De pluim op je hoed/baret

How would this do for Scoutmasters Badge for on the left side of the hat?
Scout badge with circle round it on green hackle like that which Pears wears on his
hat.
R. Baden-Powell.
Hoe zou dit het doen als Verkennersleidersinsigne op de linkerzijde van de hoed?
Scout insigne met een cirkel eromheen op een groene veer zoals Pears op zijn hoed
draagt.
Het was 1908 toen Baden-Powell het bovenstaande ontwerp maakte op een, inmiddels vergeeld, stukje papier waardoor de fotokopie niet duidelijk is. Zijn voorstel
werd aangenomen. Er werden echter geen veren gebruikt maar van 1908 tot 1952
paardenhaar. Dit werd in 1952 werd vervangen door nylon. In 1912 werden twee
vijfpuntige sterren geplaatst op de buitenste bladen van de Pijlkop. Samen de tien
artikelen van de padvinderswet. Het oorspronkelijke motto BE PREPARED werd in
1937 vervangen door BOY SCOUT. Ook het gebruikte metaal, in het begin echt zilver, werd diverse malen gewijzigd. In de loop der jaren kwamen er nog vele functies
bij die allemaal hun eigen kleur pluim kregen.
Alle pluimen waren verticaal, behalve die van B-P zelf. Die was horizontaal. Zie rechts
boven. Deze werd door B-P gebruikt tot 1941 en daarna gedragen door Chief Scout
Lord Sommers (1941-1944), Lord Rowallan (1944-1959) en van 1959 tot 1966 door
Chief Scout Sir Charles Maclean, die deze functie vervulde tot 1971. In 1966 werd
het Britse Scouting gereorganiseerd en gemoderniseerd. De hoedpluimen vielen hieraan ten offer. Ze werden afgeschaft.
Aanvankelijk stonden alle Scoutingorganisaties in de Britse koloniën en later het Britse Commonwealth onder het Imperial Headquarters in B-P Road, Londen. Aan het
hoofd van die overzeese organisaties stond een Chief Scout (Hoofdverkenner) die de
geel-groen-rode (verticale) pluim droeg. Zie boven links. Veelal ook nog toen hun
landen onafhankelijk werden en hun organisaties ook.
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Behalve in de Engels sprekende landen (uitgezonderd de USA) werden de pluimen
ook in vele andere landen gebruikt. De Vereniging de Nederlandse Padvinders (NPV),
die in haast alles de ontwikkelingen in de Britse Beweging op de voet volgde en
overnam, was in deze wat aan de late kant. Vanaf 1927 had de NPV hoedinsignes
gebruikt van het model hiernaast afgebeeld. Een Pijlkop in een
Cirkel was van zilverkleurig metaal op een achtergrond van textiel, waarvan de kleur de rang aangaf. Groen is verkennersleider
VL; de Hopman. Rood voor de AVL; de Vaandrig. Paars voor de
commissarissen en het hoofdbestuur en Wit was voor de Hoofdcommissaris Rambonnet, die sedert 30 januari 1920 als aan het
hoofd stond van de NPV.
Veel later dan in andere landen werden pas in 1934 door de NPV
de op Brits model gebaseerde hoedpluimen ingevoerd. Rambonnet kreeg nu de uit het Engels vertaalde titel Hoofdverkenner
(Chief Scout) en de pluim die door zijn collegae in veel landen al
werd gedragen. In het lint, onder de Pijlkop, stond de woorden
Weest Paraat. De pluim hiernaast is van een AVL.
Prins Bernhard, tijdens de 5e Wereldjamboree van 1937 in
Vogelenzang, bewerkt door Prins Gustaaf Adolf, Chief Scout
van Zweden en lid van het Internationale Comité (Nu Wereldcomité), nam de functie van Koninklijk Commissaris op
zich. Zoals de Koninklijke Commissarissen van de Britse Beweging was voor hem dezelfde pluim bestemd als die van de
Hoofdverkenner, doch het metaalwerk was van puur goud.

De hoedpluim, die na 1955 ook de baretpluim werd, bleef in het Nederlandse Scouting officieel gehandhaafd tot 6 januari 1973. Toen ontstond, mede onder druk van
Minister Marga Klompé, die de subsidie kraan bediende, SCOUTING NEDERLAND
door de fusie van de Vier: NPV, KV, NPG en NG. Door de uitgeoefende druk (subsidies) werd wat overhaast gehandeld en verzuimde men voor de fusie nieuwe spelregels op te stellen. Jammer genoeg werd veel traditioneels 'overboord gezet' ook de
Pluim. En zo verdween 'Het Pluimvee' ook uit het Nederlandse Scouting.
© Piet J. Kroonenberg, Amsterdam, maart 2004.
De Nederlandse Vereniging van Verzamelaars van Scouting Objecten heeft een tweetal schitterende Cd-roms uitgegeven
Metalen Insignes, deel 1 (2003)
en Diverse metalen deel II oktober 2005
Het is een gedegen stuk werk dat met veel zorg en geduld is samengesteld door de
leden Adrie Saltzherr - van den Berg en Henk Roodhorst die hiervoor al fotograferend
stad en land hebben afgereisd. Een Engelstalige uitgave zou zeker aftrek vinden.
De Cd-roms kosten € 12.50 voor deel 1 en € 10,00 voor deel 2 plus portikosten.
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Ook is er een papieren versie verschenen van deze cd-roms voor € 7.50 (deel 1) en €
5.00 (deel 2) plus portikosten € 1.56.
Te bestellen bij de NVvSO Boekenshop,
naslagwerken@nvvso.nl
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