Nummer 3, maart 2016.
Beste vrienden van troep 4. Hierbij ontvangen jullie het derde nummer van een
nieuwsbrief waarvan het doel is om het contact te onderhouden met oud leden van
troep 4 uit Eindhoven.

Nihil insanius nobis!
Deze “Latijnse” spreuk was te lezen op de schoorsteenmantel van het voortrekkers
lokaal op de Wielewaal. Op een enkele foto is die ook te zien.
Deze spreuk die zoiets moet betekenen als “Niets is ons te dol”, heb ik meerdere
malen in onze correspondentie gebruikt.
Nu heb ik geen klassieke opleiding maar mijn taalgevoel maakte toch dat ik altijd
wat onzeker was over de correctheid van het latijn.
Maar enfin, goed of fout, de strekking is toepasselijk en dus leuk om te gebruiken.
Een paar dagen geleden ontving ik een mailtje van Dick de Jong uit Nieuw Zeeland
met de mededeling dat hij een en ander over de spreuk had uitgezocht en wat blijkt:
Insanius is geen Latijns woord maar in het woordenboek stond wel de volgende
verklaring.
Albert Einstein was “Insanius”. Hij was “Insane” , gek, maar tegelijkertijd een
“Genius”'een genie.
Degene die het bord maakte in het voortrekkers lokaal heeft dus een woordspeling
willen maken of hij wist gewoon niet hoe het Latijnse woord geschreven moest
worden……
Met deze verklaring achter de hand durf ik voortaan onbekommerd de spreuk te
gebruiken in teksten over troep 4.
Ook als levensmotto heeft de tekst mij altijd aangesproken en ik denk dat dat voor
meerdere oud leden wel op gaat.
Ikzelf en de meesten van jullie hebben zich in het leven na de padvinders tijd niet als
een complete ( Insanius) idioot gedragen. Maar ik gok toch dat veel oud padvinders
van onze groep ook niet helemaal als grijze muizen door het leven zijn gegaan. Een
beetje zucht naar avontuur of bijzondere ( geniale) oplossingen bespeur ik in de
levens verhalen die ik tot nu toe heb gehoord bij de reünies.
Het is mij in ieder geval uitstekend bevallen om af en toe en nu nog steeds dingen te
ondernemen die niet elke brave burger bedacht zou hebben.

Ik eindig dit verhaal met een variatie op de woorden van het “ Hoort zegt het voort”
'
Houd maar vol je keus en blijf trouw aan onze leus:
Nihil insanius nobis. Het kan je heel veel plezier en geluk opleveren.
Allen weer een padvindersgroet en tot het volgende onregelmatig verschijnende
bericht.
Hans Nijhuis.

