buiten voor een 
rondgang langs de meest spannende attrac-
ties.

Voor hen met een ware VOC-mentaliteit 
was daar bijvoorbeeld de bootschommel. 
Of schommelboot, dat kan ook. Dit was 
natuurlijk weggelegd voor de meest ster-
ken onder ons, die tijdens storm op zee, 
met metershoge golven, niet groen en geel 
over de reling zouden hangen.
Of bijvoorbeeld ook zo’n typisch Hollandse 
zweefmolen, een reuzenrad en zelfs een 
zeeroversgolfbaan. Nu paste dat laatste 
niet geheel bij ons thema, dus die route 
verlieten we al snel.
Wel oefenden sommigen hun ijzeren gestel 
door in een snelle en kronkelige en een nog 
sneller en kronkeliger achtbaan te stappen.
Sommigen zagen daarna wat wit rond de 
neus, anderen konden alleen nog maar 
vragen om “nog een keer”.

Weer terug binnen, wachtte ons een drank-
je voor de jeugd en opnieuw een Hollands 
“bakkie pleur” (= Rotterdams voor koffie) 
voor de oudjes. En natuurlijk het gedeelte 
van Dippie Doe met de typisch Nederland-
se kermisattracties. Meterslange glijbanen, 
draaimolens, opnieuw een schommelboot 
(of bootschommel) en nog wat andere za-
ken, waarbij iedereen van boven de 18 de 
koffie net zou kunnen binnenhouden of 
zelfs niet, vanwege de grotere gevoeligheid 
van de evenwichtsorganen. Ofwel,de mees-
te juffen en meesters zouden kotsmisselijk 
worden na een ritje. 
Gelukkig hadden we ook de jongere garde 
bij ons, juf Roos en juf Willeke, maar ook 
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de stagiaires juf Melanie, juf Maudy en 
meester Nick, die de “oudjes” uit de wind 
hielden. Voor hen was het wat korter gele-
den, dat zij nog konden genieten van het 
gevoel van een maag tussen de oren en 
hersenen in de buik. Zo konden alle leerlin-
gen van hun allerliefste attractie genieten, 
zonder mopperende of misselijke juffen of 
meesters naast zich in het wagentje.

Om vier uur verzamelden wij ons weer bij 
de bus, voor de reis terug. En dat was mooi 
op tijd, want voor heel wat leerlingen was 
dit uitstapje een kleine slijtageslag. her en 
der waren er al gauw slapende of indom-
melende kinderen in de bus te bespeuren.
Even overwogen we om stiekem gewoon 
door te rijden naar Rotterdam en ze daar 
wakker te maken, maar er stonden nog zo-
veel fijne activiteiten op het programma, 
dat we dat maar niet doorzetten.

In het kamphuis werden we natuurlijk 
weer opgewacht voor de dagelijkse soap 
door Truus en Nel (“nu kennen we ze 
wel”). Zij hadden nog steeds Fatma op be-
zoek en na het aanleren van een volksdans 
en de Nederlandse taal was het tijd om 
Fatma te belonen met een mooie folkloris-
tische klederdracht. Ook werd de keuken-
ploeg van deze kampweek uitvoerig be-
dankt en tegelijk aan het dansen gezet. 
Als je Truus en Nel (“jaahaa, we kénnen ze 
nu wèhèl!”) mag geloven is Holland een 

groot dansend land, maar eerlijk gezegd 
hebben wij daar nog wel onze twijfels over.
In ieder geval konden we met een gerust 
hart afscheid nemen van Fatma, die nu zo-
veel meer over Holland wist. 
En Truus en Nel? Die zien we vast nog wel 
eens terug, want ach, u kent het stel.

Na het uitvoerige applaus, dat de keuken-
ploeg in ontvangst mocht nemen, moest er 
natuurlijk wel een bijzondere prestatie op 
het menu staan.
En dat was het!
Gebakken aardappeltjes, appelmoes en sla, 
met heerlijke kip op spies geregen, en een 
roomijsje toe. Hier was absoluut geen 
sprake van Hollandse gierigheid, want me-
nig leerling kon tweemaal aardappeltjes 
opscheppen en sommige meesters en juf-
fen kregen zelfs twee ijsjes.
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En toen was iedereen plots in rep en roer: 
er moesten tenues worden gepast, baljur-
ken gestreken, nagels gelakt en haren ge-
styled. Het was namelijk tijd voor de disco.
Op het gevarieerde muzikale aanbod was 
niets aan te merken, van K3 tot Black Eyed 
Peas, en op alles kon gebreakdanced wor-
den, dat bleek. Vrij snel lagen her en der 
Koekies, Ernies, Elmo’s, Dikkies, Schakels 
en Gonzo’s rondjes te draaien op hun hoofd 
of rug op de vloer.  
En natuurlijk moesten we stoppen toen het 
net gezellig werd.

Jammer, maar het kon niet anders, want 
juf Stefanie was er, met veel capriolen, uit-
eindelijk in geslaagd vochtige houtblokken 
aan het branden te krijgen voor het kamp-
vuur en voordat het uit zou gaan als een 
kaars moesten we er natuurlijk nog even 
optimaal van genieten. 
Tijdens dit moment bedanken wij altijd de 
vrijwilligers, zonder wie de kampweek heel 
wat rumoeriger zou zijn verlopen. Deze 
keer was alle dank voor Zoë, de extra juf bij 

de Dikkies. En deze dank willen we hier 
nog even herhalen: dank je wel!

Veel kampliedjes passeerden de revue, 
waarbij het op een gegeven moment wel 
erg jammer was, dat er aan verschillende 
zijden van het vuur ook verschillende lied-
jes werden ingezet. Nog erger was, dat het 
lee+ijdsverschil tussen enkele teamleden 
pijnlijk duidelijk werd, toen één deel “Ik 
ben met Katootje naar de botermarkt ge-
gaan” inzette, terwijl het andere deel, die 
nog nooit van een botermarkt had ge-
hoord, een deuntje van “Kinderen voor 
kinderen” ten gehore bracht.
Maar gelukkig verdwenen deze, voor 
sommigen pijnlijke, verschillen toen we 
onder de volle maan “In Holland staat een 
Huis” zongen. En eensgezind gingen we de 
laatste nacht in. Nog éénmaal fluisterend: 
“Ik hou van Holland ...”.
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Zoals in Holland gewoon is (en overigens 
elders ook eigenlijk), is de vrijdag de dag 
waarnaar iedereen uitkijkt, vanwege het 
daaropvolgende weekend.
En ook vandaag hadden wij dat gevoel, pa-
radoxaal vermengd met de wens, dat het 
nog maar dinsdag was en we nóg een 
weekje blijven konden. Dat doet het “Hol-
land Mattheus House” met mensen: ook in 
den vreemde voel je je thuis.
Maar het idee ‘s avonds weer in het eigen 
bed te liggen bij papa en mama en hun een 
flinke knuffel te kunnen geven, of juist de 
eigen kinderen weer in de armen te sluiten, 
overheerst dan uiteindelijk toch.

De dag begon vandaag natuurlijk met op-
ruimen en inpakken, de vuile was in de 
zakken, de tandenborstel nog even apart 
tot na het ontbijt.
Driekusman kwam nog éénmaal langs om 
de dag met ons door te nemen en of hij 
zich nu aan ons had aangepast, of dat wij 
zijn dialect nu wat gewend waren of meer 
geconcentreerd waren omdat we naar huis 
zouden gaan, we begrepen hem direct.

Eerst stond nog een portie Hollandse 
volksdansen op het programma en de ver-
rassing was groot, toen plots Truus en Nel 
(“daar heb je weer dat stel”) ten tonele ver-
schenen en meedansten. Ook Fatma stapte 
nog een dansje mee. 

En toen was het tijd voor de laatste en 
grootste verrassing.
Wanneer je je in het “Holland Mattheus 
House” ophoudt, wil je ook graag de bui-
tenwereld laten weten hoe mooi het is, dat 
kleine landje aan de zee.
Nu kunnen we dat doen twitter en face-
book, maar in de dagelijkse hoeveelheid 
statusupdates in de sociale media valt het 
allang niet meer op. 
Vandaar het idee om de Hollandse wind in 
een Hollandse driekleur het nieuws te la-
ten verspreiden. De leerlingen werd ge-
vraagd een kaartje te versieren. 
En, nu komt het, dit kaartje zou een reis 
gaan maken aan een rode, witte of blauwe, 
met helium gevulde ballon. Dit in de hoop, 
dat honderden kilometers ver, iemand van 
ons horen zou.

Natuurlijk was het een enorm karwei om 
meer dan vij+ig ballonnen gevuld te krij-
gen en getuige het hoge piepstemmetje, 
dat plots “Ik hou van Holland” zong, wilde 
het teamlid van dienst eens uitproberen of 
dat trucje uit de film ook in het echt wer-
ken zou. 
Maar toen al die ballonnen het luchtruim 
zochten, was iedereen even stil om de 
rood-wit-blauwe pracht daar in de lucht.

Nog even moest de innerlijke mens ver-
sterkt worden en een Hollandse knakworst 
op een broodje was een goede remedie te-
gen de opkomende honger.
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Gesterkt door deze Hollandse snack, konden we met gemak aan het inladen beginnen.

Drie kwartier later reden we richting 
Rotterdam, wetend dat het “Holland Mattheus House” vanaf dit moment weer gewoon 
het kamphuis De Willyhoeve zou zijn.
Het was een mooie week geweest. We houden van Holland, dat is inmiddels zeker, maar 
nu was het toch ook weer fijn om het Nederland vol verschillende culturen weer thuis te 
treffen.
Want zeg nu zelf: elke dag hutspot of een bal gehakt is lekker, maar op een gegeven mo-
ment snak je toch echt wel eens naar een “kapsalon”.

Tot volgend jaar!
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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 stagiai-
res en vrijwilligers, maar zeer zeker ook 
het team, dat zich toch de gehele week 
met hart en ziel, dag en nacht hee+ in-
gezet 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: 
Agnes, Alie, Anneke, Annette, 
Anoushka, Bernardien, Caroline, Eva, 
Luuk,  Maaike, Marielle, Marjolein, 
Marleen,  Maudy (stagiaire), Melanie 
(stagiaire), Mutlu, Nick (stagiair), Peter, 
Rob, Roos, Sophie, Stefanie, Susanne, 
Tanja, Willeke en Zoë (vrijwilligster),

En natuurlijk de onmisbare keuken-
ploeg: Carl, Loes en Sjakkie

Deze keer willen we ook graag Audio-
verhuur Vlaardingen en Kinderboerderij 
De Wilgenhof bedanken voor het belan-
geloos ter beschikking stellen van mate-
riaal.

Bedankt


