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Het Scoutingmuseum 

Er bestaat geen betere plaats voor een 
Scoutingherinnering, dan het Scouting-
museum. Toch was ik er nog nooit ge-
weest. In het Scoutingmuseum van 
Scouting Nederland te Baarn. Wel was ik 
in 2007 'Vriend van het Museum' gewor-
den, nadat ik tijdens een Reünie in En-
geland de conservator van het museum, 
Jan van der Steen, ontmoet had. Eigen-
lijk was het opnieuw kennismaken toen, 
want in de zestiger jaren hadden we 
allebei als verkennersleider bij Landelijke 

Postgroepen voor Bijzondere Eisen gewerkt. En onderdeel van dat werk waren de 
jaarlijkse ontmoetingen van vier Scoutingorganisaties van toen ergens in Nederland. 
Jan nodigde me uit om eens naar het Scoutingmuseum te komen voor een rondlei-
ding.  

Buitenzorg 

Op mijn beurt nodigde ik Piet Kroonen-
berg uit om me te vergezellen. Als je 
een duik in het verleden gaat nemen 
moet je tenslotte zo goed mogelijk 
voorbereid zijn! Het Museum is onder-
deel van het SN Buitencentrum 'Buiten-
zorg' dat ik nog kende uit de tijd van het 
BE - Blauwe Vogeloverleg van de vier 
vroegere Scoutingorganisaties. Het witte 
gebouw dat ik me herinnerde bleek ver-
kocht en stond leeg. Links ervan staat 

het Museum en dat is nog volop in bedrijf. Achter het museum ligt een groot kam-
peerterrein en een derde gebouw, dat het Kabouterhuis heet. Buitenzorg was inder-
daad in het bezit van het NPG voordat de organisaties fuseerden. 

Allereerst maakten Piet en ik een wandeling over het mooie terrein. Het was de 
laatste dag van mei in 2008. Op heel wat plaatsen werd al gekampeerd. We kwamen 
langs het Movavedo-veld, een kampplaats genoemd naar Koningin Juliana, die als 
Padvindstersnaam Moeder Van Vele Dochters had. Ja, voor de fusie. Moeder van de 
zonen was ze nog niet. En langs het mooie bord met de plattegrond van het terrein. 

Het Museumgebouw 

Toen we terugliepen naar het museum en door de achterdeur naar binnen gingen 
bleek uit een bord naast de ingang dat er heel wat te doen was op Buitenzorg. Piet 
en ik kwamen dus voor onze rondleiding en meer in het bijzonder om de uitreiking 
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van de Scouting Cardbox bij te wonen. De Box wordt uitgegeven door BnM uitgevers 
te Nijmegen en is samengesteld door het Scouting Nederland Museum. Er zitten 54 
historische prentbriefkaarten in uit de periode 1910 - 1930. Dat smaakt dus inder-
daad naar meer. 

Speelgoed 

Jan leidde ons door het museum, waar een 
speciale tentoonstelling was ingericht met 
scouting speelgoed. Veel van dat speelgoed 
bestaat uit loden of tinnen figuurtjes die 
scouts voorstellen en gemaakt zijn in de fa-
brieken waar ook soldaatjes van tin of lood 
gemaakt werden. Daarnaast waren er scou-
ting bordspelletjes, kaartspelletjes, legpuz-
zels, poppen, beesten en beertjes. Maar de 
opsomming is vast niet compleet. Op de site 
van het museum kun je er meer over lezen. 

http://nationaalmuseum.scouting.nl/  

 Zeestraat 76, Den Haag 

We keken ook naar het vaste deel van de tentoonstelling op 
de bovenverdieping. Met weemoed dacht ik terug aan het 
Nationaal Hoofdkwartier van De Nederlandse Padvinders in 
de Zeestraat 76 te Den Haag, toen ik het emaillen bord zag 
dat er boven de deur hing. Dat was in de tijd dat ik er voor 
'De Verkenner' of de Safaricommissie regelmatig moest zijn. 
Vanaf het Amstel Station in Amsterdam reisde ik er met de 
bus van NS heen. Totdat de chauffeur voor de Sikkens Verf-
fabriek de muur van de brug pakte in plaats van gewoon op 
de weg te blijven rijden. Ik knalde met mijn hoofd tegen een 
glazen afscheiding en weg gleed mijn bril richting niemands-
land. Ik kon hem niet meer terugvinden. Zonder bril kan ik 
niet zo heel veel zien, maar met wat moeite ben ik toch nog 
thuis gekomen. De vermissing van de bril had ik opgegeven. 
Die kwam de chauffeur de volgende dag thuis brengen. Hij 
deed er ook nog zijn excuses bij. 

Er was een mooi schilderij van Prins Hendrik, dat iets te veel 
glom om er een goede foto van te kunnen maken. Dat lukte 
wel met het getekende portret van Hoofdverkenner Rambon-
net. 
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Over uniformen 

Er stond een etalagepop die een verkenner in uniform 
uit de jaren zestig voorstelde. Met hoed en met verken-
nersstok. De kousen met groene flossen kwamen niet 
helemaal tot aan de knie. Daar konden hoplieden in die 
tijd knap nijdig over worden tijdens inspecties. Maar 
meer nog als de mouwen van het kaki shirt niet naar 
binnen opgerold waren. Dat moest ook 's winters want 
het symboliseerde de 'paraatheid' van de verkenner. Hij 
had zijn mouwen al opgestroopt om direct aan de slag 
te kunnen gaan als er hulp verleend moest worden. 

Later ging Willemien Meershoek, de directrice van Scou-
ting Nederland, nog in op toekomstige uniformwijzigin-
gen. Die wijzigingen gaan Scouting Nederland een min-
der militaristisch uiterlijk geven voorspelde ze.  

De stichter van de beweging, Lord Baden-Powell, had met het uniform niets militairs 
voor ogen. Hij dacht eerder aan zijn kostschooltijd waar alle leerlingen schoolunifor-
men droegen. Dat maakte ze 'gelijk' voor het oog zei Baden-Powell, die zichzelf in dit 
verband kenschetste als een socialist en dus niet als een militair. Verder nam hij uit 
zijn kostschooltijd het patrouillesysteem over: de oudere draagt directe verantwoor-
delijkheid voor de jongere. Het uniform moest vooral praktisch zijn; geschikt om er 
het Spel van Verkennen in te spelen. En dat leidde tot een outfit, die gelijkenis ver-
toonde met een militair uniform. 

Na de fusie in 1973 is het aantal uniformen 
dat gedragen wordt binnen Scouting Ne-
derland uitgegroeid tot een wat zotte lap-
pendeken. Alles is goed een hoed, een cap, 
een baret, een mutsje, een tokkie of hele-
maal niks. Shirts in alle kleuren van de re-
genboog. Van gelijkheid voor het oog is 
niets meer over. Het zou goed zijn als 
daarin wat orde geschapen zou worden. De 
verkeerde beslissingen stammen overigens 
al van voor de tijd der fusie. Wie bedacht 
heeft dat een verkenner onder zijn kaki 

verkennersshirt 's winters een blauwe duffelse zeeverkennersbroek mocht dragen, 
was ook even de weg kwijt. Vooral omdat de mouwen in de 'paraatstand' moesten 
blijven. 

De angst om militaristisch over te komen maakte al dat in een rondschrijven aan 
mensen die zich binnen Scouting Nederland met publiceren bezighouden gevraagd 
werd niet van een uniform maar van een 'scoutfit' te spreken. Ik was in die tijd    
webmaster van de plus-scouts en reageerde met een opmerking dat we in plaats van 
zo'n zot anglicisme te hanteren toch maar beter van een uniform kunnen spreken. 



 4 

Dat kwam mij ook toen al op een verwijt van militair woordgebruik te staan. Alsof 
alleen soldaten een uniform dragen en bij voorbeeld postbestellers van TNT Post en 
vrijwilligers op een dierenambulance niet. 

De mooie Cardbox 

Maar Willemien Meershoek was niet alleen gekomen voor deze aankondiging. Ze 
nam ook van Jan van der Steen de eerste Scouting Cardbox in ontvangst. Die ziet er 
prima uit met mooie plaatjes in zwart-wit en in kleur. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

De kaart met de Padvindster is van omstreeks 1925. Daaronder is een patrouilleleider 
van de Baron van Pallandttroep uit Den Haag aan het woord. Dat is 10 jaar eerder, 
in 1915. 
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