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Mijn Gilwellcursus 

Op 20 februari 1959 kreeg ik mijn woodbadge voor Ver-
kenners uitgereikt. Ik had mijn Gilwellcursus afgesloten. De 
woodbadge is een internationaal onderscheidingsteken 
voor scouters. Twee houten kralen, die aan een leren veter 
om de hals gedragen worden. De eerste woodbadges wer-
den nog aan de hoedveter gedragen. Samen met een spe-
ciale das en een leren Turkse knoop als dasring vormt de 
woodbadge het herkenningsteken waaraan je kunt zien dat 
de drager de Gilwelltraining gevolgd heeft. 

De kralen van de woodbadge waren oorspronkelijk van de 
Zoeloekoning Dinu Zoeloe, die een deel van Zoeloeland in 
Zuid-Afrika bestuurde. Ze vormden een snoer van wel 1000 
kralen. Dini Zoeloe verzette zich tegen de bezetting van 
Natal door het Britse leger, en dus tegen Baden-Powell, die 
in het leger van Groot Brittannië diende. Tijdens een oorlog 
die duurde van 1883 - 1884 werd Baden-Powell uitgestuurd 
om de Zoeloekoning gevangen te nemen. Dat lukte niet, 
maar BP bemachtigde wel het halssnoer. Hij was daar erg 
trots op want hij bewonderde de moed en het leidersschap 
van zijn tegenstander. Uiteindelijk wonnen de Britten van 
de Zoeloes en daarna tijdens de Tweede Boerenoorlog 
(1899 – 1902) ook van de Boeren.  

De eerste Gilwellcursus werd van 8 – 19 september 1919 op 
Gilwell Park bij Londen gehouden. Baden-Powell wilde de 
deelnemers na afloop een onderscheiding geven waaruit 
bleek dat ze hun best gedaan hadden om betere leiders te 
worden. Hij gaf ze ieder twee kralen van het halssnoer van 
Dini Zoeloe om aan een veter om de hals te dragen. Als 
snel raakten deze kralen op. BP ging ertoe over om één 
kraal van het snoer te geven. De andere kraal moest de 
drager van de woodbadge er zelf bij maken van een takje 

van een boom op Gilwell 
Park. Daarna werden alle 
kralen kopieën. Een poos-
je droegen welpenleiders 
wolfstanden in plaats van 
kralen. Maar dat werd al 
gauw weer afgeschaft. 
(Zie verder bij voorbeeld: 
www.firstgilwell.be ) 

 

Deelnemers aan de eerste Gilwellcursus op Gilwell Park in 1919. 

http://www.firstgilwell.be/
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In 1959 bestond de vereniging De Nederlandse Padvinders 
nog, de NPV. Deze vereniging had een trainingscentrum in 
Ommen waar de praktische Gilwellcursussen gegeven wer-
den. Dat was Gilwell Ada's Hoeve, een prachtig terrein dat 
tegenwoordig nog als kampeerterrein voor Scouts in ge-
bruik is. De Gilwellcursussen worden nu in Baarn gegeven 
op Buitenzorg.  

In 1959 bestonden er vijf verschillende soorten Gilwellcursussen: 

 Voor Welpenleidsters en - leiders 
 Voor Verkennersleiders 
 Voor Commissarissen 
 Voor Voortrekkersleiders 
 En ik herinner me een cursus voor Journalisten 

Een winter lang volgde je een theoretische cursus. Je kreeg een aantal cursusschrif-
ten opgestuurd en een aantal vragen, dat je schriftelijk moest beantwoorden in de 
schriften. Het was de bedoeling dat je tegenover elke bladzijde die je beschreef er 
eentje zou openlaten. Op deze bladzijde schreef je 'lezer' zijn oordeel over de ant-
woorden op de vragen die je geschreven had. Deze correspondentie verliep via het 
hoofdkwartier van de NPV in Den Haag. Je wist dus niet wie je lezer was. Hij wist 
natuurlijk wel wie jij was. De vragen hadden als doel je inzicht in het Spel van Ver-
kenner, zoals dat toen heette, te toetsen. Je sloot dit deel af met een gesprek met 
de ADC Verkenners van je District. Of de ADC Welpen natuurlijk, maar ik volgde de 
cursus voor Verkennersleiders. 

Het was de bedoeling dat je voordat je aan je woodbadgetraining begon eerst een 
Inleidingscursus gevolgd had. Die waren er ook weer voor Welpen en Verkenners en 
ze werden in de districten gegeven. Ik heb twee Inleidingcursussen gevolgd, een 
voor Welpen en een voor Verkenners. De Welpencursus deed ik erbij uit belangstel-
ling; mijn hart lag bij het Verkennerswerk. Ook van deze cursussen moest een soort 
van logboek worden bijgehouden in een schrift. Dit logboek werd aan het eind van 
de cursus beoordeeld en van een commentaar voorzien. 

De praktische cursus werd dus in Ommen gegeven. Op Gilwell Ada's Hoeve waren er 
twee leidersvelden, die voor deze cursussen gebruikt werden. Het eerste Leidersveld 
en het Tweede Leidersveld. De Verkennerscursus werd op het Eerste Leidersveld 
gegeven. De cursus begon met de poortceremonie. Als je door die poort ging dan 
was er geen weg terug, want achter je werd de poort gesloten. Vervolgens speelde 
je gedurende de hele cursus het Spel van Verkennen alsof je een verkenner was. De 
trainingsstaf vormde de leiding van de troep die verdeeld was in patrouilles. Ik volg-
de de cursus als lid van de koekoekenpatrouille. 
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De inleidingscursussen 

De Welpencursus 

Ik volgde de cursus in de winter van 1959. Van 18 februari tot 11 maart. Dat was 
dus niet zo erg lang. In het logboek moest je ook hier een bladzijde leeg laten te-
genover de bladzijde waar je op schreef om commentaar door de cursusleidster mo-
gelijk te maken. De cursus stond onder leiding van Akela van Kralingen-De Waard, 
ADC Welpen van het district Amsterdam. Ook de andere leidsters en leider kwamen 
uit Amsterdam. Akela van Herzberg speelde een belangrijke rol in de cursus. En er 
was Akela Verschut, die ik me niet goed herinner. Verder maakte Hopman Vriesinga 
deel uit van de cursusleiding. Hij deed voornamelijk de spelen en het zingen. 

De cursus was dus een geheel Amsterdamse aangelegenheid wat de leiding betreft. 
En hij werd ook hartje Amsterdam gegeven: aan het Schapenburgerpad bij het Von-
delpark in het troephuis van de Algonkingroep. 

De cursusinhoud bestond naast spelsugges-
ties uit praktische informatie over hoe je een 
horde moest runnen. Ook werd er getraind in 
stereisen en vaardigheidsinsignes voor wel-
pen, zoals knopen leggen en de streken van 
het kompas kennen. En er was informatie 
over de betekenis van het welpenuniform, de 
horderoep aan het begin en einde van een 
bijeenkomst, een jacht genoemd, en de in-
houd van het Jungleboek van Rudyard 
Kipling, door Baden-Powell gekozen als mo-
tief voor het spelen van het Welpenspel. 

Akela van Herzberg en Hopman Vriesinga. 

Ik heb prettige herinneringen aan deze cursus. Akela van Kralingen schreef in mijn 
logboek: "Met genoegen Uw verzorgde aantekeningen gelezen. Dank voor Uw zorg 
hieraan besteed. Prettig was het te ervaren dat ook dit onderdeel (de Welpen) van 
het Padvinderswerk Uw belangstelling heeft. Uit naam van de cursusleiding wens ik U 
'een gezegend spoor'." 

Mijn certificaat was getekend door de Hoofdkwartierscommissaris voor Training, 
Hopman Ten Bokkel Huinink; iemand die je niet makkelijk vergat nadat je hem ont-
moet had. 
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De Verkennerscursus 

De Verkennerscursus die ik volgde was op vrij-
dagavond van 10 januari 1958 tot en met 15 en 
16 februari 1958. De cursus werd in Amsterdam 
Watergraafsmeer gegeven in het troephuis van de 
Frankendaelgroep, zo'n beetje naast ons eigen 
troephuis van de Jan van Nassaugroep. Er was 
weer een logboek, maar in dit schrift werden geen 
bladzijden opengelaten voor commentaar door de 
cursusleider. De cursus stond onder leiding van 
Hopman Jan H. Emck (op de rechter foto, boven-
aan) van de trainingsstaf van het Nationaal 
Hoofdkwartier van de Nederlandse Padvinders. Ik 

kende hem heel goed van heel wat verkennersacti-
vieiten waaraan ik onder zijn leiding had deelge-
nomen. Ook waren we allebei lid van de redactie 
van het blad „De Verkenner‟. Dan waren er een 
aantal ADC-en voor Verkenners en Training uit 
Amsterdam die aan de gehele cursus of een deel 
ervan een bijdrage leverden. Ook hier was Hop-
man Vriesinga weer van de partij evenals Hopman 
van Kralingen (op de linker foto), Hopman Hevel 
en Schipper Kikkert. Spelen namen een belangrijke 
plaats in op het programma van deze cursus. De 
cursus begon ermee, omdat BP ooit eens zei dat een troepbijeenkomst altijd met een 
spel moest beginnen. Ik geef een voorbeeld van zo'n spel, zoals ik het destijds notu-
leerde. "Midden in de zaal is een cirkel getekend. Elke patrouille kiest een aanvoer-
der. De bedoeling is dat deze aanvoerder met een bal boven zijn hoofd gehouden in 
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de cirkel komt te staan. De andere patrouille verhindert dit. De patrouilles spelen 
twee aan twee tegen elkaar. Op signaal wordt onmiddellijk gewisseld." 

Aan het idee patrouille werd aan-
dacht besteed in alle cursuson-
derdelen. De deelnemers vorm-
den zelf patrouilles en kregen pa-
trouillelinten. Hun groepsdas 
moest plaats maken voor een 
grijze cursusdas. Ik was de APL 
van de hertenpatrouille; Karel 
Berkhout was de PL. Aan het pa-
trouillesysteem werden ook ses-
sies gewijd. De cursus werd afge-
sloten met een weekend in het 

troephuis 'De Teil' van de Tyl Tylgroep voor Bijzondere Eisen in het Amsterdamse 
Bos. Op de foto geeft Hopman Hevel instructie in het hakken met de aks. Ik denk 
aan mij en op de achtergrond hakt Cor van der Werken, die Oûbaas in opleiding was.  

"Kwaliteit, als van een redactielid 'De Verkenner' verwacht kan worden!" schreef 
Hopman Emck in mijn cursuslogboek. Dit certificaat is getekend door Hopman van 
Griethuijsen.  
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De Gilwellcursus 

Het theoretische deel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schrift waarin je de vragen van het theoretisch gedeelte van de Gilwellcursus 
moest beantwoorden had een indrukwekkende kaft. Met tekeningen van Baden-
Powell links en rechts van sporen van dieren en dieren. Onderaan een kampvuur-
spreuk, waarmee een kampvuur geopend kon worden. Het is een citaat van Rudyard 
Kipling, de schrijver van het Jungleboek, waarop het Welpenspel gebaseerd is. 
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Om een goede indruk te krijgen van wat de vragen voorstelden neem ik ze hieronder 
over.  Bij een vraag neem ik als voorbeeld van hoe dit toen toeging mijn antwoord 
over (schuin gedrukt) en dan daar weer het commentaar van mijn lezer op mijn ant-
woord (schuin en vet gedrukt). 

1e Vragengroep 

1.    Wat is het eigenlijke doel dat wij met het Spel van Verkennen beogen? 
       Geef tevens in het kort aan hoe wij dit doel trachten te bereiken! 

2.    Ontwerpt U een spel waarbij U gebruik maakt van een hedendaags gegeven 
(bv. ruimtevaart), waarbij leiding en jongens zich geheel in de gekozen spels-
feer kunnen inleven. 

3.    In het verkennen voor Jongens komt steeds weer het Buitenleven naar voren als 
de grote mogelijkheid tot karaktervorming. Waarom heeft B.P. dit buitenleven 
zoveel nadruk gegeven? 

       Je zou eigenlijk het hele VVJ bladzijde voor bladzijde moeten doorlezen om na 
te gaan wat BP. allemaal over het buitenspoor gezegd heeft. De hele verken-
nerstraining die op dit boek gebaseerd is heeft het buitenleven als thema. Als je 
naar het voetballen gaat kijken heb je er niets aan dat je weet hoe je een  vuur-
tje stoken moet; op de tribune is 'fikkie steken' verboden. Het komt je van pas 
als je met je tentje onder de dennen staat en graag een pannetje soep wilt 
klaarmaken. 

 
 Een jongen zit de hele dag op school en leert daar dingen die hem in zijn latere 
leven van veel nut kunnen zijn.. het verkennen is een aanvulling op deze 
schoolopvoeding, die er mede toe leiden moet de jongen tot een goed burger 
op te voeden. Was de opzet van deze aanvulling eveneens 'schooltje spe-
len‟ dan zou ze nutteloos zijn en geen kans van slagen hebben. Daarom is het 
verkennen aangepast aan het buitenleven met zijn vele mogelijkheden tot ka-
raktervorming waarvan ik hieronder een korte, uiteraard onvolledige, opsom-
ming l geven.  

  

  

Leven in de vrees van God door het kennen 
van wat Hij gemaakt heeft 

insigne: 
Natuurkenner; Dieren EHBO; 
bespieder; Dierenvriend; Geo-
loog; Natuurvorser; Speurder; 
Vogelbeschermer 

Het praktisch toepassen van het geleerde 
door te kamperen 

insigne: 
Pionier; Houthakker; Kampeer-
der; woudloper; trapper enz. 
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De romantiek die van het buitenleven uitgaat is zeer boeiend en de mogelijkheden 
om deze romantiek te combineren met verkennersvaardigheden zijn talloos. 

Hillary bereikt de Zuidpool 

sleden pionieren 
sneeuwhutten bouwen 
koken in de sneeuw 
etc. 

Orelana ontdekt de Amazone 

vlottenbouw 
vuur maken te water 
bruggen bouwen 
huttenbouw 
etc. 

Ook voor gezonde geestelijk vorming is 'terug naar de natuur' belangrijk! 
Het Spel van Verkennen kan pas tot bloei komen in de natuur. Zie bij voor-
beeld de klassekaart en insignes. Hier n.l. wordt een patrouille pas echt 
een Patrouille. Hier is men op elkaar aangewezen; de 'Cultuur Hulpmidde-
len' ontbreken . De PL heeft de verantwoordelijkheid voor de patrouille in 
echte verkennersactivieiten. het patrouillesysteem in de uiterste conse-
quentie; 'Scouting' in topvorm. 

4.    Hoe wordt in Uw troep een jongen op zijn installatie voorbereid? 

5.    Een jongen blijft geboeid in het spel als hij merkt at hij vorderingen maakt, 
meer verantwoording krijgt en daarna meer kan betekenen voor de troep. 
Hoe worden in dit verband de klasse-eisen beoordeeld en afgetekend in Uw 
troep? 

Wilt U de antwoorden van deze vragengroep inzenden voor 8 januari? 

6.    Waarom vinden wij, naar Uw mening, zo weinig echte "ridderlijkheid" onder de 
mensen? Hoe kunt U de jongen van vandaag aanmoedigen zich werkelijk rid-
derlijk te gedragen? 

7.    Stuurt U eens een afschrift van het logboekverslag van een discussie die Uw 
kaderpatrouille heeft gehouden over één van de volgende onderwerpen: 

 roken 
 make-up 
 patrouille- of kaderwedstrijden. 

8.    Doet u met de troep eens een grote buiten- of stadsoefening, waarin de onder-
staande vaardigheden verwerkt zijn: kaartwerk, geheimschriften en schetsen. 

       Zendt U de door de jongens uitgewerkte opdrachten in, voorzien van uw op-     
en/of aanmerkingen. 

9.    Hoe bereikt U dat de jongen naarmate hij ouder wordt ook vaardiger wordt wat 
betreft het nakomen van Wet en Belofte? 
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10.  Zeer bewust heeft Baden-Powell artikel 10 in de Padvinderswet opgenomen. 
Waarom? 
Hoe bevordert U dat iedere jongen de inhoud van dit artikel, overeenkomstig 
zijn leeftijd, begrijpt en ernaar tracht te leven? 

Wilt U de antwoorden van deze vragengroep inzenden voor 8 februari? 

11.  Wat geeft U de ouder wordende verkenner voor speciale mogelijkheden in de 
troep, opdat ook deze jongen aan zijn trekken komt en niet opzijn 14 de jaar 
voor de troep bedankt? 

12.  "Geef de jongens volledige verantwoordelijkheid en toon dat zij Uw volle ver-
trouwen hebben. Dit is de sleutel tot het succes in de padvinderstraining." 
schrijft Baden-Powell in het 'Verkennen voor Jongens' . Hoe verwezenlijkt U in 
Uw troep dit 'advies' van onze Chief? 

13.  Soms hoort men de opmerking: "Het Spel van Verkennen is verouderd en past 
eigenlijk niet meer in onze tijd." 
Geeft U eens een verslag van het gesprek dat U over dit onderwerp met Uw 
ADC voor verkenners (of DC) gehouden heeft. 

      Ik sprak hierover met Hopman Vriesinga, die ADC V in het district Amsterdam 
was in die tijd. 

14.  Geeft U eens in het kort Uw mening over de volgende onderwerpen:  

 Safari 
 Het maandblad "De Verkenner" 
 Uw troep 
 Het insignesysteem 
 Samenwerking met de ouders 

15.  Wat is Uw mening over het toepassen van 'de moderne techniek' in het troep-
programma. Op welke wijze ziet U deze toepassing. 

Wilt U de antwoorden van deze vragengroep inzenden voor 8 maart? 

Het eindoordeel van de 'lezer' luidde: 

Met heel veel plezier heb ik Uw schriften gelezen. Zij getuigden van een 
zeer goed inzicht in Scouting en de oprechte wil een goede prestatie te le-
veren. Het certificaat voor Deel I zal aan uw DC worden toegezonden. Ik 
wens U veel succes bij Uw verdere woodbadge-training. 

MQ 
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Het Certificaat is een model van de Nationale Padvindersraad. Het betekent dat de 
leiders van de Katholieke Verkenners hetzelfde certificaat kregen uitgereikt als de 
leiders van de Nederlandse Padvinders. De tekening links onder is van Baden-Powell. 
Het certificaat is getekend door Hopman Ten Bokkel Huinink, op dat moment waar-
nemend HKC Training. Ik heb geen idee waarom het een duplicaat is en niet het ori-
gineel. 

Het praktische deel 

Gilwell Ada's Hoeve 

Aan de Zwolse weg in Ommen ligt een vrij een-
voudige boerderij: Ada's Hoeve. Dat is al het 
geval sinds 1853, toen Gravin Ada van Regteren 
van Appeltern er de eerste steen legde. In 1911 
kocht Baron Mr. R van Pallandt van Eerde de 
boerderij. In 1913 overleed hij en zijn neef Philip 
van Pallandt van Eerde erfde de bezittingen en 
werd de nieuwe baron. 

De Baron was een enthousiaste Scouter. Al sinds 
1922 kampeerden er uitsluitend verkenners op 
het terrein dat bij de boerderij hoorde. 
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In 1935 kregen de Nederlandse Padvinders het 
gebouw en de terreinen er omheen in eigen-
dom. En sinds die tijd werd er een hoop aan 
verfraaid. De toevoeging Gilwell aan de naam 
van de boerderij geeft aan dat er ook wood-
badgetraining gegeven werd. Voor het eerst in 
1922. Op het Eerste Leidersveld voor Verken-
ners en op het Tweede Leidersveld voor Wel-
pen. In de tijd dat ik de Gilwellcursus volgde 
werd de boerderij bewoond door Hopman 
Wijnmaalen en zijn gezin. Hij was een veelzijdi-
ge man en een uitstekende beheerder van het 
terrein. Bovendien maakte hij deel uit van de 
Gilwellstaf. Het echtpaar leidde ook nog een 
plaatselijke padvindersgroep. En toeristen kon-
den in Ommen onder zijn leiding leren volks-
dansen in de zomer. Nadat het werk als be-
heerder van het terrein door anderen werd 
overgenomen bleef het gezin Wijnmaalen in 
Ommen wonen. In een houten huis, dat Hopman Wijnmaalen zelf bouwde. 

Verder werd er het Rambonnethuis gebouwd, 
ontworpen door architect D. Zuiderhoek. Samen 
met Ir. Duintjer bouwde hij in dezelfde naoorlog-
se tijd bij voorbeeld ook de 'Kolenkit', een be-
kende kerk in Amsterdam West. Het Rambon-
nethuis was bedoeld als een soort modeltroep-
huis voor padvindersgroepen in Nederland. Het 
werd geopend in 1948. Het was een prachtig 
gebouw, met een romantisch rieten dak en een 
schouw die zowel vanbinnen als vanbuiten ge-
stookt kon worden. Het middelste deel was lager 
dan de zijkanten, waar hoger gelegen patrouille-
hoeken gemaakt waren. Verder was er een keu-
ken en een zolder, waar geslapen kon worden. 
Op de interieurfoto leidt Hopman Wijnmaalen het 
zingen. Achter hem, naast de schouw, zit Hop-
man Potasse. In maart 1993 is dit gebouw he-
laas afgebrand. Op de plaats waar het eens 
stond is in 1995 het Jamboreehuis gebouwd. Dat 
gebouw deed dienst als hoofdkwartier tijdens de 
Jamboree van 1995 te Dronten. Na de Jamboree 
is het afgebroken en in Ommen opnieuw opge-
bouwd. 

Een stukje voorbij het voormalige Rambonnet-
huis is de kampvuurcirkel. Er is plaats voor on-
geveer 500 personen. Ik heb goede herinnerin-
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gen aan die plek. Voornamelijk ook vanwege de kampvuren die er brandden tijdens 
de Nationale Koempoelans voor leidsters en leiders en natuurlijk de Gilwellreünies die 
elk jaar eind augustus / begin september gehouden werden. In die tijd was er een 
bekend radioprogramma door een klassieke pianist die George van Renesse heette. 
Het thema van een der Koempoelans was improviseren en op het kampvuurpro-
gramma stond 'George van Renesse improviseert..', de titel van het radioprogramma. 
"Ja, ja dat zal wel weer waar zijn." dacht ik en met mij vele anderen. In de kamp-
vuurcirkel stond een groot object, afgedekt met grondzeilen. Toen die er tegen het 
einde van het kampvuurprogramma afgehaald werden bleek het een concertvleugel 
te zijn, waarachter Van Renesse plaatsnam om - zoals anders - te improviseren. Het 
klonk prachtig in de zomeravond. Op de onderste foto op de vorige bladzijde zitten 
mijn vriend Ton Ockhuijsen en ik samen met nog een paar leiders en leidsters, waar-
van ik de namen niet meer weet, op de grond te wachten op de dingen die komen 
gaan. Het was tijdens de Koempoelan van 1958, die als thema 'Het Avontuur Tege-
moet' had. Hennie Hus – later de vrouw van Ton - en Nel Baars van groep 72 waren 
ook meegereisd.  

Drie foto‟s en de kaart van het terrein heb ik van de website van Gilwell Ada's Hoeve 
gehaald. Gilwellcursussen worden er niet meer gegeven; Ada's Hoeve is nu is een 
labelterrein voor scouts, waarop ook een paar trekkershutten staan. 

Achter de Hoeve lag een magazijn, dat rechts beneden op de oude plattegrond van 
het terrein getekend is. Daarin was ook een filiaal van de Scout Shop gevestigd. Ach-
ter het magazijn lag het Jongensveld. Daar werden evenementen als de Koempoelan 
geopend. De kampeerplaatsen hadden namen. Vaak werden ze genoemd naar de 
groep die er als eerste gekampeerd had. Zoals Groningen en Bloemendaal. De Ren-
baan was een afgesneden rivierarm van de Vecht. Namen als Duivenbos en Rogge-
veld spreken voor zichzelf. 

Het terrein werd in het Noorden begrensd door de Vecht. In die tijd loosde het riool 
van het stadje Ommen nog rechtstreeks op de Vecht. De biologische reiniging van 
het water was echter nog zo goed in orde dat tegen de tijd dat de rivier Ada‟s Hoeve 
bereikte het water al weer schoon genoeg was om er veilig in te kunnen zwemmen. 
Daarom zie je op de plattegrond dan ook een aantal zwemplaatsen aangegeven. Dat 
feest van de biologische reiniging naderde in die tijd overigens rap zijn einde. Want 
ook de industrie loosde zonder te zuiveren zijn chemische afval op het buitenwater. 
Links beneden op de plattegrond is de Regge getekend. Hikes hadden wel eens de 
opdracht om dat riviertje stroomopwaarts te volgen. Je zag dan dat het water hevi-
ger schuimde dan pils en bovendien stonk het op een manier die we later zeer ver-
dacht zijn gaan noemen. 

Het Eerste Leidersveld 

Het wordt tijd om het Eerste Leidersveld te gaan beschrijven, om daarna over te 
gaan tot een beschrijving van de Verkennerscursus V 193 die ik in 1958 op dit terrein 
volgde. Centraal op het veld stond de vlaggenmast. Aan de Oostkant was een toe-
gangspoort. Hier begon traditioneel de cursus. De cursisten verzamelden zich bij de 
poort. Wie door die poort naar binnen ging zou aan het eind der cursus door 



 13 

 



 14 

dezelfde poort het terrein weer als Gilwellian verlaten. Achter je werd de 
poort symbolisch met een slagboom gesloten. 
Westelijk van de vlaggenmast was een mooie kampvuurcirkel met ban-
ken gemaakt van boomstammen en een stoel voor de Deputy Camp 
Chief, de DCC, herkenbaar aan een Woodbadge met vier in plaats van 
twee kralen en een blauwe pluim op de hoed. De DCC van mijn cursus 
was Hopman Emck. Hopman Wijnmaalen - tijdens de cursus Vaandrig - 

was ADCC en droeg een woodbadge met drie kralen en ook een blauwe 
pluim. Verder maakten Hopman Vriesinga, alweer hij, en Hopman Bossi-
na deel uit van de trainingsstaf als Vaandrig. Troepleider was Ad Pete-
meijer. 
 
Hopman Bossina kwam uit Groningen. Hij was toen een pas gepromo-
veerde medicus, die later kamparts zou zijn van het contingent dat per 
autobus van Nederland naar Griekenland reisde voor de Jamboree van 
1963. Ook werd hij HKC Medische Zaken en kreeg hij nauwe bemoeienis 
met het BE werk, waarin ik toen actief was. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Achter de kampvuurcirkel lag de „stores‟ die gebruikt werd door de staf en als op-
slagplaats voor materiaal, zoals pioniertouw. De stores had een afdak zodat je er 
droog bleef als het regende. 
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Naast de stores stond een gong. Daarmee werden volgens afgesproken codes signa-
len gegeven om te verzamelen, te foerageren enz. De gong hing aan een houten 
standaard die vanboven de vorm van een vogel had. 
 
Het terrein had in die tijd nog geen waterleiding en ook geen sanitaire voorzieningen. 
Water kwam uit een pomp en de groepen die er kampeerden groeven een latrine en 
afvalkuilen. Water kwam uit een pomp, die aan de Zuidkant van het veld geslagen 
was, tegenover de vlaggenmast. Alle tekeningen van deze objecten heb ik gemaakt 
in mijn „Notitieboek‟ van de cursus. Opnieuw een soort logboek, dat dagelijks moest 
worden bijgehouden. Op het mededelingenbord, dat tussen de pomp en de gong 
stond werd dagelijks in geheimschrift aangegeven waar je de dagelijkse schets van 
maken moest. Als je al de schetsen gemaakt had, dan kon je dit laten aftekenen op 
een soort klassekaart die de naam Vrijetijdsbezigheden droeg. Hier was sprake van 
lichte spot, want vrije tijd had je niet tijdens de cursus. Het was „never a dull mo-
ment‟ van ‟s morgens vroeg tot ‟s avonds laat. 
 

 

                      
 

De essentie van de cursus was, dat je het Spel van Verkennen als volwassene na-
speelde zoals jongens dat doen. Op die manier werd de betekenis van het Spel je 
helemaal duidelijk. Om een Montessoriterm te gebruiken, je „incarneerde‟ het Spel, je 
maakte het je tot op het bot eigen. 
 
Daarom kampeerden we als een troep verkenners. We waren we ingedeeld in pa-
trouilles. En in die patrouilles hadden we dagelijks wisselende taken. Je was dus een 
dag patrouilleleider, een dag assistent patrouilleleider, een dag stoker in de keuken, 
een dag kok enz. We pionierden een complete keuken, net als in het verkennerszo-
merkamp, waarin we kookten op houtvuur. Elke dag was er een pittige inspectie en 
tijdens de cursus gingen alle patrouilles ook twee dagen op hike. De eerste klasse 
hike van de verkenner werd dus door ons ook gelopen. Het doen als de verkenners 
ging ver, ook in onze eigen houding. Zo ver dat we tijdens de hike van een mevrouw 
een snoepje aangeboden kregen, omdat ze dacht dat we zelf jongens waren. We 
zeiden natuurlijk heel beleefd „Dank U wel‟. 
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Tijdens de cursus was ik lid van de koekoekenpatrouille. Tijdens alle Gilwellreünies 
kampeerden alle koekoeken van alle ooit gehouden cursussen bij elkaar in die pa-
trouillehoek. Er was een lied dat je kon zingen als je naar Ada‟s Hoeve ging voor een 
Gilwellreünie en dat begon met „Ik was voorheen een koekoek‟. Of een houtduif, een 
specht, een uil, een roek. Op de foto van cursus V 173 hebben de patrouilleleiders 
van die dag de patrouillevlag aan hun verkennersstok. 
 

 
 
De koekoeken staan op de bovenste rij van links naar rechts. De meest linkse is geen 
koekoek. Het is Peter Noort, van de Uilenpatrouille. Daarnaast Klaas Hoekstra uit 
Zeist, ikzelf, Ab van Wijk uit Hoensbroek, Rien Kurtz uit Den Haag en Henk Busink uit 
Eibergen. Op de rij eronder zit als tweede van Rechts Bob Gielens uit Eindhoven.  
 
Peter Noort was een goede fotograaf, die vaak fotografeerde voor „De Verkenner‟ . 
Later werd hij opticien in Nijverdal. Achter de Houtduivenvlag op de eerste rij zit 
Louis Bautz, die illustraties voor „De Verkenner‟ maakte. Naast de PL van de Spech-
ten op de bovenste rij staat Piet de Graaf uit Amsterdam. We deden samen de Inlei-
dingscursus op het Schapenburgerpad in Amsterdam. Later was hij de verzekerings-
agent van mijn ouders en zodoende sprak ik hem nog wel eens. Derde van links zit-
tend op de eerste rij is Piet Koedijk, die later deel uitmaakte van de trainingstaf van 
de Nederlandse Padvinders. Staande, de vierde van rechts, is Dirk den Dekker met 
wie ik samen deel uitmaakte van de patrouilles van het Contingentshoofdkwartier in 
Sutton Coldfield tijdens de Jamboree van toen een jaar daarvoor.  
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Van de koekoeken herinner ik me dat Rien de Hopman was van twee enthousiaste 
verkenners, Jan en Nico Haasbroek, die later radio- en televisiemakers werden. Bob 
was verkennersleider van de Padvindersmarsband van Eindhoven. Hij was wat ouder 
dan de jonge honden die wij toen nog waren. Het weer verkenner zijn ging hem fy-
siek wat moeilijker af; hij kreeg water in zijn knie. Toch ging hij mee op hike. Omdat 
hij niet kon lopen moest hij op de fiets mee. Soms kwam dat neer op hele stukken 
omfietsen. De kunst was dan om elkaar weer terug te vinden. 
 
Naast Bob zit de cursusstaf. Vaandrig Vriesinga, Vaandrig Wijnmaalen, Hopman   
Emck, Vaandrig Bossina en Troepleider Ad Petermeijer. Omdat de patrouille zo cen-
traal stond tijdens de cursus herinnerde ik me direct erna niet alle namen meer van 
de deelnemers uit andere patrouilles. “We kenden elkaar allemaal, maar niet altijd bij 
naam!” schreef ik in mijn logboek. 

De Gilwellhike 

Het thema van de hike was dat we een televisie-uitzending moesten voorbereiden 
over Salland in het kader van de televisiereeks „Dit is uw land‟. Ook hier dus weer 
een „modern‟ thema, waar het authentieke Scouting in verpakt werd.  
 
We liepen op stafkaarten, waarop coördinatiepunten waren opgegeven, van punt 
naar punt. Dat maakte het voor Bob op de fiets mogelijk om ons – met een extra 
kaart – weer terug te vinden als hij moest omfietsen. Wij liepen op kompas „door hei 
en bush‟ . Zo staat het tenminste in mijn hike-rapport. 
 
We zochten een boerderij, die geschikt was voor het maken van een uitzending en 
we maakten er een tekening van. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om er te komen maakten we vanaf het station van Ommen 
een stripkaartje richting Lemele. Stripkaartjes werden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog bedacht voor analfabete chauffeurs 
in het Amerikaanse leger. Ze konden geen routeaanduidingen 
lezen. Daarom kregen ze een kaartje mee dat eenvoudig be-
stond uit een rechte lijn. Bij elke kruising moest de chauffeur 
kijken hoeveel wegen hij aan zijn rechterkant of linkerkant 
moest laten. Dat is op het kaartje aangegeven. Doodeenvou-
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dig, maar je zult de patrouilles de kost moeten geven die aan de hand van zo‟n 
kaartje grandioos verdwaalden! 
 
Daarom maakten we vanaf de Regge ook nog een situatieschets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als foerage kregen we een pak meel mee op hike. Bij aankomst op het terrein waar 
we moesten overnachten moesten we daar ons brood van bakken voor de volgende 
ochtend. Dat werd een stokbrood. Je zocht een stok. Die werd van zijn bast ontdaan. 
Van het deeg werd een sliert gekneed, die om de stok gedraaid werd. Het brood 
werd vervolgens gebakken in de hitte van de gloeiende as van een vuurtje dat eerst 
gestookt werd. Tot zover een paar stukjes uit mijn hike-rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Scoutpedia 
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De Sessies en de Vrijetijdsbezigheden 

Voor een deel bestond de cursus uit het volgen van „sessies‟. Lessen zou je kunnen 
zeggen, maar de training volgde in die dagen het Engelse model van Gilwell Park op 
de voet. Dus werden de lessen sessies genoemd naar het Engelse sessions. 
 
De eerste sessie was van Vaandrig Wijnmaalen en ging over kamperen. Het hele 
kampgebeuren passeerde de revue, te beginnen met het graven van de latrine. Dan 
de rest van de opbouw, het kiezen van het terrein en het maken van het kamppro-
gramma. 
 

Hopman Emck was er ook voor wat 
tegenwoordig op Gilwell Park „the soft 
side of training‟ heet. Wat de pedagogi-
sche en maatschappelijke betekenis 
van het Spel van Verkennen is. ‘Pittig 
en Kantig’ moest het Verkennen zijn 
volgens hem. Wat je deed moest cor-
rect uitgevoerd worden. Uniform dra-
gen, installatieceremonies, troepopstel-
lingen, vlaghijsen en dat soort dingen. 
 
Vaandrig Bossina gaf sessies over Eer-
ste Hulp bij Ongelukken. Dat lag 
natuurlijk op zijn weg als arts. Soms 
eindigden sessies in het uitvoeren van 
een Vrije-tijds-bezigheid, die op een 
oranje kaart genoteerd werden en later 
door iemand van de kampstaf afgete-
kend. Na de sessie van Vaandrig Bossi-
na moest in de patrouilletent een zie-
kenplaats ingericht worden bij voor-
beeld. 

 
Vaandrig Vriesinga deed een sessie over Kampvuur, met alle daarbij horende ge-
bruiken en ceremonies. Thema‟s die kampvuren konden hebben, kampvuurmantels 
die je kon dragen, liedjes die je kon zingen. In die tijd was ik voor de kampvuurro-
mantiek zeer te vinden en ik volgde de sessie dan ook met veel plezier. 
 
Hopman Emck deed ook mee aan de „harde‟ kant van het Spel van Verkennen. Hij 
hield een uitgebreide sessie over kaart en kompas, met als opdracht het maken 
van een plattegrond van het Eerste Leidersveld. 
 
Ad Petemeier deed een sessie over primitief koken. Op de kaart noteerden we 
daarna een ei op primitieve wijze bereiden. En er werd een kookwedstrijd georgani-
seerd. 
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Vaandrig Wijnmaalen deed een sessie met als titel ‘Buitenleven’ . De natuur kan 
zowel in de stad als op het platteland bestudeerd worden, zei hij. Je kunt een vogel-
huisje op een balkonnetje hangen. Bomen en planten groeien in het park. Als je erop 
uittrekt om de natuur te bestuderen is enige kennis van het weer wenselijk. Op de 
oranje kaart kwam te staan dat we de patrouilleroep van ons patrouilledier moesten 
kunnen nadoen en dat we 12 boombladen moesten verzamelen en benoemen in het 
„Notitie-Boek‟ . 
 
Dan weer een „zacht‟ onderwerp van Hopman Emck over Wet en Belofte. Er werd 
ruime aandacht aan besteed in twee sessies. Elk artikel van de Padvinderswet werd 
apart besproken en bediscussieerd. De Wet en de Belofte horen volgens Emck geen 
dingen te zijn waarover je alleen maar praat; zo moesten een plaats krijgen in de 
activiteiten van de troep. Ook buiten de cursus was Hopman Emck druk bezig met de 
onderwerpen die hij hier in de sessies behandelde. Wet en Belofte waren onderwerp 
van een Kerstnummer van „De Verkenner‟ en het thema Pittig en Kantig kwam terug 
in het Programma van de Nationale Koempoelan. Als psycholoog wist hij dat je soms 
de leiders en leidsters aan moest spreken, maar soms ook direct de oudere verken-
ner. Er waren Hikewedstrijden, Trapperskampen, Woudloperskampen en Pioniers-
kampen om dat te doen. Onder de leiders van V 173 waren er veel die elkaar al van 
deze activiteiten kenden. 
 
Knopen en Sjorren was een sessie onder leiding van Vaandrig Wijnmaalen. Hij ves-
tigde er de aandacht op dat als je een object pionierde je dat ook gebruiken moest. 
Op de aftekenkaart kwamen touwverbindingen en splitsen te staan. 
 
Het patrouillesysteem was een sessie door Hopman Emck. Hij benadrukte dat 
competities tussen patrouilles leuk zijn, zolang het prettig blijft. De patrouilles moe-
ten zich aan elkaar optrekken. Het kader moet apart getraind worden, zodat ze de 
patrouilleleden beter kunnen trainen. Opmerkelijk was dat hij ook de discussies die je 
bij kaderleden kunt organiseren noemde met dezelfde discussiepunten als in de 
schriftelijke vragen van het theoretisch deel; roken, make-up en patrouille- of kader-
wedstrijden. 
 
Vaandrig Bossina sprak over progressiviteit. Die is nodig om het Spel voor de jon-
gen interessant te houden. Na de installatie zit de progressiviteit in het tweede klas 
en daarna eerste klas worden. Dit laatste kan rond het vijftiende jaar bereikt worden. 
Daarna kan de verkenner zich verder specialiseren door middel van het halen van 
vaardigheidsinsignes. Tenslotte kan de verkenner kroonverkenner worden en het 
woudloperssnoer halen. Daarna zijn de mogelijkheden van het Verkennen wel uitge-
put en kan de verkenner voortrekker of leider worden. 
 
Verder waren er nog sessies over schatten en meten, observatie en de organi-
satie van de NPV. Apart wil ik nog de sessie van Vaandrig Wijnmaalen noemen 
over hakken. Om het Eerste Leidersveld staan heel hoge berken. Ook in de hoek 
van de koekoeken. Na afloop van de sessie was onze opdracht om een van die ber-
ken met de hand om te hakken. Een heel aparte ervaring. 
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We gingen als Gilwellians de poort weer uit, naar de Padvindersboerderij aan de 
Koesteeg. Daar logeerde de staf van de cursus. Op de deel was door de toen net 
nieuw aangestelde beheerders een Indische maaltijd bereid, die we na ons stokbrood 
en primitief bereide ei met smaak opaten. Te meer omdat – en dat was ook een tra-
ditie – we bediend werden door de staf. Die had de afgelopen dagen veel van ons 
gevraagd en deed als blijk van waardering voor onze inspanningen iets terug. 
 

Negentien was ik toen ik de cur-
sus volgde. Nog niet in het bezit 
van een auto. Dat was in die tijd 
trouwens voor iedereen nog een 
schaars artikel. Daarom zetten we 
na de maaltijd onze bagage op de 
paard en kar van boer Pots, die 
de spullen naar het station ver-
voerde. Dat was ook een traditie; 
achter die kar aanwandelen naar 
het station en dan vrolijk naar 
huis met de trein. 
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De Gilwelltraining volgde een uiterst doelmatig model. Op Gilwell Park bij Londen 
werden de Deputy Camp Chiefs en de Assistant Deputy Camp Chiefs opgeleid. Dit 
gebeurde onder leiding van de Camp Chief. De Camp Chief droeg een Woodbadge 
met zes kralen. Zijn assistenten hadden een Woodbadge met vijf kralen.  

 
De Gilwellians die door de Camp Chief waren opgeleid 
gaven op hun beurt over de hele wereld Gilwellcursussen. 
Door hun nauwe verbondenheid met de Camp Chief en 
met elkaar ontstond er een eenheid tussen de opleidingen 
onderling. Mijn Verkennerscursus zal in die tijd niet veel 
afgeweken zijn van cursussen elders op de wereld. 
 
De eerste Camp Chief was Baden-Powell zelf. De afbeel-
ding van de woodbadge met zes kralen (die ik vond op 
http://www.scouting.milestones.btinternet.co.uk/  ) is van 

hem. Hij wordt bewaard in het Baden-Powell House in 
Londen. Toen ik mijn cursus volgde was John Thurman 
de Camp Chief van Gilwell Park. Hij moet Hopman Emck 
en Vaandrig Wijnmaalen opgeleid hebben. Hij deed het 
werk van 1943 tot 1969 en kreeg als waardering voor zijn 
bijdrage aan het Spel van Verkennen de Bronzen Wolf 
uitgereikt door het Wereld Bureau. Al de jaren na mijn 
cursus heb ik de twee Gilwell Kampvuurboeken gebruikt 
die hij met anderen geschreven heeft. 
 
 
John Thurman 

 

Na het behalen van twee deelcertificaten volgde de uitreiking van de woodbadge, de 
dasring en de das. De das wordt gedragen tijdens bijeenkomsten buiten de eigen 
groep. Tijdens groepsbijeenkomsten draag je de groepsdas. Het is een poosje ge-
bruik geweest om de dasring te dragen nadat je het theoretische gedeelte had afge-
rond. Ook was het een tijdje gebruikelijk om boven de knoop van de veter een gele, 
groene of rode kraal te dragen, die aangaf of je een cursus voor welpen, verkenners 
of voortrekkers gevolgd had. Maar deze gebruiken waren toen ik mijn cursus afrond-
de al lang weer afgeschaft. 
 
Bij de woodbadge hoorde wel nog een certificaat getekend door Koninklijk Commis-
saris Prins Bernhard en Hoofdcommissaris Jan Volkmaars. Het hangt nog steeds in 
mijn werkkamer in Maastricht. Op de volgende bladzijde is het certificaat afgebeeld. 
 
© Fred Kelpin. Maastricht, 8 oktober 2008. 
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