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Redacteur van De Verkenner 
In de jaren voor de fusie in 1973 kende de Nederlandse Padvinders (NPV) drie spel-
takken: welpen, verkenners en voortrekkers. En die speltakken hadden elk hun ake-
la’s, baghera’s, vaandrigs, hoplieden en commissarissen.  

De Tijdschriften van de NPV 

Voor die leden waren er drie tijdschriften. Voor leiders, leidsters en commissarissen 
was er de WP, de afkorting van het verenigingsmotto ‘Weest Paraat’. De voortrekkers 
lazen de ‘VT’, ook een afkorting. Van Voortrekker. De verkenners en welpen lazen 
‘De  Verkenner’ In dit blad hadden de welpen hun eigen rubriek ‘De Welpenkrant’ 
onder redactie van Akela Lind. Alhoewel, zo heette de rubriek in het colofon. In het 
blad zelf was er sprake van ‘Uit de Rimboe, maandblad voor welpen’. Al deze bladen 
waren maandbladen. 

De Verkenner 

De redactie 

Van ‘De Verkenner’ ben ik een aantal jaren redacteur geweest. In de jaren waarin ik 
zelf nog verkenner was. Maar ook daarna nog toen ik leider was. Als je me vraagt 
hoe dat zo gekomen is? Ik kan het me echt niet herinneren. En ik kan me ook niet 
herinneren dat ik in het begin aan een redactievergadering heb deelgenomen. Wel 
ging ik van tijd tot tijd naar Den Haag, het NHK in de Zeestraat, maar daar moest ik 
ook voor andere dingen zijn zoals de Safariraad. Tijdens een van die busreizen naar 
Den Haag crashte de bus voor de Sikkens verffabriek. Mijn bril vloog van mijn neus 
en verdween spoorloos. Als een halve blinde kwam ik tenslotte weer thuis. De vol-
gende dag kwam de chauffeur me de bril brengen. Was gevonden naast de bus en 
onbeschadigd.  

Later kreeg De Verkenner een professionele journalist als hoofdredacteur: Sjoerd van 
Paasschen. Die kwam, naar ik meen, van De Telegraaf en vertrok na een poosje naar 
Veilig Verkeer Nederland. Onder zijn leiding werd wel vergaderd met redacteuren als 
Hopman Scheele en Schipper ter Horst. Ter Horst schreef ook jongensboeken, die 
werden uitgegeven door Kok in Kampen. Scheele hield zich o.a. bezig met de 
groepsbladen die door veel NPV groepen werden uitgegeven en trots naar het Natio-
naal Hoofdkwartier in Den Haag werden opgestuurd. Gestencilde clubblaadjes. Mijn 
groep in Amsterdam, de Jan van Nassaugroep, had ook zo’n blad. De Maclean Old 
Post, genoemd naar de groepsdas. Ik ging het op zaterdagmorgen in de Hortus sten-
cilen. Mocht daar de stencilmachine gebruiken. Als de professor het maar niet wist. 
Die kwam dus prompt een keer binnenwandelen, maar was gelukkig een echte pro-
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fessor. Hij groette wat afwezig en liep verstrooid de kamer weer uit. Maar het stenci-
len was afgelopen. 

De inhoud 

Welpenkrant 

 

Er was dus die welpenkrant onder redactie van Nel Lind. Met een beroemd welp als 
een van de schrijvers: Wim de Bie. (Na mij was ook Nico Haasbroek overigens een 
poos lid van de redactie van ‘De Verkenner’.) Elke maand verscheen er een rimboe-
verhaal. Een stukje uit het Jungleboek van  Rudyard Kipling. 

Vervolgverhaal 

Er was elke maand een vervolgverhaal. In 1955 ‘Geen man ontkomt’ bij voorbeeld. 
Over de Royal Canadian Mountain Police. Dat verhaal werd geïllustreerd door John 
Hummel, die ook de voorplaat van die tijd maakte.  

De Tekeningen en Foto’s 

Veel van de illustraties werden dus gemaakt 
door John Hummel. Ik weet niet of dat een 
pseudoniem was of dat hij echt zo heette. 
Maar zijn tekeningen waren een positieve 
bijdrage aan de vormgeving van het blad. 
Jarenlang was de voorpagina een tekening 
van een verkenner, een zeeverkenner en een 
luchtverkenner.  De welpenrubriek had een 
eigen tekenaar. Dat was Corrie van der Baan. 
Later gingen verkenners die aan het blad 
meewerkten ook voor de illustraties zorgen. 
Dat konden tekeningen of foto’s zijn. Louis 
Bautz was zo’n verkenner die tekeningen 
maakte. Fotograaf van veel activiteiten werd 
Peter Noort. En als ik reportages maakte voor 
‘De Verkenner’ dan maakte ik daar doorgaans 



3 
 

ook de foto’s bij. Ik had daarvoor een voor die tijd erg mooie Agfa kleinbeeldcamera 
gekregen van mijn ouders. Als het om iets dat voor mij belangrijk was ging, dan 
werd ik altijd goed geholpen thuis. 

De Patrouille-rubrieken 

Tendens was om voor verkenners activiteiten te 
beschrijven die ze zelfstandig konden uitvoeren. 
Dat was het werk van redacteur Jan H. Emck. Aan-
vankelijk heette die rubriek ‘In de Patrouillehoek’. 
Maar er volgden verschillende varianten. ‘Patrouille 
X’,  ook met puzzels waarvan je het antwoord kon 
insturen. En het ‘Trappersparadijs’ met tekeningen 
van Louis Bautz en foto’s van Peter Noort dus. In 
de patrouillehoek kon je vechten met de beer. Dat 
wil zeggen een puzzel oplossen die de berenpa-
trouille voor je gemaakt had. Dat deed ik braaf elke 
maand. In het decembernummer van ‘De Verken-
ner’ staat dat ik er de berenprijs mee gewonnen 
heb. Een stuk houtsnijwerk dat nog steeds op de 
CD- en DVD-kast in onze huiskamer staat. De prijs 
werd gemaakt door Hopman Pompe. Een beer met 
echte tanden, die hij met een tandartsboor van 
konijnenbotjes gemaakt had. Pompe was een bij-
zonder mens. Hij was eigenaar van een rubberfa-
briek in Bussum en Hopman van de verkenners die 
in het Goois Kinderziekenhuis bij Naarden woon-
den. Hij deed die troep samen met zijn vrouw, 
Vaandrig Pompe. Een Vaandrig die vrouw was, 
daar had de NPV er maar één van in die tijd. 

 

Hopman Pompe en zijn vrouw werden wat ou-
der: de verkennerstroep werd hun wat veel. 
Postgroep Luctor et Emergo nam de locatie 
over. Thea Boon begon een welpenhorde. Henk 
Stam en ik deden de verkennerstroep. Met een 
elektrisch busje reden we vanaf het GKZ naar 
het troephuis van de Montgomerygroep. Klein 
stukje. Henk was daar verkenner en welpenlei-
der geweest. Maar nu kwam hij aanrijden uit 
Kortgene in Zeeland, waar hij leraar was. 
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Uit het verslag in ‘De Verkenner’ van de 
uitreiking van de prijs blijkt dat ik een 
nijver baasje was in die dagen. Ik was 
kroonverkenner, had de rood-witte 
koorden1

Een kroonverkenner met twaalf of 
meer vaardigheidsinsignes mocht 
de rood-witte koorden dragen. Ook 
voor kroonverkenners golden spe-
ciale eisen. Het idee was afgekeken 
van de Engelse padvinderij en be-
stond ook in Amerika. Daar was je 
Eagle Scout.  

 en het woudloperssnoer 
(trapper, houthakker, kampeerder, na-
tuurkenner, pionier en woudloper) Mijn 
vaardigheidsinsignes waren trapper, 
kampeerder, woudloper, pionier, na-
tuurkenner, journalist, lezer, wielrijder, 

tolk, gids, hygiënist, openbare gezondheid, kok, kunstenaar en fotograaf.  

 

Woudloperssnoer 

                                        
1 Later werden dat nog de gouden koorden, herinner ik me. Dat wil zeggen kroonverkenner en acht-
tien vaardigheidsinsignes. 

rood-witte koor-
den 

Kroonverkenner 

Eagle Scout 
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Vooral in de VS is Eagle Scout zijn een prestigi-
euze aangelegenheid. Je blijft het je hele leven. 
Op de reünie van de Jamboree van 1957 die in 
2007 in Engeland gehouden werd liepen kerels 
van dik in de zestig nog met hun Eagle opge-
speld. Ik sprak met een vrouw die van haar man 
gescheiden was om met een Eagle Scout te 
kunnen hertrouwen. Dit tweede huwelijk had 
stand gehouden. Ze liep naast hem over de vel-
den van Sutton Coldfield. 

 

 

 

Reportages 

Het werk dat ik als redactielid van ‘De Verkenner’ het meest heb gedaan is het ma-
ken van reportages van gebeurtenissen in het land. Ik heb daar veel van geleerd. 
Zaterdag met de trein het land in. Altijd in uniform. En dan maar zien dat je met een 
goed verhaal thuiskwam. 

Patrouillewedstrijden 

Verder werd er ook regelmatig 
verslag gedaan van landelijke 
en plaatselijke activiteiten zoals 
trapperskampen, houthakkers-
kampen, pionierskampen en zo 
voort. De patrouillewedstrijden 
waren misschien wel de be-
langrijkste landelijke activiteit. 
In elke groep werden jaarlijks 
patrouillewedstrijden gehou-
den. Wedstrijden geïnspireerd 
door verkennersactiviteiten als 
pionieren, houthakken, vuur-
maken, tenten opzetten, hut-

ten bouwen, berichten met Morseseinen overbrengen, kaart tekenen.  

Hoofdcommissaris Jan Volkmaars instal-
leert 120 kroonverkenners in Austerlitz 

(1958) 

Winnaar Nationale Patrouillewedstrijden 1956. Kieviten Sint 
Vitusgroep Winschoten. 
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De beste patrouille van de troep nam deel aan districtswedstrijden. Die waren in Am-
sterdam ook weer in twee geledingen verdeeld. Alle patrouilles gingen naar het Am-
sterdamse Bos en de patrouilles die daar het beste werk leverden gingen weer naar 
de eindwedstrijden op het kampeerterrein van het district in Velsen. Was je dan nog 
niet afgevallen, dan mocht je naar de Nationale Patrouillewedstrijden op Gilwell Ada’s 
Hoeve in Ommen. Verder dan Velsen zijn de patrouilles waar ik deel van uitmaakte 
nooit gekomen! 

Hikewedstrijden 

Naast de patrouillewedstrijden waren 
er ook de Hikewedstrijden. Ooit in 
Bussum begonnen en georganiseerd 
door de plaatselijke Victorygroep ter 
gelegenheid van hun tienjarig be-
staan. Uitgegroeid tot een landelijk 
gebeuren in de Paasvakantie. Het 
evenement bestaat nu nog heb ik me 
laten vertellen, in een wat andere 

vorm, en het heet HIT. Waar de patrouillewedstrijden een teamprestatie van een 
man of zes samen was, was het lopen van een Hike een aangelegenheid voor een 
koppel. Je kon kiezen uit verschillende specialisaties. Ik kies uit het verslag van de 
eerste landelijke hikewedstrijd te Bennekom in 1957. Er was een hike met het accent 
op kaart – en kompaswerk. Kompaslopen, kaartlezen en kaarten tekenen. Dat soort 
werk. Samen met Bart Klimmert heb ik deze hike gelopen. We wonnen de derde 
prijs. De Hike met als specialisatie Natuur leid-
de tot natuurwaarnemingen doen en planten 
herkennen. Ook (opgezette) vogels herkennen. 
De KIM-hike deed een beroep op geheugen. 
Verder was er een hike met het accent op 
streekverkenning en een categorie van alles 
wat. De koningin van de hikes was de trap-
pershike. Niet in een tent overnachten maar 
zelf een hut bouwen. Op de sterren lopen en 
als er maar ergens water te bekennen was er 
buikschuivend over een touw overheen. Met je 
bagage op je rug. En ’s avonds een kampvuur, 
spontaan geleid door ene Willem van Kooten, 
die jaren erna het hele land nog zou vermaken 
als Joost den Draaier.  

 

De hike in Bussum liep ik samen met Wim 
de Haas 
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Insignekampjes 

 

     Draver                  Pionier                Houthakker         Woudloper      Kampvuurleider      Trapper 

 

Als verslaggever van ‘De Verkenner’ heb ik aan heel wat insignekampjes deelgeno-
men als verkenner of als leider en er verslag van gedaan. Het was prachtig werk en 
ik denk er met veel plezier aan terug. 

Draver 

Het insigne Draver was de opvolger van het 
insigne Verpleger. Een draver ging mee naar 
een kamp voor welpen of verkenners die lid 
waren van een Bijzondere Eisengroep. Zo’n 
groep bestond uit jongens met een beperking. 
De draver deed alles voor zo’n jongen dat hij 
zelf niet kon. Maar dan wel met hem samen. 
Een draver moest 14 jaar oud zijn. Hij moest 
een B.E. welp of verkenner kunnen helpen 
met aan- en uitkleden. En helpen met vervoe-
ren. Dan moest hij nog dingen weten over de 
bouw van het menselijk lichaam, hygiëne die 
verband hield met de verzorging  en het toe-
dienen van medicijnen en kamphygiëne. Dra-
vers moesten twee keer hebben geholpen in 

een B.E. kamp voordat het insigne werd uitgereikt. Eigenlijk was er geen draverskamp 
waar je naartoe ging om een insigne te halen. Je ging als lid van een verkennerstroep 
ergens in het land mee naar een B.E. kamp om er te helpen. Het insigne was een bij-
zaak, geen hoofdzaak. Ik was verkennersleider van Postgroep Luctor et Emergo en 
heb in ‘De Verkenner’ op heel wat momenten verslag gedaan van activiteiten van die 
groep. 

Pionier 

Van 11 tot en met 14 juli 1959 werd er in Ommen een Pionierskamp gehouden. Er 
was geen overmatige belangstelling: 16 deelnemers. Die bouwden vlotten, een to-
ren, een kampdouche en andere objecten van rondhout en touw. Met het vlot werd  
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de Vecht overgestoken. En ingenieuze 
constructie met een zeil en een touw 
over de rivier waaraan het vlot met een 
katrol vast zat. Ter plaatse bedacht en 
uitgevoerd. Het kampje stond onder 
leiding van Jan Emck. Die was o.m. re-
dacteur van ‘De Verkenner’  Ik hielp 
hem als vaandrig. Het werd een soort 
van vuurproef voor me, want Jan werd 
ziek en niet zo’n beetje ook. Hij kreeg 
geelzucht. Joop Brouwer doet verslag 
van het kampje in de ‘Verkennerskoerier’ van oktober 1959. Hij schreef dat de deel-
nemers prettige herinneringen aan het kamp zouden hebben. En dat heb ik zelf ook, 
ondanks de ziekte van Jan Emck. De Verkennerskoerier was een nieuwsrubriek, 
waarin korte berichtjes verschenen. 

Houthakker 

Houthakkerskampen waren er 
in maten en soorten. Maar 
het meest in het najaar in het 
Amsterdamse Bos. Dat was 
overnachten in tenten als het 
echt koud kon zijn. En – geen 
flauwekul – ook in december 
had een uniform een korte 
broek. Er waren dan ook an-
dere soorten kampen. Zoals 
een Trapperskamp of een 
Natuurkennerskamp. Een van 
de ADC’s, Schipper Metzger, 
was boswachter in het Am-

sterdamse Bos en dat opende veel mogelijkheden bij de organisatie. Je moest boom-
soorten leren onderscheiden. Weten wat een eik en een els was. En een beuk en een 
berk. Verder moest je natuurlijk vaardig zijn in het hakken met een handbijl en een 
grote aks. En weten hoe je een bijl moest slijpen en de namen van de onderdelen 
van een bijl kennen. Behalve met bijlen moest je ook kunnen omgaan met de span-
zaag. Bijzonder voor die dagen was zeker dat er werd samengewerkt met de Katho-
lieke Verkenners. De toekijkende schipper is schipper Zwietering van de KV. De foto 
is uit 1955. In ‘De Verkenner’ van januari 1956 wordt van verschillende kampjes ver-
slag gedaan. 
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Woudloper 

Woudloperskampjes werden er maar weinig georganiseerd. Ik heb er aan één deel-
genomen in de bossen van Bennekom. We sliepen in een eigengebouwde hut en 
maakten een kip klaar, waar de veren nog aan zaten en de organen nog in. ’s Nachts 
liepen we door bos en hei in een bepaalde richting met hulp van de sterren. Sommi-
gen waren uren zoek! Mijn route ging door tuinen van mensen, die daar waarschijn-
lijk de volgende morgen niet blij mee waren. 

Kampvuurleider 

Er is ook maar één kampvuurleiderskamp ge-
weest. Ik was daar niet bij, maar ik schreef wel 
een artikel over de kampvuurleider in het juni-
nummer van 1959. Met een mooie foto erbij van 
Pom van Voorthuizen, de leider van de kampvu-
ren tijdens de 5de wereldjamboree van 1937. Als 
ik het teruglees klinkt mijn eigen geschrijf me wat 
braaf in de oren. Maar kampvuur leiden, dat deed 
ik graag. Ik had er, als leider, een kampvuurman-
tel voor, gemaakt van een deken. Al mijn vaar-
digheidsinsignes erop. Toen de mot in de mantel 
kwam heb ik de hele zaak in een container ge-

gooid. Bij de Postgroep waarvan ik leider was, werd veel aan kampvuur gedaan. We 
hadden er zelfs speciale kampvuurmutsen voor. Rode puntmutsen met een pompel 
aan het eind. Zingen en verhalen vertellen waren zo’n beetje de hoofdingrediënten 
van een kampvuur. Akela Boon had ook een prachtige kampvuurmantel. En ze heeft 
die muts op. 
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Trapper 

In het spelregelboekje van 1961 beslaan de eisen die aan het insigne Trapper ge-
steld worden een hele bladzij. Weliswaar mag er gekozen worden uit groepen vaar-
digheden. Maar toch. Ik liep een trappershike met Wim de Haas tijdens de Hikewed-
strijden van 1956. Van tevoren hadden Han Ockhuijsen en ik al deelgenomen aan 
een Trapperskamp in Amsterdam in het najaar van 1955. De hike was de hoofdmoot 
van zo’n kamp. En onderweg kwam je medewerkers tegen die je allerlei opdrachten 
gaven. Over een schutting klimmen en buikschuiven over een touw of enteren langs 
een touw dat over water gespannen was. Alles werd beoordeeld met punten. Ook 
werd er kwistig gestrooid met strafpunten. Dat was tenminste het geval in Amster-
dam. Op de linkerfoto neem ik de schutting, kritisch gevolgd door een beoordelaar. 

 

Het sluitstuk was ook hier de hike met een overnachting in een zelfgebouwde hut en 
op primitieve wijze klaargemaakt voedsel.  

Op bezoek bij de Padvindersmarsbands 

Ik zal het zelf bedacht hebben. En ik beleefde er uiterst veel plezier aan. Ik reisde 
het land door naar plaatsen waar Padvindersmarsbands optraden of oefenden. Er 
waren ook momenten dat de vier padvindersorganisaties samen een bandconcours 
organiseerden. Dan rukte ik ook uit. 

Ik begon dicht bij huis, in Amsterdam. Daar oefende op donderdagavond in de Wa-
tergraafsmeer de Amsterdamse Districtsband onder leiding van ‘bandhopman’ Scha-
ede. De Band bestond uit verkenners en voortrekkers die ook nog van een reguliere 
troep of stam lid waren. De patrouilles waren de tamboers, de slagwerkers, de 
hoornblazers en de pijpers. In een stad als Amsterdam was er veel te doen voor zo’n 
band. De Sint Jorisviering op de Dam, de Avondvierdaagse, de intocht van Sint Nico-
laas en ga zo maar door. 
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 De volgende stop was Leeuwarden. Naar de Staleygroep. De band was hier 22 
man sterk en ze waren allemaal lid van één groep. Toen ik de band bezocht was hij 
twee jaar oud. Het was een ‘gewone’ troep met tenten en een zomerkamp. En ze 
speelden dus marsmuziek. Het blijkt een hele onderneming om naast de ‘gewone’ 
padvindersmaterialen ook nog een peperduur muziekinstrumentarium te bekostigen. 

 

Toen mocht ik door naar Eindhoven. De Eindhoven Band kampte ook met geldpro-
blemen. De eerste trommels maakten ze zelf. Kopen was te duur. De trommels wer-
den gemaakt in Deventer en als ze klaar waren dan vervoerden de makers ze op de 
fiets naar Eindhoven. Doorzetten en glimlachen en fluiten, dat was het daar in Eind-
hoven. Als ze trommelvellen moesten kopen dan knutselen ze radiootjes in elkaar die 
ze verkochten. Van de opbrengst kochten ze de vellen. 
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In Den Bosch was er in mei 1957 een bandconcours waaraan 15 bands van de 
VKJB, het NPG en de NPV deelnamen. De AVRO  maakte opnamen voor het padvin-
dersradioprogramma “Hoort zegt het Voort” 

Dan naar Enschede , De Enschedese Padvinders Mars 
Band (EPMB) De band was in 1946 opgericht door Pom 
van Voorthuizen. We kwamen hem in dit verhaal al tegen 
als kampvuurleider van de 5de wereldjamboree in Voge-
lenzang. Hij was ook enige tijd bedrijfsleider van Gilwell 
Ada’s Hoeve in Ommen. Sinds 1924. En hij volgde een 
opleiding tot Akela Leader in Gilwell Park in Londen. Op 
de foto uit Ben Golobs Scouting Encyclopedie zit hij tus-
sen twee welpen in. Om zijn hals de wolventanden die 
welpenleiders toen droegen als woodbadge. 

In Enschede ging ik hem bezoeken in verband met 
mijn rubriek in ‘De Verkenner’. Het mondde uit in 
een grondige nascholing. Van Voorthuizen liet niet 
veel aan het toeval over. Dikke logboeken vormden 
een uitgebreide documentatie van zijn verhaal over 
de EPMB. 

Het was 1957, het jaar van de Wereldjamboree in 
Sutton Coldfield. Het was gebruikelijk dat landen die 
aan een Jamboree deelnamen een presentatie van 
hun land verzorgden in de Arena. Van Voorthuizen 
was de leider van de Nederlandse presentatie, die gehouden werd op de verjaardag 
van Prinses Irene. Aan die presentatie nam de hele marsband deel. 
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Hier staat de band met hun Hopman Bastiaan aan de linkerkant voor hun kamp in 
subkamp Arrowe Park. Tijdens het optreden hoosde het van de regen. Maar deze 
Hollandse jongens trokken zich daar niets van aan. 

De Verkenner op de Wereldjamboree van 1957 

Tijdens de Jamboree van 1957 
kwam ‘De Verkenner’ uit met een 
speciaal Jamboreenummer dat op 
de JIM verspreid werd. Voor een 
keer werd de voorplaat van John 
Hummel verruild voor een foto van 
Baden-Powell. Sjoerd van Paas-
schen woonde het begin van de 
Jamboree bij en keerde toen met 
een hoofd vol ideeën en een tas 
vol artikelen en volgeschoten foto-
rolletjes terug naar Den Haag. De 

drukker, die toen nog alles in lood moest 
zetten en van foto´s clichés moest maken, 
verrichtte het wonder. Nog tijdens de jam-
boree werd de krant verkocht. Een maand 
later verscheen er nog een artikel van Jan 
Emck met ideeën die tijdens de Jamboree 
te zien waren geweest. Torens, vlaggen-
masten, kamppoorten en ga zo maar door. 
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We waren onder de indruk van de zwarte tenten van het Duitse contingent. Elk  pa-
trouillelid had een stukje van de tent in zijn bagage. Als je die stukjes aan elkaar 
knoopte, dan kreeg je een gerieflijke patrouilletent. Vijftig jaar later, opnieuw in En-
geland, gebruikten de Duitsers nog steeds dezelfde zwarte lappententen op de Jam-
boree van Chingford. 

 

Verder twee pentekeningen van Louis Bautz van het hoofdkwartier van het Neder-
landse contingent. De kamppoort en het enorme keukenmeubel dat we het Ros Bei-
aard gedoopt hadden. We mochten het pionierhout niet afkorten van materiaalmees-
ter Piet Beke. Let op de waterzak onder de staart. 

 

Het uitreiken van een Jan van Hoofkruis 

Jan van Hoofkruizen zijn genoemd naar de oorlogsheld en pad-
vinder Jan van Hoof. Van Hoof speelde een heldenrol bij de 
strijd om de Waalbrug in Nijmegen ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog. Er waren drie uitvoeringen van het kruis: In 
brons, met een rood lint, als hoogste onderscheiding. Je moest 
er bijzonder moedig voor geweest zijn en groot levensgevaar 
getrotseerd hebben. Dan in zilver, met een blauw lint als je 
moed getoond had en levensgevaar getrotseerd had. Het gou-
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den kruis met een blauw-rood lint werd aan je uitgereikt als je moed getoond hebt 
zonder dat daar direct levensgevaar bij bestond.  

Bij de uitreiking van zo’n gouden kruis door 
hoofdcommissaris Jan Volkmaars was ik aan-
wezig op 13 december 1958. Het kruis werd 
uitgereikt aan de twaalfjarige Kees Franken uit 
Alblasserdam, die een vriendje dat niet kon 
zwemmen uit het water van een jachthaven 
gehaald had. Behalve het gouden kruis kreeg 
Kees ook nog een horloge van het Carnegie 

heldenfonds. 

 

Hoort zegt het Voort  

In de jaren waarover ik schrijf was televisie 
nog zo goed als onbekend. Kranten en tijd-
schriften waren de belangrijke middelen om te 
communiceren. En de radio was dat ook. Naar 
de jamboree van 1957 gingen drie radiover-
slaggevers mee, waaronder de toen heel be-
kende Johan Bodegraven van de NCRV. Hij 
was ook schipper en maakte zijn reportages in 
zeeverkennersuniform. Tom Bouws was een 

aardige lange en magere verslaggever van de 
KRO. Ook padvinder en werkend in uniform. Ik 
denk dat ze daarom de derde reporter ook 
maar in zo’n pak gehesen hadden. Het was 
Kees de Wolf van de AVRO. Zoon van de oude 
Kees, die ook erg bekend was vanwege Het 
Klokje van Zeven Uur, waarmee de ouders in 
die tijd hun kinderen op tijd naar bed probeer-
den te krijgen. Als het om bewegend beeld 

Tom Bouws, Kees de Wolf en Johan Bo-
degraven 
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ging, dan moesten de mensen naar het Polygoonjournaal in de bioscoop. De jour-
naals werden regelmatig bijgewerkt. Maar voordat nieuwsfeiten het witte doek be-
reikten verstreken er meerdere uren of zelfs dagen. 

Het was dus erg belangrijk dat de padvinde-
rij een eigen radioprogramma had in die 
dagen. Het heette ‘Hoort zegt het Voort’ en 
werd op maandagmiddag uitgezonden door 
de AVRO. Reportages werden verzorgd door 
Gerard de Heer. Gerard en ik kwamen elkaar 
nogal eens tegen in het land om van dezelf-
de gebeurtenis verslag te doen. Op deze 

foto zit hij links en hij interviewt Kees Franken die net het Gouden Jan van Hoofkruis 
gekregen heeft. Rechts, met de koptelefoon op, Jan Mol aan de toen nog loodzware 
bandrecorder. Niks cassettes, open reel tapes op grote reels. Jan was de eindredac-
teur van het programma. Hij schreef ook vervolgverhalen voor ‘De Verkenner’ . In 
1957 was dat ‘Spoken in de Akrafjord’. En ook hierbij tekende John Hummel. 

Hier staat Gerard in de AVRO studio. Samen met 
twee welpenleidsters presenteert hij de studio-
uitzending van de maandagmiddag. Ik was bij ze 
op bezoek voor een reportage en had gevraagd of 
ze hun uniformen aan wilden doen. Dat zorgde 
voor mooiere plaatjes. Maar dat deden ze niet. Ra-
dio, dat zag je niet, alleen de stemmen waren be-
langrijk. Hoe het eruitzag dat deed er niet toe. Ik 
heb nog eens een rally gereden samen met Gerard. 
Het jubileum van een groep in het Rotterdamse. 
We reden op mijn Vespaatje. Het was een nacht-
rally. Na uren zaten we midden in de nacht in Ou-
derkerk aan de koffie. Zo’n twee kilometer van 
mijn bed vandaan. Maar we reden door naar Rot-
terdam terug. En toen ook de reservebenzine op 
was wachtten we kleumend naast een benzine-
pomp tot de zaak open zou gaan. 

Redacteur van ‘De Verkenner’. Ruim 50 jaar later denk ik er nog met veel plezier aan 
terug. 

© Fred Kelpin. Maastricht, 8 augustus 2012. 

Met dank aan Jan van der Steen en Ben Golob. 


