De Jan van Nassaugroep uit Amsterdam
De Inca's
Ergens in de loop van de jaren vijftig werd ik lid van een welpenhorde: groep 29 de
Inca's uit Amsterdam. De groep bestond alleen uit een horde, verkenners waren er
niet. Waarschijnlijk opgeheven, want de groep kwam moeilijk aan leiding. Er was een
Akela, maar die heb ik nooit gezien. Ze werd waargenomen door Baloe, een bescheiden leidster waar ik met plezier aan terugdenk. En dan was er Chil, een voortrekker
die de horde erbij deed. Hij was geen voortrekker van de Inca's; van welke stam wel,
dat herinner ik me niet meer. Wat ik me wel van Chil herinner is de plechtige manier
waarop hij bij het begin van een bijeenkomst de vlag hees. Er moet nog iemand geweest zijn, maar op dat gebied is de
pot met herinneringen verder leeg.
We kwamen bijeen in een school in
Betondorp op het Zuivelplein. In
Duivendrecht, waar ik woonde, was
op het gebied van clubs voor de
jeugd niet echt veel voor handen.
De Zuivelschool op het Zuivelplein,
werd niet als school gebruikt. Het
was een soort van verzamelplaats
voor verschillende jeugdclubs. Ik
herinner me het gebouw als massief, indrukwekkend en in de stijl
van de Amsterdamse School. Dat
van die Amsterdamse School realiseerde ik me natuurlijk niet toen ik daar welp was. Dat kwam pas later.
Er waren nogal wat jongens uit Duivendrecht lid van die horde. Ik zal wel met ze
meegelopen zijn om eens te kijken wat het was. Want behalve dat er gebrek aan
leiding was, was het aantal welpen vast ook zorgwekkend. Ik herinner me Robbie
Meier uit die tijd en ook Tom Thoenes. Later werd ook Wil Thoenes lid. Toen we later
overgingen naar de Jan van Nassaugroep, deden we dat met dat kleine groepje. De
horde kwam bijeen op zaterdagmiddag. Op zijn minst zo interessant als die bijeenkomst was dat ik na afloop zelf met de tram naar het Centraal Station mocht (lijn 9)
en vandaar te voet naar de Brouwersgracht, waar mijn opa en oma woonden. Mijn
vader en moeder waren daar dan al. 's Avonds gingen we dan samen weer naar huis.
Het welpenspel is gebaseerd op de verhalen uit het Jungleboek van Rudyard Kipling,
later virtuoos verfilmd door Walt Disney. Maar dat was toen nog niet het geval en ik
weet wel zeker dat er niet veel welpen bij de Inca's waren die de verhalen uit het
Jungleboek echt kenden. Dat Baloe de bruine beer uit het boek was, ik wist het niet.
Noch dat Chil eigenlijk een vogel was. De horderoep bleef een onverklaard fenomeen.
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Mijn installatiediploma als welp gedateerd 11 maart 1950. De bemoedigende tekst is van de hand van
Koninklijk Commissaris Prins Bernhard. Ka, de slang, heeft zich om een boom gekronkeld. In de boom
zit een aapje uit het Bandarlog. Achter de boom kijkt Baloe, de beer, toe. Voor de boom staat Bagheera, de zwarte panter. Onder de linkerboom staat Akela, de oude wolf. De welp salueert met twee
vingers. Dat herinnert hem de welpenwet: De welp volgt te Oude Wolf. De welp is moedig en houdt
vol.

De Jan van Nassaugroep
We gingen een keer op kamp naar - meen ik - Wijk aan Zee. Daar maakte ik kennis
met wat hangop was, nadat de melk zuur geworden was. Het werd geen groot succes bij de jonge wolven. Toen was het ineens allemaal afgelopen. We kregen bericht
da de horde was opgeheven. Nooit meer die geheimzinnige horderoep. Nooit meer
de vlag hijsen door Chil. En dat zou het einde van mijn loopbaan in Scouting geweest
zijn als niet op een avond twee heren aan de deur verschenen zouden zijn. Het waren Ab de Vries en Piet Haaksman, de Akela en de Hopman van de Jan van Nassaugroep in de Watergraafsmeer met het troephuis aan het eind van de Willem Beukelzstraat. Ze gingen de leden van de voormalige Incagroep af om ze te vragen of
die lid van de Jan van Nassaugroep wilden worden. Als Akela en Hopman bleken ze
nieuw in het vak. Akela de Vries was ook nog voortrekker en Hopman Haaksman
droeg nog zijn rode Vaandrigspluim toen ik lid werd van de horde in de Meer.
Ik werd er weer welp, maar al gauw daarna werd ik lid van de verkennerstroep. Daar
behoorde ik aanvankelijk heel duidelijk tot de jongsten, waar door de toen oudere
verkenners op neer gekeken werd.
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Het troephuis
Het troephuis van de Jan van Nassaugroep was een karakteristiek
houten gebouw, dat ruim was opgezet. Het maakte deel uit van een
soort compound waartoe ook het
troephuis van de Prinses Margrietgroep (landverkenners en zeeverkenners) en later dat van de Frankendaalgroep behoorden. Weer later kwam daar nog het troephuis
van de Willem de Zwijgergroep bij.
Troephuis Frankendaalgroep.

Er was een ruime zaal die gebruikt werd door de verkenners. Via een klein podium
kwam je dan in het hordehol. Verder was er nog een kamertje voor de leiding, dat
'de staf' heette. Er was een keuken en een toilet. Oorspronkelijk was het hordehol
kleiner en was er nog een kamertje dat gebruikt werd door de Michiel de Ruytergroep; de zeeverkenners van Schipper Metzger. Later vertrokken die naar de zolder
van de Muiderpoort. Hopman Haaksman was een enthousiaste verbouwer. Onder zijn
leiding werd de staf van de Michiel de Ruytergroep na hun vertrek bij het hordehol
getrokken en werd de vloer van de keuken met steengaas bespannen en daarna gecementeerd. Het hout onder het cement begon te rotten en een paar jaar later zakte
je spontaan door de keukenvloer, maar de bedoelingen waren goed en het enthousiasme was groot.
Boven het hordehol, de keuken en
de staf was een zolder waarop de
materialen voor het zomerkamp bewaard werden. Een deel van de zolder werd een kamertje dat alleen
toegankelijk was voor leden van de
kaderpatrouille, de Houtduiven. Dat
was de patrouille die gevormd werd
door alle patrouilleleiders en assistent patrouilleleiders met de troepleider als hoofd. Het kamertje werd
door de Houtduiven eigenhandig beschilderd. Ik herinner me de magnesiumhoudende verf waarmee we op
de asbest schoorsteenpijp een masker schilderden, dat licht gaf in donker. Magnesium en asbest; we wisten toen nog van niks.
Boerenkoolfuif omstreeks 1957. De wandschildering van Baas Sirach heeft een lelijk wit kader gekregen.
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Het houten gebouw was dubbelwandig. Aan de binnenkant was het betimmerd met
verticaal lopende schroten. In de troepzaal werden wandschilderingen gemaakt door
een gast: Baas Sirach, die met zijn vader in de buurt van het Sportfondsenbad
woonde. Ik herinner me een kampvuur met een leider en een verkenner die de belofte aflegde. Er was ongetwijfeld meer, maar de rest is me ontschoten.
We hadden een flinke lading pionierhout. Van een deel maakten we afscheidingen,
zodat er in de verkennerszaal patrouillehoeken ontstonden. Voor die hoeken maakten
we zelf tafels en bankjes van het pionierhout. Ook stond in die hoeken een patrouillekist waar materialen voor het doen van klassewerk waren opgeborgen. Dat waren
kompassen, verbandmateriaal, knopentouwen en meer van dat soort dingen. De kist
ging ook mee naar het zomerkamp en werd daar gebruikt als foeragekist. Om de
foerage droog te houden stond de kist dan van de grond op vier houten tentharingen. De patrouillehoeken waren bij de verkenners erg geliefd.
Het kleine podium kon gebruikt worden voor toneel – en muziekvoorstellingen. Vooral in de tijd dat ik pas verkenner was gebeurde dat regelmatig. Ik herinner me een
oudervoorstelling waarbij een verkenner geschminkt als neger de spiritual ‘Young
were the Days” zong met een
koor op de achtergrond (verstopt
in het hordehol) dat het refrein
meezong: “I hear their gentle
voices calling: Poor Old Joe” De
groep had ook een poosje een
piano en een zogenaamde theekistbas. Die hoorden bij de
‘Twenny Eight Band’, die de
groep toen rijk was. Verder werden met regelmaat ‘recreaties’
opgevoerd: kleine toneelstukjes
die grotendeels geïmproviseerd
waren. Dat konden ook rechtzaken zijn. Verder werd er veel
gezongen uit de groepsbundel
“Luid klinkt het uit”. Maar dan
was meer om de Salamanderkachel, waar dan de banken in een
carré omheen gezet werden.
Dit is een ander orkestje dan ik hiernaast beschreef. Op het accordeon Frans van Vliet. Naast hem:
Wiero Oosterbaan en Bart van der Heide. Daarvoor zittend: Daan Sauer, Tom Wendel, Chis Hus, Bart
Klimmert en Tjalling Terpstra. Het podium is goed te zien. Op de voorgrond de kachel. Boven het
podium staat ‘De jeugd is opgestaan’ Wij voegden daar graag ‘en weer naar bed gegaan” aan toe. Ik
heb overlegd met Piet Kroonenberg en inderdaad: dit is een bijdrage van de Nationale Jeugdstorm
aan de decoratie van de zaal. Vergeten weg te krabben in 1945!
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In het logboek van 1956 heeft Bart van der Heide een mooie tekening van de troepzaal gemaakt. Er
wordt een spel gespeeld met verkennersstokken en een dweil, dat dweilhockey heet. Verder zie je de
met hout gestookte kachel en de inrichting van de patrouillehoeken met eigengemaakt meubilair van
rondhout. De vlag is aan de balken van het dak gehesen. Later kwam er een vlaggenmast naast de
deur.

Het troephuis was mooi, maar in de vijftiger jaren begon het ook wat oud te worden
en waren er geregeld reparaties nodig, waarbij in de grote zaal delen va de vloer
vernieuwd moesten worden. En een nieuwe vloer in de keuken was uiteraard ook
geen luxe. De leiding werd bij dit onderhoud geholpen door een ploegje ouders, van
wie ik mij vooral de vader van Bart van der Heide herinner. Ook waren er herhaaldelijk schilderbeurten nodig aan de buitenkant. Dat gebeurde met bruine carbolineum
en werd gedaan door de oudere verkenners
samen met de leiding. Dat spul kon gemeen inbranden in je huid als je niet voorzichtig was. En die voorzichtigheid, daar
herinner ik me niet veel van! Het was met
name ook nodig om regelmatig de buitenkant te carbolineren omdat als de carbolineum wat schraal werd te tekst "Nationale
Jeugdstorm" erdoorheen kwam. Tijdens de
oorlog, die toen eigenlijk nog maar net
voorbij was, werd het huis geconfisqueerd
door de bezetter en aan de Jeugdstorm te
beschikking gesteld.
Op het terrein van het troephuis. De steiger zal wel
zijn opgebouwd in verband met het carbolineren.
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De Jeugdstorm was de Jeugdbeweging van de NSB, de Nederlandse Nazi's. Dat was
geen aanbevelenswaardige herinnering; er moest maar gauw weer carbolineum
overheen! Uiteindelijk schreven we over de tekst heen nog een nieuwe: "Jan van
Nassaugroep 28".
Het was dus een grote zaal, die verkennerszaal. Die kon in de winter dan ook flink
koud worden. En verkenners werden ook nog geacht in hun uniform te verschijnen
en weer te vertrekken. Dat uniform, daar hoorde een korte manchester broek bij.
Verwarming was dus belangrijk. En dat werd gedaan door een grote Salamanderkachel te stoken met afvalhout. De asbestpijp, die door het kaderhol liep, hoorde bij die
kachel. ik weet niet meer waar we het hout vandaan haalden. Er moesten bakfietsen
gehuurd worden op de Ringdijk en daarmee moest de Schagenlaan worden afgereden naar een plaats waar dat hout gekregen kon worden. Dat was een jaarlijkse expeditie aan het begin van de winter. Natuurlijk laadden we die bakfietsen veel te vol,
zodat het een hele toer werd om er zonder brokken mee bij het troephuis te arriveren. Vaak zaten er koppen van heipalen bij, die dan met de grote en de kleine bijl
vakkundig te lijf gegaan moesten worden om er behapbare brokken voor de Salamander van te maken. Zo werd het gebruik van bijl en mes, tweede en eerste klasseëisen, in de praktijk beoefend.
Het troephuis stond op een ruim bemeten terrein. Er was dus plaats genoeg voor het
afvalhout. Verder was en de hakplaats en een plaats waar een kampvuur gestookt
kon worden. Bij voorbeeld het Sint Joriskampvuur op de avond van de 23ste april.
Naast de deur van het gebouw stond een metershoge wilgenboom. Vanuit die boom
kon je mooie kabelbanen aanleggen van touw, waarlangs je naar beneden kon glijden met behulp van een houten gaffel.
Verder stond er een vlaggenmast op het terrein, waaraan bij het begin van een bijeenkomst de Nederlandse vlag gehesen werd. En aan het eind weer neergehaald
natuurlijk! Langs het terrein liep een sloot en dat was lastig. Want als er een bal over
de sloot geschopt werd en je ging hem ophalen, dan werd de baas van Kwekerij van
Vliet en Wielinga niet vrolijk van je aanwezigheid op het terrein van zijn kwekerij.
Verder zaten er ratten in de sloot, die je - als je er een tent opzette voor een patrouillekampje - 's morgens gezelschap kwamen houden.
Het huis was zo groot, dat het 's zomers
wel gebruikt werd als een soort jeugdherberg voor rondreizende padvinders. Na de
jamboree van 1957 maakte het ZuidAfrikaanse contingent een rondreis door
Europa. Ze bezochten ook Amsterdam en
overnachtten in het troephuis. Er waren
veel mensen van buiten de groep komen
helpen om het slapen en eten te organiseren. Namens het district waren dat Piet en
Joke Kroonenberg. Met het bereiden en
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uitserveren van de maaltijden hielp Cees van Gorkum. Zijn vader was penningmeester van de groepscommissie, maar zelf was hij lid van de Dillenburggroep. Verkenners van de Jan van Nassaugroep hielpen mee en ik herinner me met name ook een
bustocht die we met de Zuid-Afrikanen maakten naar het onvermijdelijk Volendam. 's
Avonds was het een komen en gaan van alle mogelijke commissarissen van het district en het nationaal hoofdkwartier. Op de foto van de volle zaal zie je de hoofdcommissaris van de NPV Jan Volkmaars, en de ADC verkenners van district Amsterdam Hopman Joop van Kralingen. Hij is net terug van de jamboree, waar hij een Nederlandse troep geleid heeft. Links staat de leider van het Zuid-Afrikaanse contingent.
Troephuis van de Gijsbrecht van Aemstelgroep; vroeger van de Willem de Zwijgergroep.

Een troephuis om trots op te zijn. Maar helaas het bestaat niet meer. En de Jan van
Nassaugroep ook niet meer. De Watergraafsmeer kent nog wel Scouting. De compound maakt nu deel uit van het Frankendaelpark. Van Vliet en Wielinga is verdwenen. De oude kas van de kwekerij is nu restaurant ‘De Kas’, waar je niet met je hond
naar binnen mag.
En op de schoorsteen van de Kas wonen twee ooievaars.
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Er is een nieuw gebouw voor Scouting verschenen; het nieuwe troephuis van de
Gijsbrecht van Aemstelgroep. Helemaal aan het begin van het terrein, naast het huis
van de Frankendaalgroep.

Met zo’n nieuw huis kan je ook weer van alles overkomen. Het Parool van 30 april
2008 meldt asbestvervuiling. Ik lees de website van de Frankendaelgroep en krijg
het idee dat de voormalige kwekerij er wel wat mee te maken kan hebben:
“Wielinga had ook z'n streken; naast het bedrijf stond een afvalcontainer voor bedrijfsafval. Vaak brandde dit ding op mysterieuze wijze leeg. Maar als de brandweer
dan uitrukte om te blussen stond Wielinga te mopperen over die Kwaaijongens....”
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Het huis van de Willem de Zwijgergroep oogde erg bouwvallig toen ik het in 2006
bezocht en er stond Gijsbrecht van Aemstelgroep op. Toen het nieuwe huis van die
groep klaar was is het afgebroken.

In maart 2007 was ik weer in het Frankendaelpark. Het terrein is opnieuw ingericht
met bruggetjes en eilandjes. Het ziet er romantisch uit. Links de plaats waar het
troephuis van de Willem de Zwijgergroep stond. Rechts, achter het bruggetje, het
voormalige terrein van de Jan van Nassaugroep.
De geschiedenis van de groep
De Jan van Nassaugroep bestond al voor 1934. Het was toen een Vierkantgroep. De
Driekantgroepen (voor meisjes) en Vierkantgroepen (voor jongens) leken wel op
Padvinders en Padvindstersgroepen, maar ze misten de erkenning van Baden-Powell.
Piet Kroonenberg schrijft erover in de Padvinderskroniek: “Al
in de twintiger jaren waren er de Vierkantclubs voor jongens
en de Driekantclubs voor meisjes. Deze behoorden tot de
"Vereniging voor Christelijk Jeugdwerk op Gereformeerde
Grondslag". Bij de meeste leden van de Gereformeerde Kerk
stonden Oranje en Nederland centraal. Men had een diepe
verering voor het Koningshuis en de verhalen uit de roemruchte geschiedenis van Nederland maakten bij hen een
sterk nationaal bewustzijn los.”
Van Baden-Powell moesten de vierkantclubs niet veel hebben, want die had tegen de
Boeren in Zuid-Afrika gevochten en daarmee de Nederlandse Koningin Wilhelmina
niet geamuseerd.
Maar het jaar 1937 naderde, het jaar van de Jamboree in Vogelenzang. Daar wilden
de leden van de Vierkantclub uit Amsterdam Oost ook wel heen en zo werden de
‘namaakpadvinders’ van Hopman Ernst Zilver ‘echte’ padvinders; lid van de NPV als
groep 8, de Jan van Nassaugroep. Ze mochten nu naar de Jamboree. Hun verering
voor het Koningshuis namen ze mee.
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Op deze foto is het 1935. De groep is nog een vierkantgroep en kampeert in Noordwijk. De witte tenten met de ‘ingezakte’ nok waren twintig jaar later voor een deel nog in gebruik bij de groep.

Toen werd het mei 1940 en
Nederland werd bezet door
Duitsland. Bij mensen als Zilver
leefde de gedachte dat alle
bestaande jeugdbewegingen
maar moesten opgaan in één
nieuwe. Inclusief Scouting en
inclusief de Nationale Jeugdstorm, de jeugdbeweging van
de Nederlandse nationaal socialisten, de NSB. Daar kwam
natuurlijk niets van terecht,
waarna het ‘verraad’ van Zilver
volgde. Hij trad met groep 8
toe tot de Nationale Jeugdstorm en vormde vanaf dat moment het Transvaalvendel
van deze beweging. Het werd een vendeltje, want veel van de bestaande leden waren van Zilvers handelen niet gediend. Ze waren al vertrokken. Op de foto het moment van toetreding tot de Jeugdstorm. De verkenners dragen de Maclean Old das
van de Jan van Nassaugroep.
Kort daarna werd Padvinderij door de bezetter verboden en werden alle troephuizen
en andere goederen, waaronder bij voorbeeld het Amsterdamse zeeverkennersschip
‘De Lichtstraal’, aan de Nationale Jeugdstorm gegeven. Maar bij de Jan van Nassau
groep zat het anders. Zij werden niet bestolen maar hadden zich vrijwillig aangemeld.
Na de Tweede Wereldoorlog ging de groep weer deel uitmaken van de NPV. Maar nu
als groep 28. Gezien de liefde in Amsterdam voor die nummers – in het bijzonder
voor lage nummers – mag deze ‘omnummering’ als een statusverlaging worden aangemerkt. Al gauw was deze duistere bladzij uit de geschiedenis door de meesten
vergeten of ze hadden er – zoals ik – vijf jaren later geen weet meer van.
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Toen ik verkenner van de Jan van Nassaugroep werd was er een andere nieuwkomer. Hij was wel wat ouder dan ik en daarvoor al verkenner in Nijmegen geweest.
Hij kwam bij de groep via zijn klasgenoot Karel van Veeren, de troepleider. Zijn vader was machinist bij de NS en werd overgeplaatst naar Amsterdam. Het was Karel
Bensing, die al snel daarna tot de leiding toetrad en weer snel daarna Hopman en
groepsleider werd. En er was nog een jongen van buiten die naar Amsterdam gekomen was om er politieke en sociale wetenschappen te gaan studeren. Uit Wageningen kwam Henk Glimmerveen en hij werd de Vaandrig van de groep.

Kamperen met de verkenners
Als voorbeeld van een zomerkamp beschrijf ik
dat van 1957. Het is het jaar dat ik troepleider
was en ook het jaar dat ik naar de Jamboree
in Engeland ging. Het zomerkamp was in
Ommen op Gilwell Ada’s Hoeve. Op de kampplaats ‘De Renbaan’ aan de Vecht. Een ideale
plaats om een kamp te houden.
Het kamp stond onder leiding van Henk Glimmerveen. Karel Bensing was in militaire dienst
en kon geen verlof krijgen om mee te gaan.
Karel kwam op bezoek in het weekend. Uit
Amsterdam, op de brommer. Hoogtepunt van
dat kamp was een hike die we met de hele
troep maakten. De route was die van een
Trapperskamp dat elders op Gilwell Ada’s
Hoeve gehouden werd. Wij liepen de route om
te kijken of alles klopte en duidelijk was.
De bagage van alle verkenners werd op de troepkar van Gilwell Ada’s Hoeve geladen. Om beurten trokken we de kar. We braken hem af, omdat hij niet op de brug
over de Regge paste. We zeulden de kar door mul zand te Archemerberg op en
dwars door de hei naar de overnachtingsplaats. Daar improviseerden we een slaapplaats van de grondzeilen van de tenten, die we in de kar geladen hadden. En we
bakten stokbrood aan het kampvuur als ontbijt voor de volgende dag.
Bij een zomerkamp hoort een inspectie door een commissaris uit het district waarin
het kamp gehouden wordt. Uit het logboek van 1956 een cartoon van zo’n inspectie
in Ootmarsum uitgevoerd door Pom van Voorthuisen. In werkelijkheid was hij niet zo
makkelijk bij de neus te nemen als de cartoon suggereert. Hij was Deputy Camp
Chief en erg bekend als kampvuurleider van de Jamboree in 1937.
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De deelnemers aan het Zomerkamp van 1957 te Ommen.
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Ik ga niet alle zomerkampen beschrijven. Dat wordt te veel van het goede.
Ik noem nog het kamp dat in Zwitserland werd gehouden van 14 – 26 juli
1952. In Saint Cerque ten NW van
Genève. Er werd gekampeerd in de
tuin van Ir. De Boer, die bij de FAO
werkte. De troep ging er met een bus
van de NBM naartoe. Onder leiding
van Hopman Piet Haaksman. De reis
duurde twee dagen. Er werd een tussenstop gemaakt in Nancy.

Hier staat de troep op het Mère de Glâce bij de Mont Blanc. Voor zover nog te achterhalen was zijn de namen ingevuld. Als je aanvullingen weet, mail ze dan naar
fredkelpin@scoutnet.nl
Toen Karel Bensing pas Hopman was ging dat gepaard met avontuurlijke tochten.
Dat kon te voet gaan of per fiets. Kenmerkend was dat we dingen deden die eigenlijk
niet mochten. Bij voorbeeld te voet door de duinen naar het strand lopen bij Wijk
aan Zee en dan op het strand overnachten in een paar restanten van de Atlantik
Wal. Ik herinner me dat Han Ockhuijsen er bij dit soort tochten de stemming goed
kon inbrengen bij voorbeeld door zijn pyjama over zijn uniform aan te trekken en ons
vervolgens wel te rusten te wensen in de bunker op het strand.
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In het Kaderlogboek van de Houtduiven, dat Karel Bensing me voor het schrijven van
deze herinnering heeft afgestaan, schrijft Ruud Dorrepaal over de kaderhike van 9 –
10 oktober 1954:

“We hebben toen in IJmuiden onze fietsen gestald bij het station en weldra zat alles
met stevige riemen om ons lijf gesjord. Han, onze enige beer, had de bagagepunt
(een tent) op zijn nek. Dat was een hele vracht…. Toen gingen we bepakt op weg
naar Wijk aan Zee. Daar kwamen we laat in de avond aan en we zaten weldra aan
het strand, waar we een boterham naar binnen werkten. Toen trokken we weer een
stukje de duinen in om een geschikte kampplaats te zoeken. Die vonden we gauw en
weldra waren de bagagepunt en de tent van Fred opgezet en lagen we onder de
wol.”
Verder meldt Ruud nog dat
de volgende dag bleek dat
we ’s avonds door een gebied met gevaar voor
landmijnen getrokken waren. “We hadden net door
de duinen gelopen, maar
zijn gelukkig geen landmijn
tegengekomen.” schrijft hij
droogjes. Dat sjouwen met
die tenten beviel niet zo. In
1956 sliepen we bij een
soortgelijke hike in bunkers
op het strand.

Ook maakten we fietstochten over de Veluwe waarbij we overnachtten op Campings,
maar ook wel zo maar ergens in de bush. Voor zover je daarvan spreken kunt op de
Veluwe natuurlijk. We vonden het prachtig. Op de foto, die Ton Ockhuijsen me
stuurde, staan we voor camping ‘De Woudstee’. Ik herinner me ook ‘De Heihaas’. We
kwamen er op de bonnefooi aan en er was alleen maar een veldje over dat we eerst
zelf nog moesten maaien met een zeis. Toen bleek dat we ook nog een dooie rat
moesten opruimen! Die lag tussen het hoge gras.

15

Het was de gewoonte dat tijdens een zomerkamp de kaderleden twee dagen een eigen
activiteit uitvoerden. In 1954 kampeerden we
op ‘Quadenoord’ bij Bennekom op de Veluwe.
De kaderleden maakten een hike. De kaderpatrouille stond onder leiding van Ton Ockhuijsen, die toen troepleider was. Verder namen
aan de hike Rob Meijer van de Arenden, Han
Ockhuijsen en Fred Dorrepaal van de Zwaluwen en Fred Kelpin en Ruud Dorrepaal van de
Panters deel. Voor informatie kijk ik weer in
het kaderlogboek van de Houtduiven. Daarin
staat ook de tekening van de typisch Gelderse
boerderij aan de Diedenweg in Wageningen, die ik hierbij reproduceer.

Een hike onder leiding van Ton was een serieuze aangelegenheid. Al regende het dat
het goot, toch werden er panoramaschetsen en andere schetsen gemaakt. We vertrokken weer met onbekende bestemming. Dit keer overnachtten we in het hooi bovenop de oven van een steenfabriek in de uiterwaarden van de Rijn. ’s Morgens kon
je een deksel optillen en in de hitte die uit de oven naar buiten straalde een eitje
bakken. Han Ockhuijsen schreef er een enthousiast verhaal over in de groepskrant,
de Maclean Old Post. Over die krant zal ik later nog meer vertellen.
De Kempenaars komen op bezoek
In mijn herinnering is 1957 een jaar waarin veel gebeurde. Wiero Oosterbaan en ik
gingen naar de Jamboree in Engeland. Toen we daar eenmaal waren hebben we elkaar overigens nauwelijks meer gezien. Wiero was ingedeeld bij een groep uit Amsterdam en ik bij het Contingentshoofdkwartier. Het zomerkamp dat ik hier beschrijf
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is ook uit 1957 en dat
geldt ook voor het bezoek
van ‘De Kempenaars’ een
NPV groep uit Eindhoven.
Ik was met de Kempenaars in contact gekomen
via een rubriek die ik toen
verzorgde voor het padvindersblad ‘De Verkenner’. Het ging over Padvindersmarsbands en het
bracht me door heel Nederland: Leeuwarden,
Enschede, Amsterdam het
Sparta stadion ‘Het Kasteel’ in Rotterdam. En ook in Eindhoven. De tambour-maître
van de Eindhovense band was ook hopman van de Kempenaars. Zodoende.
De groepsleider van de Kempenaars was Bob Gielen. Vierde van rechts staand. Hij
vond dat ‘Zuiderlingen’ ook eens een keer moesten kennismaken met het leven in de
grote stad. En daarom ‘kampeerde’ de troep in ons troephuis. Een aantal kaderleden
van de Jan van Nassaugroep maakte het hele kamp mee en diende als gids. Er werd
een rondvaart gemaakt en een excursie in het Amsterdamse Bos.
Er was een slotkampvuur samen met de
Jan van Nassaugroep. Op de achtergrond
zitten Karel Bensing en Henk Glimmerveen. Henk in zijn sjieke pak, want hij
moet gaan werken op de avondredactie
van ‘Trouw”. Een jaar later ontmoette ik
Bob Gielen weer. We waren toen allebei
koekoeken tijdens Gilwell cursus V173 in
Ommen.

Weekendkampen
Het kampeerseizoen opende
meestal met Pasen of Pinksteren
en liep tot en met het zomerkamp. Voor weekendkampen had
het district Amsterdam de beschikking over twee ‘buitencentra’
Een in Velsen op het terrein ’s Heerenduin en een in de Hollandsche Rading bij Hilversum. Naar
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beide locaties reed je op de fiets, soms met een fikse wind tegen.
De kampleider van Velsen was Hopman Piet Kroonenberg. Samen met zijn vrouw
Joke maakte hij die fietstocht elke week. Het was een tamelijk groot terrein, waarop
ook een hut stond voor de kampleiding. De eindwedstrijden voor patrouilles werden
ook in Velsen gehouden. Patrouillewedstrijden werden eerst gedurende een aantal
weken in de eigen troep gehouden. De winnaar ging naar een soort tussenwedstrijden in het Amsterdamse Bos en de besten daarvan belandden in Velsen. Wie in Velsen won mocht naar de Nationale Patrouillewedstrijden op Gilwell Ada’s Hoeve in
Ommen. Veel meer dan een middenmoter in Velsen is onze beste patrouille nooit
geworden.
In de Hollandsche Rading stond geen hut. Hoogstens het tentje van Hopman Dick
van der Linden van de Prinses Margrietgroep die er kampleider was. Als ik het me
goed herinner lag het in de buurt van een stationnetje dat Soestdijkerstraatweg
heette. Omdat we vanuit de Watergraafsmeer via de Middenweg direct richting Hilversum konden rijden gingen we het liefst naar de Hollandsche Rading. Om in Velsen
te geraken moest je eerst de hele stad door fietsen. Naar Hilversum was de ‘kilometerbrug’ weer een fiks obstakel, vooral bij een stevige wind.
In de winter van 1956 maakte ik in januari samen met Ruud Dorrepaal mijn eerste
klashike naar dit terrein. We waren er de enige gasten!
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De Prins Bernhardmars
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Het district Amsterdam was een actief en rijk district. Ik noemde al ‘De Lichtstraal’ en
de twee buitencentra. Er was ook nog een Districtshoofdkwartier in een statig pand
aan de Keizersgracht. Met een beroepskracht in de persoon van Hopman Lingeman,
die onder andere het Districtskrantje ‘De Koerier’ stencilde.
Een van de gezamenlijke activiteiten met NPG, VKJB en NGB was de organisatie van
de Prins Bernhardmars. Hier lopen we door Amsterdam Noord. Nummer op de borst
want er werden punten gegeven. Ik loop voorop met Ruud Brookman en Henk Pranger. Een rij erachter Tom Wendel, Frans van Vliet en Chris Hollander. Dan volgen
Stef Pardoen, Bennie Ruck en Bart Klimmert. Bart van der Heide, van wie ik de foto
kreeg, heeft zichzelf met een pijltje aangegeven. Guus Vrijman is net van de welpen
overgekomen en ook Henk van der Maas is pas lid en loopt nog in burger. Vaandrig
Henk Glimmerveen begeleidt de groep. Helemaal achteraan loopt Tjalling Terpstra en
dan zijn er nog Wiero Oosterbaan en Jan de Mol.
Veel punten gaat dit niet opleveren. Er waren groepen waarvan de verkenners allemaal met een ranseltje op hun rug liepen. Battledress uit de legerdump aan en Amerikaanse veldmutsen op. Die veldmutsen, dat was niet slim, voor de punten liep je
met hoed of baret op. Maar die jasjes en ranseltjes, dat hielp. En de baretten van
ons die moesten natuurlijk op het hoofd en niet onder de epaulet. Maar we stralen
wel plezier uit met elkaar. Ik herinner me dat ik ooit in een pakhuis aan de Amsterdamse haven over een enorme stapel battledresses kroop om er één uit te zoeken
die paste. Tegen de motten was de berg rijkelijk bestrooid met mottenballen. Ik
stonk er nog dagen naar.
De Sint Jorisviering
Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit vier delen. Engeland, Wales, Schotland en NoordIerland. Elk deel heeft zijn eigen patroonheilige:
Engeland
(Noord)Ierland
Wales
Schotland

Sint
Sint
Sint
Sint

Joris – Saint George
Patrick – Saint Patrick
David – Saint David
Andreas – Saint Andrew

Baden – Powell koos de heilige van Engeland, Sint Joris dus, als voorbeeld voor alle
pavinders over de hele wereld.

Bron: ‘Verkennen voor Jongens’ blz. 53
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Veel is ons van de heilige Gregorius niet bekend. Zijn naam is ons beter bekend als
St. Joris met de draak. Hij werd geboren in Cappadocië (een landstreek in Turkije) en
onderging ongeveer in het jaar 303 in Palestina, waarschijnlijk te Lydda (het huidige
Lod) tegelijk met andere geloofsgenoten de marteldood.
De ridderlijke figuur van Sint Joris is op veel plaatsen vereerd. Richard Leeuwenhart
maakte hem patroon van de kruisvaarders en de nationale synode van Engeland verklaarde hem in het jaar 1222 tot patroon van Engeland.
De best bewaarde legende over de heilige Joris is die van het gevecht met de draak.
In die tijd werd het land door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslond hij twee
schapen, die hem geofferd werden zodat hij zich rustig houden zou. Toen de laatste
schapen op deze manier geofferd waren eiste de draak mensenoffers. Er werd geloot
en het lot viel op de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet.
St. Joris passeerde en vroeg wat er aan de hand was. Hij viel de draak met een lans
aan en verwondde het gedrocht. Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondier
doden zou als iedereen door hem zou laten dopen. Toen koning en volk akkoord gingen doodde hij het ondier. Op die dag lieten zich 15.000 mensen dopen.
De tulp is het symbool voor het rode bloed van de draak. Volgens de legende verloor
St. Joris, nadat hij de draak had overwonnen, op de thuisreis druppels bloed. Overal
waar een druppel bloed viel, groeide er een tulp uit. De rode tulp is het symbool voor
het goede werk dat St. Joris deed. En ook voor de overwinning van het goede over
het kwade worden tulpen als symbool gebruikt. Vandaar dat we op St. Jorisdag dus
een rode tulp dragen.
Overgenomen van de website van de Graaf Ottostam te Apeldoorn. Tekst is bewerkt.

De koppelverkoop die Sint Joris maakte tussen
het doden van de draak en het zich laten dopen
van de mensen in de stad moge voor hun bestwil geweest zijn, mij komt het wat onsympathiek
over!
Hoe ging het toe met de Sint Jorisdagviering in
Amsterdam? Ik roep de hulp in van Piet Kroonenberg, die dat vaak heeft meegemaakt:
“Wat ik mij het allerbeste herinner is het feit dat
het altijd zeer vroeg was en meestal zeer
koud als we daar in onze shirtjes moesten staan
want jacks of jasjes waren niet toegestaan. Dus
trok je maar een paar T-shirts aan onder je
shirt.
DC Van Someren houdt een toespraak. Achter hem ADC/AD Kalkman, die later DC werd.
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Nu was ik in de jaren 1946-1950 niet altijd aanwezig, maar ik meen mij te herinneren
dat ik het ook nog een keer op het IJsclubterrein bij het Concertgebouw heb meegemaakt. In 1951 was het vlaghijsen op de Dam. Uit de hele stad verzamelde men
zich op de Postzegelmarkt. Daar werden fietsen en bovenkleding onder bewaking
van voortrekkers achter gelaten. Men stelde zich op en marcheerde groepsgewijs
naar de Dam met de Districtsmarsband onder leiding van Hopman Schade voorop.
Daar stond de Politiekapel dan al gereed. Overigens droegen de zeeverkenners dan
voor het eerst weer de witte overtrekken over hun tokkies en petten. Het Scouting
jaar begon weer.
De eerste toespraak die ik mij herinner werd gehouden door DC Faber, die later werd
opgevolgd door DC Van Someren. Toen kwam DC Kalkman en vervolgens DC
Arentshorst en tenslotte DC Tuinstra.
De rode tulpen werden per groep
verzorgd meestal door de welpenleiding. Je werd geacht ze de gehele dag te dragen, maar ze verlepten natuurlijk snel. Overigens
ging men na ontbinding van de
plechtigheid veelal in uniform naar
kantoor of school. Wat niet altijd
door alle werkgevers of schoolhoofden werd geapprecieerd.
Maar tussen de middag zag je in
de Kalverstraat toch veel geüniformeerden lopen.
Groepsvlaggen voor het Paleis.

Dan herinner ik mij dat 's avonds het hele district zich verzamelde op het zandland
aan het einde van de Parnassusweg waarop later de Goudkust werd gebouwd. Hier
werd dan een groot kampvuur ontstoken, werd het verhaal van St. Joris verteld en
de belofte herhaald. Welpen, verkenners en voortrekkers waren aanwezig. Ik weet
dat het één keer zo hard regende dat de bijeenkomst werd gehouden op een zolder
van de tramremise aan de Havenstraat. Dat zandland gebeuren heeft
volgens mij niet lang geduurd; het
werd spoedig per groep gehouden.
De deelnemers uit Amsterdam
Noord bij voorbeeld hadden het al
moeilijk genoeg om 's morgens
vroeg op tijd op de Dam te zijn, laat
staan dat de 's avonds ook nog
eens naar het voor hen zo verre
Zuid konden gaan.
Voor de groepsvlaggen stonden welpen met de totempalen.
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“Sint Joris op de Dam'' trok altijd veel publiek te meer daar in die jaren de meeste
mensen nog in de oude stad of het oude havengebied werkten en via de Dam naar
hun werk fietsten. In mijn tijd als kampleider werd ieder jaar nog op de Dam gedaan
doch daarna schijnt het vervaagd te zijn. Toen in 1965 het district Amsterdam een
gewest werd en het district Amsterdam Noord ontstond waarvan de familie Uckerman en wij (Piet en zijn vrouw Joke F.K.) naderhand de kern van de Districtleiding in
Amsterdam Noord vormden deden wij het allemaal in het Vliegenbos. In 1968 gingen
wij een samenwerkingsverband aan met de in Noord werkzame KV groepen en meisjesvendels. Dat werd Scouting Noord. Toen namen ook de meisjesvendels van NPG
en NGB deel aan de Sint Joris ceremonies. Dat heeft nog een groot aantal jaren geduurd, ook toen in 1973 Scouting Nederland ontstond. In de tijd van de fusie in 1973
is het allemaal verdwenen. Dat is wel jammer was want Scouting werd in de jaren
daarvoor wel gezien; er stond me nogal wat volk op de Dam.”
Zie hier de herinneringen van een veteraan.

Sint Jorisviering op de Dam 23 april 1951.

Ik herinner me dat de Jan van Nassaugroep meedeed aan de viering op de Dam. Of
je daarna je uniform aanhield op school was (althans voor mij) een moeilijk punt.
Tijd om naar huis te gaan om me weer om te kleden was er niet meer. En de hele
dag rondlopen in je korte broek was ook al niet erg aantrekkelijk zo vroeg in het jaar.
De opmerkingen van medeleerlingen en leraren laat ik maar even buiten beschouwing.
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De Padvindersmarsband.
De jongen met de grote trom sloeg eens per ongeluk een raam van een passerende tram in

Uitzicht vanuit het Paleis. Sint Jorisviering 1951

Het kampvuur ’s avonds achter het troephuis herinner ik me als iets dat regelmatig
plaatsvond. Aan het kampvuur legde iedereen zijn padvindersbelofte opnieuw af en
werd het Sint Jorisverhaal opnieuw verteld.
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De Patrouilles
Op cursussen leerde je dat het spel van verkennen gebaseerd was op wet, belofte,
buitenspoor en het patrouillesysteem. Laten we het dus maar even over de patrouilles hebben. Aanvankelijk waren de verkenners gesplitst in senioren en junioren. Later waren de patrouilles meer van de orgelpijpstructuur. Oudere jongen en de jongsten vormen samen één patrouille. Wel was er dan extra activiteit voor de kaderleden; de patrouilleleiders en hun assistenten.
De kaderpatrouille, dat waren de Houtduiven. Aan het kamp in Ommen van 1957
namen twee patrouilles deel: de Panters (gele linten) en de Zwaluwen (donkerblauwe linten). In het begin bij de oprichting van de Panters was ik de patrouilleleider en
Ruud Dorrepaal de APL. Later was Bart van der Heide de patrouilleleider en Bart
Klimmert de assistent.

Bart van der Heide, Tjalling Terpstra, Fred van der Heide, Rob van Meurs, (?) en Bart Klimmert

De patrouille staat opgesteld voor hun keuken, kennelijk tijdens een zomerkamp. Bij
het uniform hoorde nog de stok, die later werd afgeschaft. De patrouille heeft een
duidelijke orgelpijpstructuur. Bart, Bart en Tjalling zijn de oudere leden; Fred, Rob en
(?) zijn jonger.
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De Maclean Old Post
De Maclean Old das was de das van de Jan van Nassaugroep.
In elk district had iedere groep een andere das. In Amsterdam
droeg onze groep die das. Het was een schotse ruit; de tartan
van de Maclean clan (zeg maar familie) De das kun je nog
steeds kopen bij de Scout Shop. Tegenwoordig heet de das
Maclean. Old is verdwenen. Hij ziet er nog steeds hetzelfde uit.

Het groepsblad van de Jan van Nassaugroep was genoemd naar de das van de
groep. De voorkant was gedrukt in een rustieke Telegraafletter, met een groene pijlkop in het midden. Karel Bensing was typograaf bij drukkerij De Bussy. Hij had dat
verzorgd. De lelie had hij uit linoleum gesneden. Karel was eindredacteur van het
groepsblad en ik was de hoofdredacteur. Als de redactie iets verzon wat Karel niet
passend vond, dan had hij het recht dat uit de krant te houden. Niet helemaal democratisch misschien, maar het waren de jaren vijftig.
De krant maakte ik op een zeker moment in hoofdzaak met Vaandrig Henk Glimmerveen samen. Ik ging naar een school die maar één straat verwijderd was van het
huis waar Henk als student een kamer huurde. Na school ging ik bij hem langs en
dan werkten we aan de krant op de schrijfmachine van Henk. Hij studeerde politieke
en sociale wetenschappen en werkte ook op de nachtredactie van het Dagblad
Trouw. Henk was dus een echte journalist.
De Maclean Old Post werd op stencils van het merk Gestetner getypt. Eventuele fouten werden weggelakt met rozekleurige correctievloeistof. Bij de tekst maakte ik tekeningen met een speciale pen met een bolletje. Er waren meerdere pennen met
grote en kleine bolletjes voor dikke en dunne lijnen.
Wat er in de Maclean Old Post stond weet ik niet meer zo precies. We natuurlijk de
levendige discussie hoed of baret die ik met Han Ockhuijsen (voorstander van de
hoed) voerde toen er tussen hoed en baret gekozen mocht worden. Het werd voor
de Jan van Nassaugroep uiteindelijk de groene
verkennersbaret. Toen ging ik mee naar de Jamboree en kwam terecht in de verzorgingspatrouilles van het contingentshoofdkwartier. Daar was
het dragen van een hoed verplicht. Toen leende ik
de hoed van Han!
Nog niet elke instelling had in die tijd een stencilmachine. Een betrekkelijk kleine en dus arme
groep als de Jan van Nassaugroep al helemaal
niet.
De poort van de Hortus Botanicus.
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Dus trok ik op zaterdagmorgen met een pak papier en een tube stencilinkt in mijn
fietstassen naar de Hortus Botanicus. Daar werkte een kennis van Ruud Brookman,
een lid van de troep. Deze kennis gaf die toestemming op eigen houtje met in het
achterhoofd de vrees dat de professor die over de Hortus ging erachter zou komen.
Die zou dat vast niet goed vinden.
Toen ik op een zaterdagmorgen weer bezig was kwam er iemand de stencilruimte
binnen; de professor. Gelukkig voldeed de man aan het beeld dat we van professoren hebben. Hij was nogal verstrooid, beantwoordde vaagjes mijn groet en vroeg
verder niets. Ruuds kennis was opgelucht, maar zei dat het nu maar afgelopen
moest wezen.
Karel Bensing, de typograaf, had al eens voorzichtig medegedeeld dat er toch eigenlijk meer gelet moest worden op dingen als staat de pagina wel in het midden van
het papier en beginnen alle bladzijden wel op gelijke hoogte. Hij was in dienst. En in
een leger gaat alles mis zonder stencilmachine. Daar stonden er dus wel een paar.
Hij nam het werk met plezier over. Het probleem was echter dat ook hij de machine
eigenlijk niet mocht gebruiken. Dat avontuur eindigde niet met een verstrooide professor maar met een weekend arrest. Geen Hopman en geen krant dat weekend.
De kosten verbonden aan het groepsblad moesten bestreden worden uit de opbrengst van de verkoop van oud papier. Iedereen moest elke zaterdag zoveel mogelijk papier van huis meenemen. Dat schoot niet echt op. In een logboek van de groep
lees ik dan ook dat de leiding ons aanspoort om toch vooral veel papier mee te nemen. Anders gaat de groepskrant op de fles.

Uit het verslag van een troepmiddag op 29 januari 1955
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Insignes halen
Als je het insigne tweede klas gehaald had dan mocht je ook vaardigheidsinsignes halen. Je ging oefenen
voor een insigne. Dan keek je in een
lijst met beoordelaars en je maakte
een afspraak voor een beoordeling.
Was de beoordeling in orde dan tekende de beoordelaar een formulier.

Hopman Bensing reikt Wiero Oosterbaan de
groen-gele koorden uit. Dat staat voor zes
insignes.

Daarvan moest de onderste helft naar Hopman van Delft in de Deurloostraat. Die
stempelde dan het bovenste deel af en dan kon je er bij de Scout Shop in de Raadhuisstraat ( bij de firma Neef: Sport en spel, Neef heeft het wel) het insigne mee
gaan halen. De Scout Shop, daar was een soort van blokhut gemaakt van dennenstammetjes, die in de winkel stond. De bediening droeg een padvindersuniform. Het
insigne gaf je aan Hopman Bensing en die reikte het dan uit bij de opening van een
troepbijeenkomst.
Van het bovenste stukje van het formulier dat hij hield maakte Hopman van Delft elk
jaar een overzicht van alle dat jaar behaalde insignes. Dat werd gepubliceerd in het
districtsblad “De Koerier”. Het was natuurlijk zaak om als groep een niet al te slecht
figuur te slaan in dat overzicht. Daarom besloten we soms als
kaderleden om samen een insigne te gaan halen. Het eerste insigne dat samen gehaald werd was het insigne Kampeerder. En
de beoordelaar was Hopman van der Made. Die kwam naar het
troephuis en was daar de rest van de middag zelf aan het woord.
En zo wist je aan het eind van die
middag automatisch alles wat je
volgens hem van het insigne kampeerder weten moest. Allemaal geslaagd dus!
Uit een logboek blijkt verder dat we in 1955 samen
oefenden voor het insigne Pionier. Daarvoor moest je
- naast andere dingen - een boom of een paal met
een doorsnede van 25 cm kunnen doorhakken met
een lange bijl; de aks zeiden we. We oefenden ook de
‘Amerikaanse slag’ . In de stam moest een V gehakt
worden, zoals de tekening laat zien.
Tekening uit een logboekverslag
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Bij de Amerikaanse slag draaide je de aks boven je hoofd in de positie om de slag
aan de linkerkant te geven. Het was tamelijk gevaarlijk.
.Ik

herinner me hoe ik in de keukenspiegel eens de bebloede kop
van een verkenner zag opdoemen die kennelijk zichzelf geraakt had
in plaats van de paal met een doorsnede van 25 cm.

Toen ik achttien was had ik heel wat van die insignes gehaald. Ik had de gouden
koorden. Dat stond voor achttien insignes of meer. Verder had ik het woudloperssnoer. Daar moest je op zijn minst het insigne Trapper voor gehaald hebben. Dat
ging gepaard met kamperen in een eigengebouwde hut. Primitief een maaltijd koken
en een tocht lopen met allerhande hindernissen zoals met de ‘buikschuif’ op een kabel over een brede sloot schuiven. Ik deed het Trapperskamp in het Amsterdamse
Bos samen met Han Ockhuijsen. Het insigne Trapper haalde ik later in Bussum bij
de eerste Hikewedstrijden samen met Wim de Haas. In het Amsterdamse Bos haalde
ik ook het insigne Houthakker en Natuurkenner. Het Woudloperskamp deed ik in
Bennekom.

Op de linkerfoto klim ik met volle trappersbepakking over een schutting, die in normalere omstandigheden gebruikt werd om politiehonden te trainen. Een hondse behandeling dus. Op de rechterfoto sta ik links. Rechts staat Han Ockhuijsen en in het
midden achter de jongen die zich over het paaltje buigt staat Joop den Ouden van de
Prinses Margrietgroep.
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Toen ik eenmaal leider was geworden heb ik die insignes nog een poosje op een
kampvuurmantel gedragen, die gemaakt was van een deken. In die mantel zat op
een bepaald moment de mot. Toen heb ik alles maar weggedaan. Ik kan dus niet
meer zeggen welke insignes in behaald heb. Een paar weet ik er nog. Ambulance,
Journalist, Lezer en Tolk. Tolk was ik voor de talen Engels en Duits. Dat stond dan op
een insigne boven je rechterborstzak: ‘Speaks English’ en ‘Spricht Deutsch’ Aan Frans
heb ik me nooit gewaagd.
De programma’s van de troepbijeenkomsten
Uit mijn leiderstijd bij de Jan van Nassaugroep heb ik een schrift bewaard waarin
aantekeningen over de programma’s die we voor de bijeenkomsten van de troep
maakten staan.
Op 4 januari 1958 ging het er als volgt aan toe:
•
•
•
•
•

Opening
Inspectie
Zitvoetbal
Patrouilletijd
Patrouilleopdracht. E opdracht werd gegeven als Morse seinbericht
1. Neem een persoon op de Middenweg een interview af
2. Construeer een draaibare deur in je patrouillehoek
3. Maak een kompasroos met middelen uit de natuur.

Uit de evaluaties die ik erbij schreef blijkt dat ik in die dagen een kritisch mannetje
was!
Ik ga niet al die programma’s uit mijn schriftje hier uitschrijven. Er volt nog één
troepbijeenkomst:
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1 februari 1958
•
•

Opening, mededelingen en inspectie
Spelen:

1. linietrekken
2. kasteel bestormen
3. stokkenmuur estafette
•
•

Patrouilletijd
Kimspel van de slangenbezweerder
In een ton zit een touw waaraan 24 voorwerpen gebonden zijn. Deze voorwerpen worden uit de ton langs de balken naar boven gehesen. Er mag twee
minuten naar gekeken worden. Dan zakken de voorwerpen terug in de ton en
kan genoteerd worden wat er in de ton zit.

•

Daarna volgde kompaslopen op de nieuwgekochte Recta vloeistofkompassen.
Dat gebeurde in de buurt van Diemen, waar de Gooise weg in aanleg was.

Ook nu liegt mijn evaluatie er niet om.
Op Safari
Safari’s waren tochten op de fiets door Nederland, die vanuit het Nationaal Hoofdkwartier in Den Haag georganiseerd werden. De tochten werden per patrouille gemaakt en stonden onder leiding van de PL. ’s Avonds meldde de patrouille zich op
een van tevoren afgesproken kampeerplaats. Daar kwam dan een plaatselijke leider
op bezoek. Dat was de enige ondersteuning van buitenaf tijdens de tocht. Er was
een landelijke commissie van patrouilleleiders die hielp bij het organiseren van de
Safari. Voorzitter van die Commissie was Hopman Middelhoven, de HKC-Verkenners.
Ik was lid van die Commissie. Vanuit het NHK deed Hopman Jan Emck mee in de
commissie.
De Jan van Nassaugroep nam in 1955 en 1956 deel aan de Safari. In 1956 maakte
de patrouille waarvan ik PL was (de Houtduiven) een Logboek waarmee we de derde
prijs wonnen in een landelijke wedstrijd. Het was een beetje een samenraapsel, die
patrouille. Samengesteld uit de jongste leden van andere patrouilles – soms nog op
de Lagere School zittend – waarvan kennelijk besloten was dat ze het beste de tocht
konden maken onder leiding van een wat oudere PL. Ik was toen 17. De andere patrouille die deelnam waren de Panters.
We reisden van Amsterdam naar Ootmarsum, waar ons zomerkamp gehouden werd.
De Panters en de Houtduiven deden dezelfde kampeerplaatsen aan. Dit was onze
route:
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Amsterdam
Austerlitz
Velp
Stokkum
Eefde
Ommen

Austerlitz
Velp
Stokkum
Eefde
Ommen
Ootmarsum

In 7 dagen legden we 300 km af. De Houtduiven bestonden verder uit Henk Pranger,
Steef Pardoen, Jan de Mol en Guus Vrijman. De andere patrouille – de Panters - onder leiding van Ruud Brookman, bestond verder uit Bart van der Heide, Wiero Oosterbaan, Tjalling Terpstra en Bart Klimmert. De Panters hadden ook in 1955 meegedaan en dat kon je zien aan het Safari herinneringsteken dat op hun patrouillevlag
was genaaid.
Op Safari gaan was meer dan een stukje
fietsen. Er was een opdrachtenboekje
waaruit je opdrachten kon kiezen. Zo
maakten we in Hilversum schetsen van
een paar radiostudio’s en in Amersfoort
een schets van de Monnikendam.
In Otterloo maakten we een verslag over
de bezienswaardigheden van het park ‘De
Hoge Veluwe’ . ‘Een waardevol verslag
over de Van Gogh expositie in KröllerMüller’ schreef de jury erover in ‘De Verkenner’. Een stukje uit dit waardevolle verslag:
“Uit z’n Nuenen periode zagen we ‘De Aardappeleters’ dat in 1885 gemaakt werd. Verder zijn
uit deze periode een groot aantal tekeningen van
werkende boeren aanwezig”. Waardevol, maar
niet echt diep gravend dus, bij nader inzien.
Wat in het logboek verder opvalt is dat er vaak ’s
avonds chocolademelk gemaakt wordt. Dat was
ook een traditie in alle andere kampen.

In Ommen was de opdracht uit het Safariboekje: “Geef je indrukken weer over het
verblijf op het Buitencentrum te Ommen.” In het logboek staat een situatieschets
van Ada’s Hoeve naar kampterrein Bloemendaal, waar we kampeerden. Een tekening
van Gilwell Ada’s Hoeve en een beschrijving van het terrein. Daar stond toen nog het
mooie Rambonnethuis, dat later is afgebrand. Met het rieten dak kun je je daar iets
bij voorstellen. Hopman Potasse en Hopman Emck van de trainingsstaf voor Gilwell
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cursussen hebben ons er rondgeleid. Op de foto zie je de
schouw onder het afdak. Die
kon zowel binnen als buiten
gestookt worden. En we keken
naar de grote kampvuurkuil
naast het Rambonnethuis.
Traditioneel is de discussie of
Gilwell Ada’s Hoeve nu mooier
is dan Gilwell Park bij Londen of
niet. Ik heb er vijftig jaar over
gedaan voordat ik in Gilwell Park belandde.
In de Zomer van 2007. Wat mij betreft was
Gilwell Ada’s Hoeve van toen (1956) mooier
dan Gilwell Park nu. Wel is het kleiner en
minder ingericht op een verblijf van welpen.
Waarom Scouting Nederland het terrein niet
meer gebruikt voor de Gilwell training weet
ik niet. Ze gebruiken er in elk geval niet het
mooiste terrein voor dat ze hebben.

Hier staan de twee patrouilles samen: Henk, Wiero, Fred, Tjalling, Bart, Steef, Jan, Guus en Bart.
Kennelijk heeft Ruud de foto gemaakt. We staan bij een veerpont die ons aan de andere kant van de
IJssel zal brengen..
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Op Hike
De Hike is de afsluiting van de
eerste klastraining. Maar bij de
Jan van Nassaugroep bleef het
daar niet bij. Ik noemde al de
zomerkampen in Ommen en
Bennekom, waar de hike onderdeel van het programma
was. Ruud Brookman en Henk
Pranger liepen een hike tijdens
de Safari.

Een gelegenheid bij uitstek om te hiken was deelname aan de
Hikewedstrijden, die voor de eerste keer in Bussum gehouden
werden in 1956, georganiseerd door de Victorygroep, die 10 jaar
bestond. Ik deed mee met Wim de Haas. We deden het trapperskamp en aan het einde van het kamp kregen Wim en ik het insigne Trapper uitgereikt.
De tweede keer organiseerde het Nationaal Hoofdkwartier de Hikewedstrijden. De kamplaats was nu
Kasteel Hoekelum bij Bennekom. Deelnemers uit
heel Nederland konden inschrijven voor verschillende
soorten hikes. Zo was er de trappershike, de fotohike en de ‘van alles wat’ hike. Ik heb twee keer aan
die Hikwedstrijden deelgenomen en er ook een keer
een prijs mee gewonnen. Dat was de derde prijs
‘Kaart en Kompas’ in 1957 met Bart Klimmert. Het
was een miniatuur pionierstukje van een poort.
Wim de Haas

Je ontmoette er verkenners die van de avontuurlijke soort waren. Ik herinner me Jan
en Nico Haasbroek – later bekende televisiemakers – die in een bandje speelden dat
optrad tijdens die wedstrijden. En Willem van Kooten – later bekend als Joost den
Draaier – maar toen de ambitieuze leider van een kampvuur die in Hoekelum probeerde om alle deelnemers van andere kampvuren weg te lokken naar dat van hem.
In een schrift kom ik notities tegen over de Hikewedstrijden van 1957. Bart van der
Heide en Wiero Oosterbaan liepen toen de ‘Van alles Wat’ hike; Bart Klimmert en ik
liepen de ‘Kaart en Kompas’ hike. De voorbereidingen waren niet mis! We dokterden
een bepakking uit en liepen een proefhike in het Gooi bij Hilversum. In latere jaren
zijn de Hikewedstrijden HIT gaan heten. Ze werden en worden op diverse plaatsen in
Nederland gehouden. Tegenwoordig in Alphen, Dwingeloo, Harderwijk, Hilversum,
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Mook en Zeeland. Hikes lopen lijkt me niet langer het enige dat HIT te bieden heeft.
De activiteiten vinden nog altijd met Pasen plaats.

Het Zwemgala
Aan de tijd die ik in Amsterdam woonde denk ik met plezier terug. Dat geldt niet
voor het Sportfondsenbad Oost dat de meest vreselijke zwembadengalm van Nederland had en waar het water zeer nadrukkelijk altijd naar chloor stonk.
In dat Sportfondsenbad Oost, gehuisvest
in een voormalige gasfabriek, vond elk
jaar het Zwemgala van het district Amsterdam van de NPV plaats onder leiding
van Eddie van Es, ooit betrokken bij de
stichting van het bad. Behalve afstanden
zwemmen en kijken wie dat het snelst
deed, waren er ook andere activiteiten.
Bij voorbeeld een brandende kaars overbrengen van de ene kant van het bad
naar de andere. En het optreden van een
meisjesgroep die een waterballet uitvoerden. Bart van der Heide schrijft in de Maclean Old Post over het Zwemgala van
24 maart 1956:
“Nu begon er een wonderschoon waterballet. Bij het schijnsel van lampjes sprongen
er beeldschone meisjes in het water, die op de maat van een zekere wals in het water dansten. Toen het lied uit was kwamen er minder mooie dames uit het water,
omdat de toeschouwers (om nu maar niet van padvinders te spreken) al het moois
er af gekeken hadden.” De redacteur HGL (Henk Glimmerveen) voegt daar nog aan
toe”: “Bartje toch!”
Verder staat er een tekening in de
Maclean Old Post van Eddie Loonstijn, een welp. Want inderdaad,
naar het Zwemgala gingen ook de
welpen. Ik herinner me dan ook
jaren waarin het
bad haast uit zijn
voegen barstte
van al het volk dat
het moest herbergen. Ik kan me
niet meer herinneren of er ook echt welpen mee zwommen in de wedstrijden.
Het Sportfondsenbad Oost staat er nog steeds.
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Later kwam er ook een soort Nationaal Zwemgala, naar voorbeeld van Amsterdam,
dat de Pavaqua genoemd werd. Dat werd een keer in het openluchtbad Crailo bij
Hilversum gehouden en opnieuw geleid door Eddie van Es, die daarvoor het dankbaarheidsinsigne uitgereikt kreeg. Dat was in de tijd van de NPV – naar Engels voorbeeld - een zeer democratische onderscheiding die ieder lid van de vereniging kon
aanvragen voor iemand die zich voor de club verdienstelijk gemaakt had. Er zat een
mooie oorkonde bij, getekend door Prins Bernhard, de Koninklijke Commissaris. De
administratie van de uitgegeven insignes, zo bleek in Crailo, was niet perfect. Eddie
van Es ontving er voor de tweede keer het insigne.
Hoort zegt het Voort
In heel wat logboeken uit de tijd die ik beschrijf
zal de zin staan: “De bijeenkomst werd besloten
met het zingen van het Hoort zegt het Voort.”
Dat was zo’n beetje de herkenningsmelodie van
de padvinderij. Dat was overigens in die tijd niet
zo bijzonder. Elke morgen om 8 uur zond de VARA een socialistisch strijdlied uit. Het verzuilde
Nederland kende nog heel wat meer van dit soort
uitingen van saamhorigheid binnen de eigen zuilgemeenschap.
“Hoort zegt het Voort” was ook een tweewekelijks
radioprogramma dat de AVRO op maandagmiddag tussen half zes en zes uur uitzond. Zoals ik
verslaggever van “De Verkenner” was, was Gerard de Heer dat voor “Hoort zegt het Voort”. Op
de foto het presentatieteam in de AVRO studio in
1958. Ik ging met een Agfa kleinbeeldcameraatje
op stap; Gerard torste een in die tijd nog erg omvangrijke bandrecorder die werd aangedreven
door stroom uit een batterij. We werkten ook wel
eens samen. Ik herinner me een nachtrally, die
we samen op mijn Vespa scootertje reden om er
verslag van te kunnen doen in onze respectieve
media. De tocht begon in Rotterdam. Om twee
uur ’s nachts was er pauze in Ouderkerk aan de
Amstel op luttele kilometers afstand van mijn
bed. Maar ja, eerst nog even de rally uitrijden
naar de finish in Rotterdam. Midden in de nacht
was ook de reservetank benzine leeg; we wisten
niet van tevoren hoeveel kilometer er moest worden afgelegd. Zo zaten we geruime
tijd te koukleumen bij een benzinepomp om te wachten tot die zou opengaan.
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Ook toen er kroonverkenners geïnstalleerd werden, op 19 april 1958, waren we allebei van de partij en ik maakte een reportage van een uitzending in de AVRO Studio.
Toen eind 1958 in Alblasserdam aan Kees Franken het Jan van Hoofkruis werd uitgereikt door HC Volkmaars, waren zowel “De Verkenner” als “Hoort zegt het Voort”
daarbij aanwezig net als op 17 oktober van hetzelfde jaar bij de Lustrum rally van de
Postgroep Luctor et Emergo.
Maar de vermelding van het radioprogramma in dit
artikel is pas op zijn plaats, omdat we als Jan van
Nassaugroep hebben meegewerkt aan een uitzending die gemaakt werd over onze groepskrant de
Maclean Old Post. Voor de radio vertelden we wat
er allemaal bij kwam kijken om zo’n krant in elkaar
te zetten.
Gerard was naar Duivendrecht gekomen en op
mijn kamer in de Plataanstraat werd vergaderd. En
passant vingen Han Ockhuijsen en mijn vader ook
nog even een muis, die in de woonkamer in de
piano bleek te zitten. Muizen bij ons in huis hadden
kennelijk gevoel voor muziek. Er had er ook al
eens een in de vioolkist van mijn moeder gezeten.
“Hoort zegt het Voort” kenmerkte zich door een grote mate van degelijkheid. Na de
bijeenkomst in Duivendrecht had Gerard het hele radioverhaal uitgetypt. We hoefden
het alleen nog maar voor te lezen. Dat gebeurde in de studio van de Rijksvoorlichtingsdienst in Den Haag, de woonplaats van Gerard. We brachten er de geluidstechnicus tot wanhoop door steeds met papieren te ritselen en aan de microfoons te
draaien. Toen moesten we nog allemaal zo spontaan leren lezen, dat het net leek of
we een echt gesprek voerden. Maar de uitzending was een hele ervaring.
Hoort zegt het voort

Hoort zegt het voort, dat nu jong Nederland
Niet meer teert op de kracht, van een roemrijk geslacht
Maar aan 't werk gaat met eigen hand
Werk maakt ons sterk, helpt ons in 't leven voort
Wij rusten niet uit, want wij willen vooruit
Daar de toekomst aan ons behoort
Naar de duinen naar de bossen, 't volle leven tegemoet
Want de frisse zin, brengt de buitenlucht er in
En een waakzaam oor, houdt ons op het rechte spoor
Hij die eens de vlag wil hijsen, op het werk van onze tijd
Houde vol zijn keus, blijve trouw aan onze leus:
"Wij zijn bereid"
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Als je met het internet verbonden bent en je volgt deze link, dan hoor je de tekst en
muziek van het lied en kun je nog eens - net als vroeger - meezingen:
www.kelpin.nl/fred/muziek/hoort.mp3
Ik heb deze mp3 gevonden op de website van de Katwijkse Zeeverkenners. Hartelijk dank.

Tenslotte
Ik heb dit artikel voor mijn eigen plezier geschreven. Als herinnering aan een mooie
tijd als welp, verkenner en verkennersleider. Maar ook om een periode in het Spel
van Verkennen te beschrijven waar wellicht met mij anderen met plezier aan terugdenken als ze mijn herinneringen lezen.
Ik dank Karel Bensing, voor het afstaan van het kaderlogboek, waarin ik veel herinneringen terugvond.
Bart van der Heide, voor zijn foto’s en ingescande logboeken. Hij heeft daar veel
werk van gemaakt.
Piet Kroonenberg, voor zijn herinneringen aan de Sint Jorisvieringen in Amsterdam.
En Ton Ockhuijsen, voor zijn foto’s uit een ver verleden.

© Fred Kelpin. Maastricht, 24 maart 2008.
Van de ingescande versies van de logboeken uit 1955, 1956 en 1957 is een
CD rom beschikbaar, die je kunt bestellen bij fredkelpin@scoutnet.nl voor
€ 2,50 inclusief verzendkosten.
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