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B.-P. en de jaren'7O
Dezer dagen zullen enkele jonge mensen bloemen leggen bij een eenvoudige
steen in de Westminster Abbey.
Het zal een simpele plechtigheid zijn, ter nagedachtenis aan een man die zU
niet hebben gekend.
Wat beweegt hen? Wat beweegt ons als wij op 22 februari denken aan een
man die de meesten onzer nooit hebben gezien en die wij alleen maar kennen
van foto's en boeken.
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell werd in 1857 geboren. Hij stierf in
'I 941 . Tussen deze beide jaartallen ligt een lang leven, dat - eigenlijk een
merkwaardige gedachte - ook uw en m|jn leven beinvloedt.

Onderwijs

Wat voor een man was Baden-Powell?
Het is nuttig te trachten hem te zien
in zUn tud. Toen hij werd geboren

^ was de Krimoorlog net voorbij. Het
nritse R!jk, onder Koningin Victoria,

stond op het toppunt van macht.
Leerplicht was onbekend, kinderar-
beid echter des te meer. Opvoeding
op een public school was een deel
van het levenspatroon van de 'bete-
re klassen' en Robert Baden-Powell
ging in het jaar dat de Frans-Duitse
oorlog uitbrak naar een dergelijk in-
stituut.

Cavalerie-Officier

Op 19-jarige leeftijd reist hij, net van
school, naar Brits-lndid om daar als
cavalerie-officier zijn militaire loop-
baan te beginnen. Zijn aanstelling
vindt plaats op grond van een ver-
gelijkend examen: uit 700 kandidaten
komt hU op de tweede plaats.
Zevei laar later is hU kapitein. Afrika
wordt een belangrijk werelddeel in
zijn leven. Deze periode kan ver-
schillend worden beoordeeld: een

^Britse 
versie op de Zuid-Afrikaanse

''oriogen klinkt anders dan 'De leeuw
van Modderspruit' of 'De held van
Spionkop'. Een ding is zeker: B.-P.
stond in hoog aanzien bij onderge-
schikten en superieuren. Hij leidde
zUn troepen volgens nieuwe inzichten:
de overtuiging dat discipline niet
ontstaat door beloning en straf,
maar door vrijheid, vertrouwen en de
juiste instelling van de man tegen-
over zijn taak.

Pedagogisch gericht

Wat te zeggen van B.-P.'s andere
eigenschappen? HU was een goed
sportman, een meer dan middelma-
tig tekenaar en schilder, schrijver
van meer dan 25 boeken. een crea-

tief mens met een ontwikkeld gevoel
voor numor.
Wat beweegt een man om van rond
de vuftig, op het hoogtepunt van zun
carridre, om zich los te maken van
zijn verplichtingen en een nieuwe
weg in te slaan?
Duidelijk is, dat B.-P. er van over-
tuigd was dat de kwaliteiten die hij
in zUn militaire loopbaan had leren
kennen: betrouwbaarheid, karakter-
vastheid en zelfvertrouwen, in het
burgerleven een minstens even grote
plaats innemen.

Vanaf het allereerste begin is B.-P.'s
conceptie van het verkennen peda-
gogisch gericht geweest. Zijn doel
was de ontwikkeling van de genoem-
de eigenschappen in de jeugd van
zijn land. Hij had een helder inzicht
in de psychologie van de jongen en
koos een methodiek die daaroo aan-
sloot.

Van 1908 naar 1970

In 1908. En daarmee rijzen de vragen.
ls wat gold voor de generatie van
v66r de eerste wereldoorlog onver-
minderd van kracht voor de jeugd
van de jaren'70? Het antwoord kan
niet moeiluk zun: met de tuden zijn
ook wij veranderd. ls ook de beoor-
deling van personen en zaken veran-
derd. De titel van B.-P.'s officidle
biografie 'Two lives of a hero' ligt
ons niet meer zo goed in het gehoor.
Maar doen we daarmee recht aan
de man en zijn idee?
We moeten ons realiseren dat veel
zaken - duidelijk tijdgebonden -hun geldigheid hebben verloren. Ons
optimisme ten opzichte van de mens
is kleiner dan in B.-P.'s tijd. Voor een
vaag soort godsdienstigheid is geen
plaats meer. Patriotisme wordt niet
meer tot de deugden gerekend.

Slechts enkele van de boeken van
B.-P. zijn ons bekend en ze doen
vaak nogal curieus aan. Vaak wordt
duidelijk hoe ook B.-P. zdlf de be-
trekkeliJkheid van vele dingen zag,
maar de essentie wenste te bewa-
ren. De eis tot sociale rechtvaardig-
heid wordt in zijn geschriften niet
gehoord, van een politiek engagement
is weinig of niets merkbaar. Maar er
is als een rode draad de duidelijke
oproep tot erkenning van de ander
als naaste, een steeds weer bena-
drukken van de verbondenheid van
mensen ongeacht ras, land, gods-
dienst of sociale status, een srreven
naar de verwerkelijking van het ko-
ninkrijk Gods op aarde.

Geen heldenverering

Er is nog een eigenschap die in de
figuur van B.-P. naar voren komt. Het
is opmerkelijk dat hij zich vanaf de
eerste jaren van de padvindersbewe-
ging heeft weten te omringen door
mannen van formaat, die - 

gegrepen
door zijn gedachten 

- deze wisten.
uit te diepen. Zo kon het verkennen
steeds een levend organisme blijven,
meegroeiend, nieuwe wegen zoe-
kend, ook nieuwe wegen wijzend.
Het leggen van een krans is een ge-
baar, dat zeker niet zonder zin is.
Het heeft niets te maken met helden-
verering of canonisatie. Maar zin-
voller is het ons op deze dag met
de kritische instelling van een mens
van deze tijd te verdiepen in de
achtergronden van het Spel van
Verkennen. Om nieuwe paden te vin-
den moeten we weten vanwaar wg
zijn vertrokken en waarheen we wil-
den, dit alles onder het motto:'lf
you don't know where you are going,
any way will get you there".

J. Hovenier

27



Z;iin wii andersl

Hoe ziet men ons?

Een padvinder is iemand die elke dag een
goede daad doet en eens per iaar Heities gaat

verdienen voor Karweities. Zo ziet de buiten-
staander het. Tevens knoopt hU daar dan nog

vlug bij aan, dat hij er zelf niet bij is geweest.
Hij vond het padvindertie spelen te militaris-
tisch. Er zijn nog veel meer dingen op te noe-

men, maar op de bovenstaande feiten valt toch
wel het accent bij de buitenstaander.
Dus: l. Goede daad

2. Heitje voor Karweitie
3. Militarisme.

Over de punten 1 en 2 uit men zich lovend.
Over punt 3 meestal laatdunkend. Alles bij
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elkaar vindt men het toch wel een 'aardige'
vereniging. Maar echt stoere longens, zoals
we ons zelf zien, dat ziet men in ons toch nief

Hoe zien wij ons?

Wat vinden wij nu zelf eigenlijk? WU, padvin-
ders, zijn wij anders? Toegegeven, wij vinden
ons anders dan anderen, exclusiever. Wij dra-
gen een uniform. Wij kamperen. En niet zoals
iedereen kampeert. Wij kamperen echt. Wij
hannesen niet met bungalowtenten. Het mooie
weer zoeken wij ook niet op. Wij kamperen
ook 's winters als het flink vriest (maar graag
wel een stukje over deze heldendaad in de
plaatselijke pers).



Verwachtingen
Tot nu toe hebben wij het gehad over het uiter-
lijk van de beweging. Wat men van ons ziet
en wat men wil dat er van ons gezien wordt.
Waar het eigenlijk om gaat in de padvinderij
is voor iedereen een duistere (onbelangrijke?)
zaak.
Het schemert wel eens door in de kreet 'dat
verwacht je niet van een padvinder' (bijvoor-
beeld bij het ingooien van een ruit, het ver-
trappen van plantsoenen enz. door een pad-
vinder).
Maar zou men dan vragen waarom niet, dan
houdt de discussie snel op. Men verwacht van
ons te zijn een soort lieverdjes met een beetje
aanleg voor gentleman (oude vrouwen over
straat helpen). Menverwacht dus wel iets van

^ padvinders, hier is iets waarin ze anders zijn
dan anderen, anders dan leden van een voet-
balclub of een hengelsportvereniging. Wat
dat verschil is, daar gaat het in dit artikel nu
om. Wij zijn anders omdat wij een Wet en Be-
lofte hebben.

Belofte

Dat is een weinig aangeroerde zaak, ook in de
padvinderij zelf. Toegegeven, het is een
moeilijke zaak. Wij kunnen een troep jarenlang
leiden zonder de belofte ter sprake te bren-
gen'.

Laat de jongens maar ravotten en kamperen.
Dan zijn wij net als iedereen bezig om onszelf
te vermaken voor een paar uurtjes per week.
Men zou dit soort padvinderij zaterdagmid-

,^. dag-padvinderij kunnen noemen. Het komt er
dan op neer dat alle idealen en een eens
enthousiast afgelegde belofte, op zaterdag-
avond gelr.;k met het uniform weer in de kast
worden' gehangen.

Wat heeft het voor zin?

SchrSver dezes leidt al jarenlang een troep en
ziet het echt ook niet scherp. Zaterdags het
programma afdraaien', hopen dat er geen on-
gelukken gebeuren en dan weer voor een
week 'in burger'. Dan is de padvinder meestal
nergens meer te zien. Men piekert daar wel
eens over. 'Op m'1jn eer beloof ik ernstig te

zullen trachten mijn plicht te doen tegenover
God en mryn land'. Maar van de vele iongens
die ik geinstalleerd heb kan ik er toch weinig
van opnoemen waarvan je bijvoorbeeld zegt:
'Van hem straalt de hulpvaardigheid af .

En nu roeren we nog alleen maar de hulpvaar-
digheid aan. We spelen ons spel jaar in jaar
uit elke week en wat ziet de leider voor resul-
taten? Vaak heeft hij het idee 'ik zit hier de
jongens alleen maar bezig te houden, een
soort kleuterschool spelen in het groot'. De
ouders zijn de 'lastposten' tenminste een mid-
dag kwijt. Nu moet men het niet zo zwart zien,
er is niets tegen het 'de jongens en zichzelf'
met het Spel van Verkennen te vermaKen.
Maar laten wij er voor zorgen niet te opper-
vlakkig bezig te zijn.

Communiceren

Wat dan wel te doen? Praten. Communiceren.
Praat met de jongens. De hoofdstukken van
Baden-Powell's 'Verkennen voor Jongens' he-
ten niet voor niets kampvuurverhalen.
Al valt in dat boek meestal de nadruk op de
monoloog, toch zit er veel in het 'verhalen'
bij een kampvuur. Praat met de jongens als
de mogelijkheid van aandacht van hun kant
het grootst is, b.v. bij het kampvuur. En daar
bedoelen wij een kampvuur met alleen PL's
of 6en patrouille mee. Of zo maar op een
rustig ogenblik met een jongen. Een beetje
spitten, in het onder het oppervlak zittende
gedeelte van het padvinderzijn.

Conclusie

Zijn wij anders? lk geloof van niet, we zijn net
als ieder ander 'normaal mens'.
Wij zouden wel anders moeten zijn en dan
vooral in de kleine dingen van het leven van
alle dag. lk zou graag de padvinder wiNlen
herkennen als Padvinder, ook al heeft hij geen
uniform aan. En dit is de kern van het leider
zijn; er voor zorgen dat al de door ons gein-
stalleerde padvinders, tijdens en na hun pad-
vinderstijd steeds Padvinder zullen zi_;n en
blijven en ook als zodanig steeds te herken-
nen zijn.

H. Moraal-
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Jamboree

De reacties op onze oproepen zijn
zo, dat van een eigen chartervlieg-
tuig voor het Nederlandse contingent
geen sprake kan zijn. Op 20 januari'

toen beslissing nodig was, hadden

11 districten bij elkaar 10 d 15 deel-
nemers onder voorbehoud oPgege-
ven; 7 districten hadden geschreven
geen deelnemer te zullen opbrengen;
en de overige rond zestig districten
lieten niets van zich horen.

lnmiddels kwam er een aanbod van

de Duitse padvinders, met hen mee

te reizen. Wlj hebben dit geaccep-
teerd en om tien plaatsen gevraagd.

Zodra het akkoord binnen is, zullen
wU ons tot de betrokken DC'en wen-
den.

Het zal, wanneer het oP deze wuze
kan doorgaan, wel een NPV-contingent
worden, want bU de KV was oP 20
januari nog geen enkele aanmelding
binnen. Gelet op de wijze van aan-
kondiging is dat te begrupen: de KV
heeft de Jamborees discutabel ge-

steld. De NPV is ook wel bereid,
over het nut van Jamborees te Pra-
ten, maar niet met betrekking tot de
reeds geplande Jamboree.

Heitje karweitie

De boekjes-met-zegels zijn in bestel-
ling. Ze worden te zuner tijd aan de

DC'en of de Secr. DC'en gezonden,

met verzoek voor doorgave aan de
groepen te zorgen.
Uitnodiging aan de GL's: wilt u kort
na de actie 1970 eens aan het NHK
schrijven, wat uw groeP dit jaar aan
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de actie heeft gedaan, wat de resul-
taten waren en welke idee€n u voor
de toekomst hebt?

Lustrum

ln het maartnummer van 'WP' zult
u suggesties aantreffen voor de 'pre-

sentatiedag' in mei. In datzelfde num-
mer komen nadere gegevens over de
Speldag, ook in meii ter voorbe-
reiding van deze voor het hele land
belangrijke dag zal een'lepeltjes-
actie' worden ontketend.
De DC'en hebben deze gegevens in-
middels per stencil ontvangen.

Koempoelan

Het Bestuur heeft om praktische re-

denen moeten besluiten, dat dit jaar
geen Nationale Koempoelan zal wor-
den gehouden. In de periode waarin
het meeste voorbereidingswerk ge-

daan zou moeten worden, zullen zij
die daarin een hoofdaandeel zouden
hebben, al volop met andere taken
belast zijn.
Er is wel aanbevolen, Per gewest
of desnoods per district een geza-
menlijke koempoelan van de vier or-
ganisaties te houden.

Spelregels -.-:
Een volgend hoofdstuk voor de Spel-
regels, namelijk betreffende 'De

Groep', is in concept het Bestuur in-
middels gepasseerd. Het wordt nu

aan enkele instanties om commen-
taar voorgelegd en daarna ter be-
slissing aan de Raad van Afgevaar-
digden.

Contact-Commissie

Op 7 maart spreekt het Bestuur met
de Contact-Commissie, zoveel moge-
lijk aan de hand van de toegezonden
resp. binnenkort toe te zenden nota's,
enz., over de volgende onderwerpen:
financi6le prognose; begroting 1971;
functionering RvA; Scouting Neder-
land.

'World Scouting'

Het Wereld Bureau stopt met de gra-
tis toezending (waarvan sommigen
uwer profiteerden) van het drie-
maandeli.lks blad'World Scouting'.
U kunt desgewenst rechtstreeks een
abonnement, voor US $ 2,- per jaar,
nemen bU: Boy Scouts World Bureau,
Case Postale 78, 1211 GENEVA 4,

Switzerland-

80 laar

Op 28 december ontving Ph. D. Ba-
ron van Pallandt van Eerde honder-^
den mensen die hem geluk kwamen
wensen met zijn tachtigste verjaar-
dag. Onder hen bevonden zich de
voozitter van de Raad der Vereni-
ging Mr. J. Ravesloot en Hoofd-
commissaris lr. F. F. Venstra, die
hem de Erepenning aanboden. Baron
van Pallandt is bijna zestig jaar gele-
den nauw betrokken geweest bij het
brengen van scouting naar Neder-
land, heeft in 1923 de NPV in de ge-

legenheid gesteld Gilwell Ada's
Hoeve te verwerven, en heeft tot
zUn zeventigste jaar bestuursfuncties
in onze vereniging bekleed. Hij is
nog altijd en tot wedeaijds genoegen
Ere-Comm issa ris.



23 mei

a 30 mei

6 juni

I97O _ HET LUSTRUMJAAR VAN SCOUTING NEDER-
LAND IS BEGONNEN.

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat het Spel van Ver-
kennen in Nederland van start ging.
Scouting Nederland zal, zoals u in onze vorige publica-
ties heeft kunnen lezen, dit jubileum rnet een aantal
grote activiteiten vieren.
Deze mi.1'lpaal zal ook een startpaal kunnen zijn, omdat
de jaren '70 tal van ongekende mogelijkheden kunnen
bieden voor een plezierig Verkennen.
Een feestprogramma biedt daartoe vele mogelijkheden,
waarvan wU nog eens noemen:

6 t/m 26 april Postzegeltentoonstelling in het Spoor-
wegmuseum te Utecht.

30 april Presentatie Scouting op het grasveld
van Paleis Soestdijk.

16 t/m 18 mei Nationaal Patrouille Kamp - NapaKa
(KV) voor verkenners in Overasselt.

16 t/m 19 mei Noordelijk Pinksterkamp in Anloo.

scouting
nederland

28 juli t/m 3 aug. Jamborette (NPV) voor verkenners in
Amersfoort.

1 t/m 8 augustus Jongensstad '70 (NPV) voor verken-
ners en buitenstaanders in Ommen.

12 september Nationale Rimboejacht (KV en NPV)
voor wetpen.

12 september Slotdag Kabouterspel (NPG en NG).

Op advies van de lustrumcommissie heeft het besruur
van Scouting Nederland besloten enige plannen, waar-
onder de Scoutweek, niet te laten doorgaan, omdat zij
df door gebrek aan geld of bij gebrek aan man-kracht
onuitvoerbaar bleken.

In het maartnummer zullen wij uitgebreid op dit jubileum-
programma terugkomen, waarbij tevens een aantal sug-
gesties zullen worden gegeven voor de presentatie-dag.

Speldag.

Presentatiedag met plaatselUke de-
monstraties.

2l ste Nationale Bandconcours in
Roosendaal.

3 t/m 10 juli Nationaal Waterkamp - NaWaKa
voor waterpadvindsters en zeever_
kenners.

BU het Gewest Over-
ijssel van de Neder-
landse padvinders
kan geplaatst worden

Verlangd wordt

Geboden wordt:

een medewerker
die belast zal worden met:

a. de training en vorming van de leidsters en leiders in het gewest
d.m.v. het geven van c.q. assisteren bU cursussen.

b. het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot het oprich-
ten van nieuwe groepen.

c. het. organiseren van gewestelijke evenementen voor jongens en
leiding.

tenminste een middelbare of gelijkwaardige schoolopleiding - kennis
van het Spel van Verkennen - gemakkelijk kunnen werk6n in team-
verband en beschikken over leidinggevende eigenschappen.

zelfstandige en afwisselende werkkring, salaridring volgens Rijksrege-
ling, afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Sollicitaties met uitvoerige gegevens te richten aan de Gewestelijk Commissaris van het gewest
Overijssel van de NPV: J. M. van derWal, Vosmaerstraat 9, ZwoIe.
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REGIONALE en NATIONALE

De Nationale Patrouillewedstrijden zul-
len dit jaar gehouden worden van zater-
dag 16 mei t/m maandag 18 mei a.s., in
en om het Buitencentrum Gilwell Ada's
Hoeve, te Ommen.

Regionale wedstrijden

Evenals voorafgaande jaren zullen de patrouilles, die

deel gaan nemen aan de Nationale wedstrijden, aange-

wezen worden d.m.v. Regionale wedstrijden.

De Regionale wedstrilden worden georganiseerd door

daartoe aangewezen wedstrijdleiders, die uit het district
of uit de samenwerkende districten een wedstrijdstaf
samenstellen, die hen bU organisatie en leiding behulp-

zaam is. Indien er toch nog districtswedstrijden aan de

regionale wedstrijden voorafgaan, stelt de wedstrijd-
leiding in overleg met de betreffende DC'en vast, hoe-

veel patrouilles, bakken of bemanningen van elk district
mee zullen doen aan de Regionale wedstrijden.
Dit aantal behoeft per district niet gelijk te zijn.

Hieronder vermelden wij de indeling, waarbu is aange-

geven hoeveel patrouilles aangewezen zullen worden
voor de Nationale wedstrijden.

1. Gewest Amsterdam (Noord, Oost, West, Zuid) f
2. Gewest Drente (Assen, Meppel, Z.O. Drente) 1

3. Gewest Friesland (Leeuwarden, Z.O. Friesland,

Z.W. Friesland) 1

4. Gewest Gelderland
a. Arnhem, Nijmegen 1

b. Gelre, Veluwe Zoom, ZutPhen 1

c. Neder-Veluwe, De Betuwe, Alblasser-
waard/Vi.lfheerenlanden 1

d. Aoeldoorn, Noord-Veluwe t

5. Gewest Groningen (Groningen-Noord, Groningen-
Oost, Groningen-Zuid) 1

6. Gewest Den Haag (Centrum, Noord, West, Zuid) 2

7. Gewest Limburg 1
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PATROU I LLE WE DSTRIJDE N

8. Gewest Noord-Brabant
a. 's-Hertogenbosch, De Kempen 1

b. Breda, Bergen op Zoom 1

9. Gewest Noord-Holland
a. Gooi-Noord, Gooi-Zuid 1

b. Den Helder, Noorderkwartier, Midden-
kennemerland, Zaanstr.-Waterland 2

c. Amstelland, Duinrand, Haarlem 1

10. Gewest Overijssel
a. Deventer, Ommen, Steenwijk, Zwolle 1

b. Almelo, Enschede, Hengelo 1

1 l. Gewest Rotterdam (Noord, Oost, West, Zuid/Oost,
ZuidlWest, Schiedam)

12. Gewest Utrecht
a. Utrecht-Noord, Utrecht-Zuid, Rijn- en

Vechtstreek 'l

b. Amersfoort, Eemland, Lekstreek, Zeist,
Stichtse Heuvelrug 1

13. Gewest Zeeland (Zeeland-Noord, Zeeland-Zuid) 1

14. Gewest Zuid-Holland
a. Zuid-Holl. Eilanden, Rond de Noord

Hoekse Waard t
b. Gouda, Delfland, Wassenaar, Beneoen

Maas, Vlietstreek 2

c. Bollenstreek, Nieuw Bijnland, R|nstreek 1

15. West-Duitsland (Blomberg, Bramsche, Sch6ppingen,
Zeeven/Seedorf) 1

Data en plaats van de Regionale wedstrijden worden per
rayon vastgesteld. Voor de deelneming aan de Regionale

wedstrijden gelden dezelfde voorwaarden als voor de
Nationale wedstruden (zie hierna).

TUd

De deelnemende patrouilles melden zich zaterdagmiddag
16 mei tussen lI.00 en 12.00 uur bij het magazijn van
het Buitencentrum Ada's Hoeve te Ommen.
De uitslag wordt bekend gemaakt op het Jongensveld,
gelegen op ca. 100 meter vanaf de ingang bij Ada's
Hoeve, op 2e Pinksterdag om ca. 15.00 uur.
Indien gewenst kunnen de deelnemende patrouilles tot
dinsdag op Ada's Hoeve blijven kamperen. Deze wens
dient bij de inschrijving kenbaar gemaakt te worden.

Deelneming

Staat open voor patrouilles, bakken en bemanningen,
welke uit zes jongens moeten bestaan.
Zij moeten deelgenomen hebben aan de Regionale wed-
struden en daar als eerste (in 5 gevallen: of als tweede)
ge6indigd zijn.
Geen der deelnemers, die allen geinstalleerde verkenners
moeten zun, mag op 16 mei 1970 de leeftijd van 17 jaar
hebben bereikt. Indien een der patrouilleleden onver-
hoopt moet uitvallen, mag een invaller meekomen.
Patrouilles, welke als zelfstandige seniorenpatrouilles
werkzaam zijn, mogen ongeacht de leeftijd der leden,
niet aan de wedstrijden deelnemen.

Aanmelding

De Regionale wedstrijdleider verzorgt de inschrijving
voor de Nationale wedstr'ijden en tekent tezamen met de
DC van het district waaruit de patrouille komt, het
inschrijvingsformulier. De wedstrijdleider is in het bezit
van een inschrijfformulier. Dit formulier moet uiterlUk
8 mei v.m. op het NHK, afd. Spelzaken zijn.

Kosten

f 54,- per patrouille, te voldoen bij aanmelding op Ada's
Hoeve. Reiskosten boven f 48,- per patrouille worden
door het NHK vergoed. Verrekening heeft plaats bij de
aanmelding.

Uitrusting

De persoonlijke en patrouilleuitrusting worden via de
Regionale wedstrijdleider bekend gemaakt.

Kerkgang

In het kamp wordt een pv-wijdingsdienst gehouden.

Jury

De wedstrijdstad en jury worden tevoren samengesteld.
Men kan zich dus niet opgeven.

Publiek

Gilwell Ada's Hoeve is tijdens de wedstrijden niet toe-
gankelijk voor niet-deelnemers aan de wedstrijden.
Bij de uitslag op 1B mei zijn de leiders en belangstel-
lenden van harte welkom

Hopman H. J. C. Vermeulen
Nat.Cie voor Verkenners
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VOOR UNICEF

Tijdens de oecumenische padvin-
derskerkdienst, georganiseerd
door en voor de vier oad-
vind(st)ersorganisaties te Schie-
dam, werd een inzameling ge-
houden voor UNICEF. het kinder-
fonds van de Verenigde Naties.
Aan een vertegenwoordigster van
deze instelling kon f 773,30 wor-
den overgedragen!

GOEDE START IN
VREESWIJK

De Prins Bernhardgroep inVrees-
wijk is eind vorig jaar officieel
van start gegaan. Na een jaar
'proefdraaien' met een horde
was de levensvatbaarheid van de
groep duidelijk bewezen. Groeps-
leider A. Dassen heeft alle hoop,
dat de verkennerij in zijn woon-
plaats nog zal worden uitgebreid.
We houden ons voor nadere be-
richten gaarne aanbevolen.

VLAAMSE GAAI VOOR
HOPMAN VAN DEN BERG

F
Onder grote belangstelling heeft
Hoofdcommissaris Venstra de
hoogste padvindersonderschei-
ding 'De Vlaamse Gaai' uitge-
reikt aan hopman Van den Berg
van de 'Mhala Panzigroep'te Be-
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verwijk. Hopman van den Berg,
die jarenlang onderwijzer in Be-
verwijk is geweest, ontving deze
onderscheiding, omdat hij 50 jaar
lang de padvindersbeweging
met grote toewijding heeft ge-
diend.

ZOETERMEER IN

'T NIEUW

De Zoetermeerse lmpeesa-groep
heeft zijn vernieuwde en vergrote
groepshuis officieel in gebruik
genomen. Dat gebeurde in

eerster instantie door ere-hop-
man H. C. Cluuwen en later met
allerlei activiteiten w.o. een
kampvuur. De leden zdlf hebben
een belangrijk aandeel gehad in

de vernieuwing van hun groeps-
huis.

DELFTENAREN IN HET

KRUITHUIS

Het Kruithuis in Delft. dat in de
geschiedenis een belangrijke rol
heeft gespeeld, gaat een toe-
komst tegemoet als scoutcentrum
en ontmoetingsruimte voor de
Delftse jeugd.

Er werd een 'Stichting Scoutcen-
trum Kruithuis' opgericht. Enkele
ruimten konden al worden ver-
bouwd en aangekleed, waaron-
der 66n van de kruittorens, die

geheel in het water liggen en al-
leen met een bootje bereikbaar
zijn. De totale uitgaven zijn be-
groot op 78.000 gulden. Met sub-
sidies, giften en opbrengsten van
diverse acties is een lening van
2.000 gulden voldoende om de
begroting rond te maken.

NIEUW GEBOUW IN COE.
VORDEN

Eind vorig jaar heeft Scouting
Coevorden een nieuw gebouw
geopend aan de Hobbemastraat.
Het gebouw is afkomstig van de
N.A.M. Met veel bijdragen van
particulieren en bedrijven is het
er gekomen.

ARNHEMS GROEPSHUIS
.INGESPEELD'

Het nieuwe groepshuis van 'De

Arnhemsche Padverkenners' is

eind november 1969 officieel ge-
opend met een feestelijke speur-
tocht in en om het huis.

STARRENBURG IN

'T SLOT

Het Rotterdamse'Starrenburg'
heeft eveneens bezit genomen
van een nieuw groepshuis, dat
de naam 't Slot heeft ontvangen.
Voor het eerst in het bijna 32-
jarig bestaan van Starrenburg
heeft de groep aan de Delftweg
nu een eigen clubhuis.

JAARVERSLAG
SINT JORISGROEP

WU onfuingen het jaarverslag
van de Sint Jorisgroep 5 te Den
Haag, waarin we kunnen lezen,
dat er met elkaar heel wat ge-
presteerd is.

L. van der Jagt



ieugdbeleid
PLAATSELIJKE'EUGDRADEN

In heel wat gemeenten bestaat een 'jeugdraad' en als
regel zullen daar ook leden van onze vier organisaties
in zitten. Nu Scouting Nederland in allerlei districten en
plaatsen van idee tot werkelijkheid is geworden of gaat
worden, rijst vanzelf de vraag: is het nodig, dat iedere
partner van Scouting Nederland in zo'n jeugdraad zitting
heeft? ls het niet logisch, dat 6en persoon namens de
vier onze belangen in die jeugdraad behartigt? Het be-
stuur van Scouting Nederland beantwoordt deze laatste
vraag bevestigend; daarbii gaat het er natuurlijk van uit,
dat er tussen de vier per gemeente een goed contact
bestaat.
Zo'n gezamenlijke vertegenwoordiging heeft in elk geval
twee voordelen: het bespaart (vergader)ti.1d; en die ene
afgevaardigde spreekt namens een veel groter aantal
'jeugdigen' dan wanneer zU/hU alleen voor de eigen orga-
nisatie spreekt. Het spreekt vanzelf, dat bij het gezamen-
lijk afuaardigen van 66n vertegenwoordiger de vier met
elkaar geregeld moeten overleggen over wat in de jeugd-
raad aan de orde komt resp. is geweest; dat past trou-
wens uitstekend in het contact dat er, over het pad-
vind(st)erswerk, toch behoort te zijn.
Wij bevelen deze gezamenlijke vertegenwoordiging dus
dringend aan. Daarmee bedoelen wU niet, dat de vier
organisaties zich nu maar ineens als 'lid' van hun plaatse-
lijke jeugdraad moeten terugtrekken. Dat kan niet eens
overal, bijvoorbeeld door de stemmenregeling in de sta-
tuten van de jeugdraad of doordat een onzer organisaties
via een 'rechtspersoon' (bijvoorbeeld een stichting) bij
de jeugdraad is aangesloten. Door officidel aangesloten
te blijven blijft men bovendien agenda's met bijlagen en
ook verslagen/notulen ontvangen, wat natuurlijk alleen
maar praktisch is.
f n plaatsen waar weinig groepen zijn, zal de aanbevolen
'combinatie' zonder veel moeite toegepast kunnen wor-
den. Hoe moet dat echter, wanneer het om grotere aan-
tallen groepen gaat? Wij menen, dat dan de DC'en hierin
moeten worden gekend, die dan ieder voor de eigen or-
ganisatie, en samen voor de combinatie, coordinerend
kunnen - doen - optreden.
Tot nu toe - en zo zal het nog wel even blijven - had
de samenwerking in de plaatselijke jeugdraden meestal
in twee opzichten een beperkt karakter. Wat de samen-
stelling betreft ging het om de organisaties van de vrije
jeugdvorming en die voor bijzonder jeugdwerk (club-
huizen, enz.). Wat de inhoud betreft, ging het vooral om:
onderling contact; af en toe gezamenlijke aktiviteiten; en
vooral contact met het gemeentebestuur over subisidie,
gebouwen, faciliteiten.
Het ziet er naar uit, dat die situatie gaat veranderen. Het
streven is om, ook en vooral op het gebied van de sub-
sidie, het zwaartepunt te gaan leggen bij het plaatselijk
jeugdwerk; de motivering daarvoor is: in de plaatsen ge-
beurt het werk en d66r weet men het beste wat er nodig
is. Daar zit natuurluk veel in.
Maar voor wij verder op dat plaatselilk jeugdwerk in-
gaan, moeten wij het geheel noemen, waarbinnen het
volgens de plannen een plaats gaat krugen. De bedoeling
is, dat er een plaatselijke instantie komt, de 'Raad voor
Overleg en Advies', die het hele 'welzijnsbeleid' gaat
coordineren, die de plannen van de jeugdraad, de be-
jaardenraad, de kulturele raad, e.d. bueenbrengt. Dit or-
gaan krijgt dus met vele groeperingen en diverse pro-
blemen te maken. Welke plaats wU in dat brede verband

kunnen innemen zal van de omstandigheden afhangen.
Rechtstreeks van belang voor ons is de 'Plaatselijke
Raad voor het Jeugdbeleid' (soms genoemd 'Raad voor
Jeugd- en Jongerenwerk'), die een relatie krijgt, via bo-
vengenoemde Raad voor Overleg en Advies, met allerlei
ander werk op het gebied van het welzijnsbeleid, maar
zelf vooral bezig zal zijn op het gebied van jeugd en

JOngeren.
Wilt u zich goed oridnteren wat betreft plaats, werk en
mogelijkheden voor deze Raad, dan bevelen wij lezing
aan van het boekje 'De Plaatseli.lke Raad voor het
Jeugdbeleid', uitgegeven door de Vereniging voor Neder-
landse Gemeenten; het kost zes gulden.

Onder het nodige voorbehoud - het hele jeugdbeleid
is nog flink in discussie - zien wij werk en samenstel-
ling als volgt:

. De Plaatselijke Raad voor het leugdbeleid stelt vast,
wat er voor de jeugd is en wat er ontbreekt. Hij maakt
plannen voor verbeterde en geheel nieuwe voorzienin-
gen en dient die in bij de Raad voor Overleg en Ad-
vies en/of bij het Gemeentebestuur.

. Tot de werkzaamheden kunnen behoren: bemiddelen
bij het zoeken van huisvesting voor de jeugdorganisa-
ties; helpen vinden van nieuwe leidsters en leiders;
plannen maken voor festivals, enz.

. KrUgt de Raad een 'bureau', dan is nog meer" hulp mo-
gelijk, al zun wU dan natuurlijk vrij die al dan niet te
vragen.

. De samenstelling van de Raad zal, voor een goed en
deskundig overleg en ook om de vele nodige rela-
ties te kunnen onderhouden, vrij groot en gevariderd
moeten zijn. Naast vertegenwoordigers van de jeugd-
organisaties komen er In: vertegenwoordigers van de
plaatselijke overheid, mensen uit het onderwijs, des-
kundigen op jeugdgebied, en er zullen toch ook wel
enige ouders in moeten zitten. Verder is het de uit-
drukkelijke wens, zo niet eis, dat de helft van de leden
van de Baad beneden de 25 jaar is (maar dat wordt
waarschijnlijk: beneden de 30 jaar) en dat er daaronder
zowel georganiseerde als ongeorganiseerde jongeren
z|jn.

Wanneer de structuur zo wordt, gaat men plaatselijk natuur-
lijk plannen maken en wensen uiten. Het ligt voor de hand,
dat die veel geld gaan vergen. In de huidige situatie hdb-
ben de gemeenten dat niet. Gaat het Rijk daarvoor zor-
gen? Het Cower-Bapport wees in die richting. De Nota
van de Minister is op dat punt heel voorzichtig. Maar het
daarna gepubliceerde concept'Subsidieregeling' belooft
voor ons plaatseluk werk niet veel goeds; het ziet er
naar uit, dat er wel subsidie komt voor jeugdwerk dat
avond aan avond en met medewerking van een beroeps-
kracht gebeurt, maar niet voor werk als het onze.
Maar hoe dit ook wordt, wij moeten er zoveel mogelijk
bij zijn, want in deze soorten Raden vallen straks be-
slissingen die ook ons werk raken. Vanwege de veelheid
van zaken zal de Raad wel commissies en werkgroepen
gaan instellen. Juist het meedoen daarin kan voor ons
belangrljk zijn.
En alleen al daarom liggen samenwerking en taakverde-
ling tussen onze vier organisaties ter plaatse voor de
hand.

Bestuur Scouting Nederland.
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De 'happy family' die een horde behoort te zijn be-
staat uit allerlei jongens met nogal grote leeftijds-
verschillen. Vooral de grotere jongens krijgen in
het algemeen de behoefte om clubjes te vormen en
vooral om het daar voor het zeggen te hebben. Kijk
maar om u heen op straat en op school.
Er ontstaan altijd clubjes die meestal maar een kort
leven hebben.
Wel, dat is opgevangen in de horde door het vor-
men van nesten met die grotere jongens als gid-
sen en helpers. Het leuke is dat in bijna iedere wel-
penloopbaan nu + 3 jaar een jongen wel helper
en (of) gids wordt.
Van een gids verwachten we dat hij zijn twee ogen
open heeft en een helper moet er wel 66n open
hebben.
Die jongens krijgen van Akela een zekere mate van
zelfstandigheid, dus ook met verantwoordelijkheid,
want dat kunnen kinderen van de gidsenleeft'rjd
best aan en daarmee kunnen ze hun 'clubie aan-
voeren'.

Gesprek met gidsen en helpers
Aan deze groep welpen moet ook (bege)leiding
gegeven worden, op hun speciale niveau, want je
laat iemand die een opdracht of een functie heeft
gekregen niet zomaar de mist in gaan.
Daarom is het noodzakelrjk om die groep gidsen
en hun helpers zo nu en dan eens apart bijeen
te hebben om van alles met hen te besoreken en te
doen, hen daarbij het ruggesteuntje gevend, dat ze
nodig hebben.
Dit apart bij elkaar zijn van gidsen, helpers en zo
mogelijk de gehele leiding is de gidsen- en hel-
persraad.
Die raad moet regelmatig bijeen komen, zodat de
jongens er op kunnen rekenen. Ze moeten ook
weten wanneer, waar en hoe laal ze bijeen komen,

zodat ze het aan hun ouders kunnen zeggen.
In het algemeen is om de zes weken genoeg, maar
soms: als de horde niet zo goed loopt, of als er
meerdere nieuwe gidsen zijn, of als er veel nieuwe
dingen zijn die u met de horde wilt doen, komt u
om de vier weken samen.
Zo'n gidsenraad kan in het hordehol plaatsvinden.
bijvoorbeeld na de hordebijeenkomst.
Het kan ook bij Akela thuis, maar niet altijd zoals
verderop zal blrjken.
Meestal duurt de gidsenraad 3/4 tot 1 uur. Dat
hangt uiteraard af van wat u met de jongens wilt
gaan doen. Maar mddk er altijd iets vanl

Gidsenraad belangrijk
De jongens vinden het heel geweldig en fijn om

de
gids€h-
en
helpers
raad



zo'n gidsenraad bU te wonen. Ze leren elkaar extra
goed-kennen, sluiten stevig vriendschap met elkaar
en door deze gezamenlijke belevenis zien ze dat
ze met elkaar een leuke horde kunnen maken' Daar
moeten we ons dan ook op instellen en zorgen
voor een spannend, leuk afwisselend program-
ma'tje, waarin vertrouwelijkheid en kameraad-
schap duidelijk aanwezig zijn'
Ook van de kant van de oude wolven!
Zorg als het koud is voor een verwarmd vertrek en
geef wat te drinken of eet eens gezamenlijk de
avondboterham!

leder komt aan bod

Wat doen we nu oP zo'n gidsenraad?
Oh van alles!
We kunnen alleen een gezellige praat-raad hebben
in een kring of rond een tafel gezeten, zodat ieder-
een aan bod komt met Praten.
Daar worden alle nesten met hun leuke dingen en

A hun moeilijkheden eens bekeken en daar krijgt
een gids steun bij moeilijkheden met zijn nest-
leden.
Daar wordt nooit geroddeld!
Daar kunnen de gidsen komen met wensen, die uit
hun nest naar voren zijn gekomen, wat betreft spe-
len, sterwerk, aftekenen en wat niet al! Daar kun
je met de jongens denken over een manier om de
stand van de komende nestwedstrijden aan te ge-
ven. Ze komen samen vast wel op een idee, waar
de leiding nog niet aan had gedacht'

Mogelijkheden genoeg

We kunnen het in actie zoeken:

- samen een insigne uitzoeken om dat te oefenen,
zodat het door allen tegelUk afgetekend kan
worden.
Er zijn er heel wat geschikt voor:

b.v. acrobaat rood en groen
eerste helPer
gids (ga eens een wandeling met hen ma-
ken, met op weg alle bijzonderheden van
uw plaats)
alle hobbY-insignes.

Zorg wel dat u de materialen en gegevens hebt
die nodig zijnl

- we kunnen een nieuw of heel moeilijk spel doen

- er kunnen nieuwe liedjes worden geleerd, waar-
van u later in de horde veel plezier zult hebben.

- het is extra prettig als er een muziekinstrument
bij komt.

- o[ toneel en handenarbeidgebied is ook veel te
verzetten

- en dan kunt u eens iets heel anders doen en
primitief gaan koken.
Neem b.v. het pannekoekjes bakken op een
omgekeerd conserveblikje, dat met de open
kant op twee steunen staat, met een klein
vuurtje er onder.

Succes verzekerd

U moet hen wel leren stoken.
Dan is het succes verzekerd.
Trouwens, gewoon pannekoeken bakken is ook
machtig!
Soms een heel weekend houden met alleen de gid-
sen en helpers is ook erg goed, maar dat rang-
schik ik niet onder de gidsenraden.
Dat is een extraatje.
Praten kan dus best bij Akela thuis, maar de acti-
viteiten vragen meestal weer ruimte en dan heeft u
het hordehol en de omgeving nodig.
U ziet dat er genoeg te doen is op onze geregelde
gidsen- en helpersraden en ik wens u en uw wel-
pen dan ook veel plezier en succes er mee'

Mevr. F. W. M. Venstra-v. d. Berg.
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Dit is voorlopig de laatste keer dat ik
over de Nergenagroep in Weest pa-
raal zal schrjjven. lk ben binnenkort
namelUk alweer groepsleider-af, maar
daarover straks meer.

Op hordebezoek

Op een zaterdagmiddag in november
stond ineens Tine van der Aa, ADC-
W, van district Veenstreek voor m'n
deur. Ze vroeg of ik zin had om met
haar mee te gaan de horde bezoe-
ken. Kijk, dat vond ik nou 'n fijn ge-
baar, want dat hoeft natuurlijk hele-
maal niet. Later bleek, dat ze er nog
wel een bedoeling mee had ook. lk
trok gauw mi;'n pv-pakkie aan en
toen reden we met Tine's 2CV-tje
over de dijk naar de Van Speyk-
horde.

Bij de horden liep 't allemaal wel.
Bij de Van Speyk met de ervaren
akela Mien Janssen misschien wat
beter en vlotter dan bij de Zwervers,
maar al met al was Tine best te-
vreden. lk bewonder de manrer waar-
op zij heel onopvallend rondlopende
en kijkende en luisterende een gede-
gen oordeel wist te vormen over pro-
gramma en spel en ook over iedere
leidster en leider. Tegen het eind van
de middag wilde Tine graag de hele
welpenleiding een half uur bij elkaar
hebben. Dat moest dan maar bij mij
thuis vond ik, vanwege de warmte.
En Margriet is zulke invasies wel
gewend.

Na een paar korte opmerkingen over
het hordebezoek besprak Tine kort
de kampbeoordelingen, die heel goed
waren. Maar zij had nog een nieuwtje
ook: een jonge Akela uit Anderstad,
Wil Dufour, zou binnenkort in Ergens-
huizen komen wonen en Tine vroeg
of dit nu niet d6 gelegenheid was
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(De namen van plaatsen en personen
in dit conterfeitsel zijn aan de fan-
tasie ontsproten. Overeenkomst met
bestaande personen is vaak opzette-
luk, maar bewljs dat maar eensl)

om een derde horde te beginnen.
Jongens waren er immers genoeg.

De groepsraad

't Spreekt vanzelf, dat dit in de
groepsraad verder moest worden be-
sproken en dat is dan ook gebeurd.
Wil Dufour was er ook en bleek nog-
al in de smaak te vallen, niet in 't
minst bij de mannelijke leiding. Aan-
vankelijk waren de meningen nogal
verdeeld, maar het enthousiasme van
Wil werkte aanstekelijk: zU wist op
alle bezwaren een antwoord.

Begin januari wordt er gestart. MUn
dochter Ans gaat Wil assisteren, al
kon Mien Janssen haar node missen,
maar zU heeft inmiddels ook weer
een nieuwe AWL: Mien van Drunen,
die van de KV is overgekomen (ik
had over haar een gesprek gehad
met de GL van de KV in Achterveen
en waren 't al gauw eens geworden).
Schipper Jagers had twee 17-jarige
zeeverkenners, die wel zouden wil-
len meedoen. Dat zag er dus alle-
maal goed uit.
Het probleem van de behuizing werd
voorlopig opgelost. De nieuwe horde
houdt de bijeenkomsten op woens-
dagmiddag in het hordehol van de
Zwervers. Op voorstel van Mien
Janssen werd nog besloten, dat zes
welpen uit de bestaande horden ge-
vraagd zullen worden of zij naar de
nieuwe horde willen om daar gidsen
en helpers te worden.

De groepscommissie

De groepscommissie is nu ook com-
pleet. Behalve de 'vakmensen'. se-
cretaresse mevr. De Groot, penning-
meester Jan de With en commissaris-
materieel Van Hees zijn er nog vier

ouders in gekomen, van ieder onder-
deel 6en. In de groepsraad waren
daaryoor een tiental namen genoemd
en ik ben die mensen persoonlijk
gaan bezoeken, tot 't rond was. ln
de eerste vergadering van de com-
missie hebben we nog de volgende
taken verdeeld: vice-voorzitter, lei-
derswerving, het verwerven van in-
komsten (hiervoor bood mevr. Van
Manen, een echte zakenvrouw, zich
aan en zU werd prompt tot 'bedelma-
dam' benoemd) en archivaris. Deze
laatste figuur is tevens belast met het
opzetten en bljhouden van de leden-
administratie.

De hele groepscommissie vormt te-
vens het bestuur van de stichting
(dat betekent telkens maar 66nmaal
vergaderen). Jan de With heeft de
statuten uitgetypt aan de hand van
het concept van de NPV en hij laat
een dezer dagen namens ons allen
de akte passeren voor een notaris in
Anderstad.

Oprichting Scouting Ergenshuizen

lntussen is er nog wat anders ge-
beurd: Scouting Ergenshuizen is ge-
boren! Op initiatief van de hoofd-
leidster van het Gilde hebben we, dat
wil zeggen de hoofdleidsters van
Gilde en Gidsen en de GL's van KV
en NPV, een bespreking gehad, die
erg prettig is verlopen. Wij zullen
voortaan eenmaal per drie maanden
bijeenkomen en dan om de beurt als
voorzitter optreden.
Twee belangrijke besluiten: we vie-
ren gezamenluk kerstmls en houden
begin januari samen een leid(st)ers-
instuif. Verder ging men akkoord met
mUn voorstel om de vice-voorzitter
van onze groepscommissie, de heer
Van der Meer, die gemeente-ambte-
naar is, te vragen om namens 'alle



vier' de contacten met de overheid
voor zijn rekening te nemen. HU zal

dan ook de volgende scouting-verga-
deringen bijwonen. Een voorstel van
de KV om een gezamenlijk groePs-

blad te gaan uitgeven wordt eerst

^. in eigen kring besproken. lk voel er

wel voor.

Afscheid

Op onze laatste groepsvergadering
in december was het eerste agenda-
punt: herbenoeming van de GL' Onze

DC, Peter Hunselaar was in eigen

Dersoon verschenen om deze heug-

lijke gebeurtenis luister bU te zetten.

lk wist al wat er ging komen, oPende

dus de vergadering, heette iedereen
netjes welkom en verdween toen
meteen maar naar de keuken om de

koffie v66r te Proeven.
Na een tien minuten werd ik al te-
ruggeroepen en ik bleek eenstem-
mig te zijn herkozen. Ze konden ook
moeilijk anders na zo korte tijd!
Maar nu had de DC een andere
story. HU vertelde, dat hij voor ruim

een jaar werd uitgezonden naar Bra-
zilie en dat hU met de GC had over-
legd wat er nu met het district moest
gebeuren. Namens de GC vroeg hij

of ik gedurende zijn afwezigheid als
waarnemend DC wilde optreden en

dan de groep zolang aan een waar-
nemend GL overdragen.
lk kreeg niet eens tijd om wat te
zeggen: de DC deelde meteen maar

briefjes uit om te stemmen over die
waarnemend GL. Nou, dat is dan schip-
per Ger Jagers geworden. En midden
januari gaat Peter Hunselaar al naar
Zuid-Amerika!
Zo is dit dan ook mijn laatste stuk
over de NergenagroeP. lk ben be-
nieuwd hoe me dat DC-tje spelen zal
bevallen.

Piet van Putten.
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rnokoshebs

Wat zegt u het woord 'Mokasheba'?

Waarschijnlijk nietst

Zegt u het dan eens enkele malen achtereen

en varieer daarbij de klemtoon. Proeft u dan

ook iets van de sfeer van de djungelverhalen?

Mokasheba (een afkorting van de djungel-

namen Mowgli, Kaa, Shere Khan en Baloe)

zal de naam zijn van de Nationale Rimboe-

jacht, die door alle welpen van NpV en KV ge-

speeld gaat worden op zaterdag 12 september

1970 in het kader van het 60-jarig bestaan van

het Spel van Verkennen in Nederland.

Wat kunt u en wat moet u nu reeds doen om

uw jongens de sfeer van deze rimboejacht te

laten proeven?

a Leest u de verhalen uit het djungelboek

nog eens.

o Vertel ze aan uw welpen.

o Laat de jongens een djungelverhaal spelen.
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Deze verhalen worden namelijk gebruikt om

van de rimboejacht een heerlrlk spannend

spel te maken,.

De ADC'en-Welpen ontvangen binnenkort alle

gegevens over het grootse spel 'Mokasheba'

(inhoud, aankleding, hoe te organiseren, enzo-

voorts).

Laat u dus op de hoogte brengen door de

ADC-W uit uw district, die gezamenlijk met u

allen het spel, aan situatie en omgeving aan-

gepast, op een voor de welpen feestelijke en

grootse wijze zal organiseren.

U hoort dus binnenkort meer over 'Moka-

sheba'.
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ln de week na Pasen, tussen 31 maart en 4 april, trekken gidsen, padvindsters'

verkenners, kabouters en welpen van de vier organisaties van Scouting

Nederland er weer op uit om de jaarlijkse actie'een Heitje voor een Kar-

weitje' aan te pakken.
In februari t96b hebben wij in alle leid(st)ersbladen van de vier scouting orga-

nisaties een groot aantal iuggesties gegeven betreffende:
o voorbereiding
. uitvoering
o afwerking

Een serie ideeen uit dezl bl.ltage bieden wij u nogmaals aan Wilt u me.er en

,iig"br"id"i" informatie ro6kt-u dan vooial genoemde bijlage - februari

1969 - op..f"iti" ru?*"itje' kan in het lustrumjaar een feestelijk karakter krijgen, dat

een duidelijk onderdeel van het spel moet zijn'
Ait" naOru( moet komen te liggen op de plezierige presentatie van Scouting,

die bovendien geld oPbrengt.

DOE IETS

Begin uw voorbereidingen met een duidelijk en helder overleg met de andere

paivind(st)ersorganisaties ter plaatse. Wacht niet op initiatieven van de ander,

maar kom zelf in actie!

DATUM
Als datum voor de actie Heitje-Karweitje is - naar aanleiding van een aantal

reacties van uw kant - nlet 66n speciale dag vastgesteld. De actie moet

uulfln in de week van 31 maart-4 april. Of u een of twee dagen wilt gebrui-

ken laten we graag aan u over.

MET NADRUK VERWIJZEN WE U NAAR DE BIJLAGE VAN febr' 1969

Hierin kunt u alles vinden over:
r informatie aan de ouders
o brief aan de ouders (voorbeeld)
r taakverdeling (leid(stiers, meisjes/jongens, wie gaatwat doen?)

c vergunningen aanvragen voor grote objecten
. pers en publiciteit rondom uw plaatselijke actie
o boekjes en zegels
o afwerking van de actie.

Fiets/wqndel puzzeltocht
U kunt een grote stads- of dorpsiocht organiseren, waaraan veel kinderen,

Ji" o". qroep-ie werken, kunnen deelnemen. Ruim van tevoren zult u met een

;;;;i,;;#-deze tocht moeten uitknobbeten. Het geheet moet waterdicht



Heitje
karweitie

in elkaar zitten. Tevoren moet vaststaan welke leid(st)ers, ouders of beken-den ingeschakeld kunnen _wqlden om te 'posten' ranjs de route. Hoa hoogzijn de deelnemerskosten? 75 cent? f 1,-? Neemt u voor de organisatie
eens contact op met de praatserijke wv. zU kunnen u waardevoilitips enev. materialen verstrekken.

ldee om prijzen te maken

id,ee

Nog enkele tips

oo
,.t}

Wffts:nW*
{utsselapLa]4li€t)-y/leL
/ dY*aad-eFeelr'Lowrop
Vffi7aG?.F-

Pfijzen
r Tocht door de stad naar aanleiding van aanwijzingen.
o Tocht op een platte grond.
. locht op nummers van lantaarnpalen en verkeersborden.r Fietstocht door de omgeving. Op de controle_posten worden

sruKKen van een puzzel gegeven, die tot een complete puzzel
leiden.

Grote spelendog yoor de ieugd
ls het een idee om met .het.dorp, de buurt, de school, een grote spelendagte 

-organiseren 
en daar (veer) heitjes mee te verdienen? H*"gro1" lr;oio;"r

i: 9uj.,h."t. een door-lopende-middag is, zonder opstoppingen.
l'lgl-lijlt ingewikkeld maar dat vart mee, zerfs de voor-bereidingen. TAKEN
VERDELEN! !

wanneer u twee 6 drie weken van tevoren de onderderen kraar maakt en eenaantal pakkende affiches dan bent u voor een groot gedeerte r.ruu.. o" oJi,-nemerskaarten (stencilwerk?) worden uoor een- heitje verkocht. wit l"rnuno
zi1'n geluk. voor een bepaard onderdeer nog. eens blp.oeuen Ju"'-t".'iiul.i aleen tweede deelnemerskaart kopen. Het is reuk een aa.ntar kteine pri.;zei'tE !.hebben. Zelf maken? Zijn er meelevende ouders? of winkeliersi

Mogelijkheden
r Vissen (beke.nd gezelschapssper, u kunt ook zert voorwerpen rnaken en dieaan een haakje bevestigen).
r Ezeltje. prik (variaties op dit bekende gezerschapssper zijn er vordoende te

maken).
o lrlgwefel om stoelpoten, om flessen, om in de grond geslagen stokken?o t ailen gooien naar bewege_nde figuren (over de rand van een 

-muur, 
tussende takken van een boom.figuren op en neer bewegen enz.).o T.ouwtje.springen (t/2 min.), het drie ballen balten 1i7,,in.itn bal koppen(t/2 min.).

r Personen.kim..ongeveer 25 stuks. (u prakt hoofden van bekende personen
op een plaat. Men moet nu de juiste naam raden. De namen heeh u ail"-maat apart op kaartjes staan. leder goed antwoord geeft recht op 2 fun_ten).

o WasknUpers ophangen (r/2 min.).
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Puzzel in acht stukken knippen, deze moet dan in een I minuut in elkaar
gelegd worden. leder goed stuk levert 4 punten op. (Materiaal: reclame-
plaat op karton, muurkrant).
Woord van tien letters. Letters op alfabet, bijv. deeilrsst. Probeer er een
zo lang mogelijk woord van te maken. Elke letter is 3 punten waard
(leidster 

- 24 punten of stier - 15 punten).
o Afstand van 10 meter hinkend afleggen in een halve minuut. Lukt dit 5 x

dan zijn er 5 x 10 punten verdiend.
Aanpassen aan de leeftijd van kinderen.

o Extra tip.
De heer Anton Huiskes van de dienst Sport en Spel is ten alle tijde bereid
u advies te geven. ADVIES KOST GEEN GELD. HU zou het zeer op prijs
stellen als u van zijn diensten gebruik maakt.
Adres: Maliesingel 13 - Utrecht (030-16349).

a\.Lrrcus
Met een groep kinderen kan een circusvoorstelling in elkaar worden gezet
en uitgevoerd worden bijv. in een bejaardentehuis, voor ouders, voor plaatse-
lijke jeugd (of tehuis).
Een goede uitvoering vraagt v66l tijd voor voorbereiding, maar geeft een
macht van olezier.
De hulp van een gymnastiekleraar kan bijzonder welkom zijn, want bepaalde
stunts zijn gevaarlijker dan zo op het oog lijkt.
Nummers die gebracht kunnen worden:
. paardendressuur - carrouselrijden r jongleren
. acrobatiek
o gewichtheffer
. clownsnummer
Het spreekt vanzelf dat er een schitterende circusdirecteur compleet met
zweep, snor en hoge hoed is om hei programma aan elkaar te praten.

Kleine en grote kqrweitjes
Ten dele bekend, ten dele nreuw.
Er blijven altijd kinderen die het een feest vinden hun diensten op de volgende
manier aan te bieden:
o boodschappen doen
o de tuin voorjaarsklaar helpen maken
. het schuurtje of de zolder helpen opruimen
c fiets schoon poetsen
. auto wassen
o straatjes boenen, kleine ramen zemen (waterspel blijft voor een kind bij-

zonder aantrekkelijk).
Bedenki u met uw groep dat een groot, plaatselijk project wel interessant
zou zijn dan moeten er tevoren - om teleurstellingen en cynische stukjes in
de krant te voorkomen - door leid(st)ers duidelijke zakelijke afspraken
worden gemaakt.
o Hotels en pensions kunnen - na de gasten invasie rnet Pasen - best wat

exira handen gebruiken. Kunt u niet een grote afwas-schoonmaak-beurt
aanbieden?

. Staan er in uw woonpiaais moderne en oude beelden? Neemt u met de
gerneeirte eens contact op voor een grootse poetsbeurt.

o Watergroepen kunnen eens contact opnemen met een jachthaven in de
omgeving. In deze tijd van het jaar is er aan veel boten wel het een en
ander tc doen. Vraag aan de havenmeester of kantinebeheerder of u een
affiche rnet duidelijke bedoelingen, naarn en teleioonnummer op mag
hangen.

Zell gemookte kostuums showen
Als een op zichzelf staand programma biedt dit onderdeel beperkte mogelijk-
heden.

o yakardraaien of spinningrope
c goochelaar.
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Wel is het goed te gebruiken als een onderdeel van een programma, bijvoor-
beeld in de pauze van een song-festival.
U kunt het dan in de richting van kostuumimprovisatie zoeken. Materialen,
die hiervoor te gebruiken zijn:
dozen, touw, foli, blikken (voorz ichtig), c16pe-papier, ijzerdraad, fietsbellen,
garenklosjes, hulzen van closetrollen, oude lappen, enzovoort.
Het meeste plezier geeft het uitbeelden van typen. De kinderen kunnen hier-
bij de fantasie laten werken. Als typen zou u bijvoorbeeld kunnen kiezen:
ruimtevaarder, ridder, heks, spin, marsmannetje, robot, draak, kreeft, een
'heitje beest' (wat dat dan ook is).
Voor deze typen zouden dan gekke namen bedacht kunnen worden en ieder
type wordt aan het publiek voorgesteld met een leuk verhaal of een leuke
anecdote.

Suggesties
o Maak gebruik van een ev. kunstmicrofoon. Het maakt de presentatie

echter.
o Laat de typen de zaal rondlopen zodat iedereen het goed kan zien.
o De kleding moet goed bevestigd zijn, zodat niet na een paar stappen alles

gaat zakken.
o Show niet meer dan 8, hoogstens 9 modellen, het moet niet te lang duren,

anders verslapt de aandacht. Probeer juist het flitsende element er in te
houden door een grote afwisseling en door op het hoogtepunt op te
houden.

o Bij ieder type hoort een korte beschrijving met een verhaaltje of grapje
naar aanleiding van het type dat het kind voorstelt.
Eventueel kunt u de kostuums of delen ervan na afloop van de show bii
opbod verkopen.

>-1
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Algemene Hervormde Kerkvergadering

Pinksteren 1970 zal een algemene Hervormde Kerkver-
gadering worden gehouden.
Aangezien ons mededelingen hierover werden toegezon-
den, willen wij deze vergadering gaarne aankondigen,

Atemeer omdat er in de komende maanden ongetwijfeld' ';eel over te lezen zal zijn. Het is de bedoeling van deze
vergadering, dat daar aan de orde wordt gesteld wat
naar het oordeel van de kerk in al haar geledingen in

de komende jaren de aandacht van de Generale Synode
moet hebben. Juist om aan de weet te komen wat er leeft
worden de plaatselUke gemeenten en haar ambtsdragers,
worden de ambtelijke vergaderingen en groepen van ge-
meenteleden, die een eigen bijdrage menen te kunnen
geven opgeroepen zich te bezinnen op de samenstelling
van de agenda van de bijeenkomst.
Als het over de toekomst van de kerk gaat, zo schrijft
het moderamen van de Generale Synode, dan gaat het
ten diepste over het werk van Gods Geest, over Tijn
leiding met ZUn gemeente en over Zijn bedoeling met
Zijn kerk en met deze wereld. Onze verantwoordelijkheid
voor de manier waarop wU omgaan met Zijn gaven is
er echter niet minder om, aldus het moderamen.

Getuigenis in deze tijd

Hoe moet het centraal getuigenis van de kerk verwoord
worden voor de kinderen van onze tijd? Hoe kan een

verbinding worden gelegd van dit beluden van verzoe-
ning en verlossing met het leven van mensen en volkeren

 in de zeventiger jaren van deze eeuw?
De kerk sprak zich na de oorlog al verscheidene malen
uit over actuele vraagstukken. Sindsdien hebben grote
veranderingen in de samenleving plaatsgevonden en nog
ingrijpender omzettingen zijn in de volgende decennia
te verwachten. Verder doorgevoerde automatisering, ver-
dergaander verslechtering van het leefklimaat door water-
en luchtverontreiniging, door de dreiging van'proefne-
mingen' met ABC-wapens, radicale verstedelijking, ioe-
nemende tegenstelling tussen arme en rijke landen, toe-
nemende revolutionaire spanningen enz.
In eigen kring dringen zich de vragen op van de nieuwe
levensstrjl. Velen wensen een nieuwe, in veler ogen norm-
loze vrijheid op sexueel gebied o.a. door wegneming
van overheidswege van de beperkende en beschermende
bepalingen, die tot nu toe golden zoals filmkeuringen,
pornografie, handel in voorbehoedsmiddelen, abortus,
echtscheiding, homofilie, enz. Velen vrezen, dat de taak

van de kerk teveel in het horizontale vlak zal komen te
liggen en zich teveel zal richten op het bevorderen van
medemenselijkheid. Moet de kerk zich dan uitsluitend
beperken tot prediking, catechese, pastoraat en diako-
naat? Dit zijn belangrijke vragen!

Brede inbreng

Een soortgelijke bezinning is nodig in de Gereformeerde
Kerken, enz.
Zeer terecht is onlangs bij een plaatselijke kerk de vraag
van het kerk-zijn en het functioneren van de kerk ter
discussie gesteld toen het ging over bouwplannen en het

beroepen van een nieuwe predikant.
Blijkbaar wilde men een oriOntatie op de positie van de

kerk in onze moderne tijd!
Tenslotte raken de vragen van de op handen zijnde kerk-
vergadering ons allen, aangezien er geen padvinders-
geloof is, geen Hervormd of Gereformeerd geloof, maar

naar de belijdenis een 'algemeen, ongetwijfeld, christeluk
geloof'. Het verheugt ons daarom, dat gestreefd wordt
naar een zo breed mogelijke inbreng.

Gewestelijke bijeenkomsten X-groepen

Als uitvloeisel van wat vermeld is in de beleidsnota
1969/70 zullen voor de komende zomervakanties nog 7

bijeenkomsten worden gehouden met leid(st)ers van de

X-groepen. Tot het houden van regionale vergaderingen
is besloten, omdat de gesprekken dan beter tot hun recht
komen. Bovendien zijn de afstanden aanmerkeluk korter.
Op het moment, dat u dit leest, is de vergadering voor
het gewest Overijssel van 7 februari in Ommen al achter
de rug. Deze was aangekondigd in het januari-nummer
van W.P.

Op het programma staan verder:
Zaterdag 7 maart: Flotterdam en zuidelijk Zuid-Holland in
het Gew. Hoofdkwartier, Heemraadssingel 129, Rotterdam.
Zaterdag 14 maart: Amsterdam en Noord-Holland in het

Gew. Hoofdkwartier, Keizersgracht 232, Amsterdam.
Zaterdag | 1 april: Teeland, Noord-Brabant en Limburg in
'Cosmopoliet', t.o. Station NS te Breda.
Zaterdag l8 april: Gelderland en Utrecht in het Her-
vormd wijkcentrum 'Sion' te Apeldoorn.
Zaterdag 25 april: Groningen, Friesland en Drente in het
Distr. Hoofdkwartier, Violenstraat 4, Goningen.
Zatetdag 9 mei: Den Haag en Noordelijk Zuid-Holland in
'Terminus', t.o. Station HS, Den Haag.

Alle bijeenkomsten zijn van 14.30-17.00 uur.

Punten van gesprek zijn o.a. 'De X-groepen in 1970 en

volgende jaren', instructiemateriaal en wat verder ter
tafel wordt gebracht. Aan de groepsleid(st)ers wordt
verzocht bovengenoemde data te noteren en t.z.t. met een
afvaardiging aanwezig te zijn. Bij het trekken van lijnen
voor de toekomst is uw medewerking onmisbaar.

Handreiking voor Pasen.

Aan alle groepsleid(st)ers wordt medegedeeld, dat de
afdeling X-groepen in het NHK een handreiking beschik-
baar heeft voor Goede Vrijdag en Pasen. Wilt u deze in
uw eigen belang spoedig aanvragen?

L. van der Jagt,
(Secretaris X-groepen)

lrcHrhet

X-ry
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Wat is en doet het NHK?
?"i4,h#

In het januarinummer van Weest Paraat (pag.

16 en 17) heeft u kunnen lezen wat de voor-
naamste taken en werkzaamheden ziin van het
NHK.

Deze keer iets over enkele van die werkzaam-
heden in het bijzonder.

Weest Paraat

Hoe komt dit blad nu iedere maand tot stand?
De eerste besprekingen worden reeds acht
weken v66r verschijning gehouden.

De eindredactie stelt dan nl. een voorlopige
inhoudsopgave op, aan de hand van de ver-
schillende toegezegde en reeds ontvangen
brjdragen.

Daarna wordt door de layout-man een 'dum-

mie' gemaakt, worden foto's opgezocht en
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krijgt de illustrator de opdracht voor het
maken van tekeningen.

Tegelijkertijd worden de diverse artikelen op

stencil gezet, zodat de schrijvers(sters) nog

correcties kunnen aanbrengen en de redactie
een en ander kan bespreken.

Wanneer tekeningen, foto's en layout hele-

maal 'rond' zrjn, gaat het blad naar de drukker.
De drukker bestelt de te maken clich6's, giet
de teksten in lood en maakt het blad klaar
voor een drukproef, die op het NHK door twee
mensen wordt gecontroleerd.

Tevens worden de laatste nieuwtjes, berichten
en wijzigingen in deze proef verwerkt.
Ongeveer tegelijkertijd wordt op de afdeling
Administratie een begin gemaakt voor de ver-
zending van het blad. Dit betekent dat met



behulp van een adresseermachine f 7000

adresbandjes per maand met de hand moeten

worden afgeslagen.

Van elke leid(st)er, commissaris, lid van een

commissie etc. is een adresplaatje aanwezig.

De namen en adressen hiervoor worden ge-

haald van de jaarlijkse inschrijvingsformu-

lieren van de groepen.

Deze adresplaatjes moeten regelmatig worden

bijgehouden. Dit houdt in dat er jaarlijks zo'n

1500 plaatjes moeten worden gemaakt voor

nieuwe leid(st)ers etc., terwijl er een even

groot aantal adreswijzigingen plaats vindt. Na

het afslaan worden de adresbandjes per

.-elaatsnaam en verzend-rayon geteld en wor-

den de aantallen ingeschreven op verzend-

lijsten van de PTT.

Kampeerplaatsenlijst

Het NHK geeft om de twee jaar een lijst uit

met adressen'van en gegevens over kampeer-

plaatsen, zowel voor welpen als verkenners.

Ook al zijn deze gegevens bekend, er doen

zich zoveel mutaties voor dat tweejaarlijks de

lijsten opnieuw moeten worden samengesteld.

Het gaat daarb'rj om ongeveer 200 welpen-

kampeerplaatsen en 150 verkennerskampeer-

plaatsen.

Voor het eerst werd half 1969 aan alle beheer-

.-ders/sters (dus zo'n 350) een formulier toege-

zonden om na te gaan of de gegevens nog

klopten.

Slechts een deel daarvan werd naar het NHK

teruggezonden.

Alle kampeerplaatsen moeten voor het typen

per district gerubriceerd worden. Voor dat

zo'n 60 stencils getypt zijn gaan er wel wat

dagen voorbij, want er is nog meer werk te
doen.

Daarna worden de stencils afgedraaid: 60 x
1250 exemplaren maakt 70.000, is 37.500 vel

papler.

ls dit allemaal gebeurd dan kan het rapen

gaan beginnen. Voor deze hoeveelheid moe-

ten vier mensen' 24 uur bezig zijn om de

blaadjes tot een boekwerk te kunnen maken.

Deze moeten dan nog geniet worden. Enve-

loppen voor de WL's, VL's, DC'en en ADC'en

zijn inmiddels van adressen voorzien en de

boekjes verdwijnen met begeleidende brief in
de bekende bruine envelop.

Daarna worden de stapels naar het postkan-

toor gebracht.

Zonder iets anders te doen is er een maand

voor nodig geweest en waren 7 mensen be-

trokken bij de samenstelling van de kampeer-

plaatsenlijst.

lnleidingscursussen

Jaarlijks komen zo ongeveer een 1200 nieuwe

leidsters en leiders in onze Vereniging. En al

deze leid(st)ers dienen, alvorens een volmacht

te kunnen aanvragen, een inleidingscursus

gevolgd te hebben. De cursussen worden ge-

geven door een vijftigtal cursusleid(st)ers

verdeeld over het gehele land. Daar waar

mogelijk worden deze mensen vanuit de af-

deling Spelzaken van het NHK gesteund.

Tevens verzorgt deze afdeling de gehele

administratie van deze cursussen, de publica-

ties in de bladen en de toezending en verwer-

king van de benodigde formulieren, het ver-

zorgen van de excerpten die elke cursist na

afloop van de cursus krijgt enz. E6n admini-

stratieve kracht is hier een halve dag van haar

werktijd mee bezig.

Ter illustratie: Voor de inleidingscursussen

worden per jaar 180 stencils getypt en gaan
-+ 2500 enveloppen de deur uit. Naast de

administratieve werkzaamheden betekent dit

voor 3 mensen ieder 240 uur per jaar aan

denk- en schrijfwerk.
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In december plaatsten wij de volledige tekst van de inleiding, die de heer
H. W. Offers op de Nat. Koempoelan heeft gehouden.
Thans plaatsen wij de andere drie inleidingen.

l. H. WIEGEL, lid van de Tweede
Kamer (VVD).

De verhouding tussen hen die leiding
geven en hen die leiding ontvangen
is nu anders dan vroeger. Dat is bij-
voorbeeld te merken aan de manier
waarop de kiezer op de gekozene
reageert, aan het gedrag van de ge-
kozene en de wijze waarop deze
twee teqenover elkaar staan.
Vroeger zag men een kamerlid
hoogstens eenmaal per jaar, op Prins-
jesdag. Tegenwoordig zijn gekozenen
om zo te zeggen elke dag op de te-
levisie te zien, soms bezig in de
Tweede Kamer, sprekend of luiste-
rend of de krant lezend. Deze zicht-
baarheid heeft invloed op de manier
waarop kiezer en gekozene tegen-
over elkaar staan.
Dat is goed. Een gekozene moet niet
vanaf een troon bekijken hoe hij het
volk zal vertegenwoordigen; hU moet
constant met zijn kiezer overleggen
hoe hlj dat moet doen.
Gezag zit niet meer automatisch vast
aan een functie. Gezag moet tegen-
woordig w66r worden gemaakt. Dat
geldt voor de politicus, de werkgever,
de vakbondsleider, de leider van de
studentenorganisatie, de voorzitter
van een voetbalclub. Men kan niet
meer zeggen: zo is het, zo willen wij
het en zo doen jullie het maar. Men
moet met arqumenten aantonen waar-
om men iets wil. Dat is een winstount
vergeleken met vroeger.
De kiezers eisen tegenwoordig, dat
kamerleden in vergaderingen verant-
woording af Ieggen van hun beleid.
Dat is ook een verandering ien
goede. Kamerleden worden tegen-
woordig door kiezers zeer direct aan-
gesproken. lets dergelijks is er op
het gemeentelijk vlak, waar de bur-
gemeester verantwoording moet af-
leggen tegenover de gemeenteraad,
ook wat oolitiezaken betreft. Dat
moet tot nog veel meer zaken wor-
den uitgebreid.
Er moet niet alleen verantwoording
achteraf zUn, maar ook vooraf; bij-
voorbeeld bU uitbreidingsplannen,
waarbij de mening van de burger
wordt gevraagd. Inspraak is niet voor
niets een gevleugeld woord gewor-
den. Soms bedoelt men eigenlijk niet
inspraak, maar medezeggenschap of

mede-beslissingsrecht; op dit gebied
heerst nogal wat spraakverwarring.
Om een (conservatief) politicus te ci-
teren: 'lnspraak is goed, als het maar
niet in medezeggenschap gaat ont-
aarden'...
Onze openbaarheid van bestuur is
niet groot genoeg. Evenals in Zweden
zouden bij ons alle overheidsstukken
in beginsel openbaar moeten zijn. De
burger zou via de Grondwet recht op
informatie moeten krijgen. Open-
baarheid is bljzonder noodzakelijk.
lk ben een groot voorstander van
buitenparlementaire actie. Daardoor
kunnen belangrijke zaken in het Par-
lement aan de orde komen en ver-
wezenlUkt worden. Een voorbeeld^
het vrouwenkiesrecht is afgedwonger,
door buitenparlementaire actie, door-
dat nameliik vrouwen 'de straat oo-
gingen'. Natuurlijk hebben kamerle-
den het daar wel eens moeilijk mee

- het is veel eenvoudiger het onder
elkaar klaar te stomen.
De kern van mijn betoog is:
. Gezag is niet meer wat het ge-

weest is en dat is maar goed ook.
. Het Parlement is dichter bii het

volk gekomen, gelukkig.
. Openbaarheid van bestuur en zo-

veel mogelijk verantwoording voor-
af dn achteraf. is met elkaar van
groot belang voor de toekomst van
de democratie.

2. J. LANSER, voorzitter Christelijk
Nationaal Vakverbond

De vraag is gesteld: 'Op welke wijze
kan onze samenleving beter functic^
neren?' De vraag zou dan gestel<,
kunnen worden: 'Moet onze samen-
stelling dan beter gaan functioneren?'
Want er klinken ook wel eens stem-
men die vinden dat je daar nauwe-
lijks aandacht aan zou moeten be-
steden, omdat ieder voor zich maar
moet uitzoeken hoe hij het beste kan
leven.
De zojuist al genoemde verantwoor-
delijkheid is belangrijk, al kan dit be-
grip gauw misbruikt worden, want
aan inspraak, e.d. kan allerlei uitleg
worden gegeven; zoals bij dat groep-
je mensen dat zware lasten van be-
neden naar boven moest dragen: er
waren er vijf , maar slechts vier
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sjouwden; toen aan die vijfde werd
gevraagd of hij ook niet iets moest
doen, was zijn antwooord: die men-
sen dragen wel de lasten, maar ik
draag de verantwoordelijkheid. Zo
moet het niet.
Willen wij komen tot een beter func-
tioneren van de samenleving, dan
moeten wij elkaar vormen tot ver-
antwoordelijkheid. Het besef van ver-
antwoordelijkheid is een der belang-
rijkste voorwaarden voor een goed
geordende samenleving, waarbij alle
sectoren in die samenleving als het
ware in elkaar moeten vloeien. Er
dienen, bijvoorbeeld, geen afstanden
te zijn tussen de parlementaire demo-
cratie en de democratie in het be-
drijfsleven. Dit moet in zijn algemeen-
heid gelden, dus ook in het gezin
en in de scholen - om nog maar
niet te spreken van de universiteiten.

afet gezag in het gezin is immers ook
rnders dan vroeger geworden; het
moet zich ook daar waar maken. Het
roept spanningen op wanneer het in

een gezin democratisch verlooPt,
maar op school voor de kinderen
niet. En deze samenhang is vooral
van toepassing op het bedrijfsleven
en het algemeen maatschaPPelijk
teven.

Gezag moet gelegitimeerde macht
zijn. Machthebbers dienen niet uit
zichzelt op te komen, maar te wor-
den aangewezen. Daana zullen zi)
hun macht moeten waar maken en zo
langzamerhand tot een positievan ge-

zag kunnen komen. Daarbij is het no-
dig, dat zowel in de Politiek als in
het bedrijfsleven de mensen, die erbij
betrokken zijn, kunnen meebeslissen

- hoe, daar valt over te praten -over de structuur van de maat-
schappU, de onderneming, de orga-
nisatie waarin zij zullen werken. En

Aan niet alleen achteraf, maar in
grote lijnen ook vooraf, bijvoorbeeld
bij het vaststellen van de doelstellin-
gen van de onderneming. Het dient
onbestaanbaar te zijn dat in een on-

derneming door een klein groePje
mensen wordt besloten, tot het pro-

duceren van een ander product over
te gaan, zonder dat de mensen die
daar werken en er aan mee moeten
bouwen, daarin zijn gekend. Zii moe-
ten mee kunnen beslissen over de
vraag of de doelstelling van de on-
derneming zal worden gewijzigd of
aangevuld.
Het zi.ln met name ook de vakvere-
nigingen die zich bezig houden met
de vraag of het beginsel van demo-

cratie goed kan functioneren binnen
het bedrijfsleven. Zij heeft in die zin
een maatschappij-kritische functie in
onze samenleving te vervullen. Dat
gebeurt door een paar bestuurders,
maar de leden van de vakbeweging
zijn er bij betrokken: en tegenover
hen wordt verantwoording afgelegd.
Wat dus van toepassing is op de
politieke partuen en in zUn algemeen-
heid geldt voor de parlementaire de-
mocratie is ook van toepassing op
maatschappelijke organisaties, zoals
vakverenigingen en ondernemingen.

3. W. de GRAAF. voorzitter van de
Utrechtse Studenten Fakulteiten.

Hoe zou macht moeten functioneren
in de samenleving? Dat is een be-
langrijke vraag voor de studenteh.
Maar dan moet ik eerst de achter-
grond schetsen.
De studenten zun op een gegeven
moment oog in oog komen te staan
met 'autoritaire verhoudingen'. Zij zijn
gestoten op machtsposities, op men-
sen die voor een hele hoop andere
mensen de dienst uitmaken. Dat slik-
ken zU niet meer; en waarom niet?
AIs gesteld wordt dat de samenleving
behoefte heeft aan leiding, aan
macht, aan functionarissen die macht
uitoefenen, al of niet vooraf of ach-
teraf gecontroleerd: dan is ddt een
beginsel dat nu juist door de studen-
ten ter discussie wordt gesteld. Zij
gaan er niet primair van uit, dat er
een groep mensen moet zijn die
macht over anderen uitoefenen. Zlj
stellen, dat iedereen zelf zijn eigen
situatie moet kunnen beslissen of hoe
die situatie er uit moet zien. Dat is
voor hen rechtstreekse democratie.
Bestaande begrippen als vrijheid en
rechtvaardigheid worden door de
studenten getoetst aan de werke-
fijkheid. Zi1 zien, dat van die be-
grippen, die in de Franse revolutie al
aan de orde werden gesteld, bar
weinig terecht is gekomen. Die be-
grippen zUn verminkt. En vanuit die
analyse hebben zU de strUd met de
machthebbers aangebonden. Op dit
punt verschil ik een beetje van de
vorige twee sprekers.
lk geloof namelijk niet dat het gezag
beter is gaan functioneren. Het heeft
alleen betere middelen gekregen om
zich te handhaven, ook buiten de in-
vloed van iedereen om. Dat betekent
dat het tijdperk van eindeloze discus-
sies, waarin we nu zun gekomen, een

schijnvertoning gaat worden. Want
men praat wel, maar de beslissingen
worden ondertussen toch genomen.
Dat is de paradox: men wil wel dis-
cussidren, maar de beslissingen toch
bij de machthebbers houden.
Dat hebben de studenten, juist via
die discussies, gemerkt. Toen zij met
de machthebbers overlegden over in-
spraak en medebeslissingsrecht, ont-
dekten zij terecht te komen in een
net van afspraken en spelregels die
door autoriteiten waren bepaald. Ze
mochten wel praten, als ze maar niet
de positie en het beleid van die
machthebbers aantastten.
Vanuit dit gevoel van 'het lukt niet'
hebben de studenten het conflict tug-
sen machthebbers en machtelozen
heel duidelijk willen stellen. En zo

kwamen zij tot 'harde acties': het
bezetten van een gebouw, het ver-
storen van een vergadering en der-
gelijke.
Dit gebeurde om het systeem, waarin
de machtposities fungeren, te kunnen
aantasten; om duidelijk te maken dat,
als men het recht ooeist in die situa-
ties in te grupen, men prompt een
heel arsenaal van machtsmiddelen
open trekt. De 'politieke' processen
over het Maagdenhuis zijn daar bij-
voorbeeld uitvloeisels van.
Het is niet zo vanzelfsprekend dat
er leidlng moet zUn zoals die nu in de
samenleving bestaat. Het gaat niet
met delegatie, met het kiezen van
een aantal mensen tegen wie je
vooraf of achteraf iets mag zeggen.
Het gaat er om - en dat is dan een
alternatief dat gezamenlijk moet
worden uitgewerkt - de beslissingen
steeds meer naar beneden te verleg-
gen. Niet een Tweede Kamer laten
beslissen, maar zelf beslissen op de
lagere niveau's in de maatschappij.
De hieruit ontstaande spanningen
kunnen niet meer alleen vriendelijk
worden opgelost; het zal inderdaad
met harde strud gaan.

Op dit ogenblik is er het probleem,
wie nu eigenlijk maatschappij-kritiek
mag hebben: de studenten of de vak-
bewegingen. De heer Mertens (voor-
zitter Ned. Kath. Vakverbond - Red.)
heeft reeds gezegd:'die studenten
doen nou wel alsof zij het monopolie
van de maatschappijhervorming heb-
ben, maar de vakbonden zijn er ook
nog'. Dit is misschien wel waar, maar
dan moet er een betere samenwerking
van de grond komen.
Toen gaf de discussieleider het
woord aan de kuilbezetters.
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WELPEN

Gidsenspel

In januari werden de spelsuggesties
voor het in elk district te houden
gidsenspel verzonden. De districten
zijn niet aan 66n bepaalde zaterdag,
om het spel te spelen, gebonden.
Wel zou het plezierig zijn wanneer
omstreeks begin mei op het NHK
bekend is welke gidsen naarJongens-
stad zullen gaan.

Gidsen in Jongensstad

Het programma voor 4 en 5 augustus,
de twee dagen waarop zo'n 350 wel-
pen in Ommen zullen zijn, begint al
vaste vormen te krugen.
Het is zeker dat op deze dagen een
speciale trein naar en van Ommen
zal rljden, alleen bestemd dus voor
onze gidsen.

Rimboejacht

Zie hiervoor de speciale aankondi-
ging. En nogmaals: laat iedere Akela
in de eigen horde aan de voorberei-
dingen beginnen.

Handboek voor Welpenleiding

Het zal nog wel even duren voordat
het al meerdere malen in beleids-
notas' aangekondigde handboek kan
verschijnen. Het is beslist geen een-
voudige zaak dit te realiseren. Voor-
al het ontbreken van voldoende tijd
is een storende factor. Maar er wordt
aan gewerkt.
De Nationale Commissie kon onlangs
akkoord gaan met een voorstel over
inhoud en uitvoering. We durven nu
wel de prognose te doen dat dit boek
aan het einde van het verenigings-
jaa( 197011971 in de Scout Shop ver-
krijgbaar zal ziin.

Regionale bijeenkomsten ADC'en en
W en AAKL's

In maart en april (zie agenda) zullen
de ADC'en-W en AAKL's weer op
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6 plaatsen in ons land bijeenkomen.
Een deel van deze bijeenkomsten zal
gereserveerd worden voor het door-
praten van de rimboejacht. Daarom
zullen ook de ADC'en-W van de KV
aanwezig zun. Het zou plezierig maar
vooral ook nuttig zijn wanneer elk
district op deze bijeenkomsten ver-
tegenwoordigd is.

VERKENNERS

Nationale Hikewedstrijden

Alle VL's kregen inmiddels de gege-
vens over de Nationale Hikewedstrij-
den. Zoals u bemerkt zult hebben zijn
deze wedstrijden na 14 jaren in de
omgeving van Ede/Wageningen ge-
houden te zun, verplaatst naar Om-
men. Het steeds minder worden van
de mogelijkheden voor het hiken in
het centrum van het land zijn hier de
ooaaak van. We hopen dat de wed-
strijden, ondanks het feit dat ze op
een niet centrale plaats gehouden
worden, toch door veel verkenners
zullen worden bezocht.

Nationale Patrouillewedstrijden

In dit nummer treft u de gegevens
aan van zowel de Begionale als Na-
tionale Patrouille wedstrijden. De re-
gionale wedstri.l'dleiders ontvingen
reeds de benodigde gegevens. De
Nationale Cie zal trachten zoveel mo-
gelijk wedstrijden te bezoeken.

longensstad .|970

Wanneer er nog verkenners - pa-
trouilles of troepen zijn die deel willen
nemen aan het grootse Jongensstad
project, dan graag z.s.m. een opgave
aan het NHK. Alle deelnemers die
zich tot op heden gemeld hebben,
ontvingen reeds de eerste gegevens.
Willen ook die leiders die menen dat
op welke manier dan ook de positieve
bijdragen aan het project Jongens-
stad kunnen leveren. zich melden.

Nieuwe klasse-eisen

Denken alle (ass.) verkennersleiders
er aan dat de tweede en laatste
mogelijkheid om mee te denken en te
bouwen aan de klasse-eisen d.m.v.
de negen regionale gesprekken in
de maand geboden wordt. Alle hop-
lieden en troepraden zUn ingelicht.
En dus gaarne uw volledige mede-
werking.

Admiraliteiten

Alle schrijvers hebben in de tweede
helft van januari een dik pak papier
ontvangen van de Nationale Admira-
liteit d.w.z. van de in Scouting Ne-
derland samenwerkende zeeverken-
ners / waterpadvindsters / watergid-
sencommissies.
Voorgesteld wordt de controle op
boten en varen overal samen te doen
en dan niet per plaats maar in com-
binaties van olaatsen.
Wanneer dit straks ingevoerd wordt
zal er in de toekomst doeltreffend
gecoordineerd en samengewerkt
kunnen worden. Uiteraard zullen dan
onze Spelregels op dit gebied moe-
ten worden aangepast.

In januari ontving elke leidster en lei-
der een uitnodiging voor het prak-
tische gedeelte van de Gilwell Wood-
badgecursus.
Hebt u reeds een inschrijfformulier
aangevraagd? Ook alle Gilwellians
ontvingen dit schrijven omdat het
administratief onmogelijk was hen
over te slaan. Zij zijn uiteraard ook
op deze cursussen weer van harte
welkom. Alle nadere inlichtingen
kunt u bij de afdeling Spelzaken in-
winnen.

ZEEVERKENNERS

TRAINING EN
VORMING



NATIONAL PATROL LEADERS'
couNclL '70

Een unieke gelegenheid voor 2 Ne-
derlandse PL's om eens met een aan-
tal collega's uit diverse landen te
praten over diverse, sPeciaal voor
hen zo belangrijke, onderwerPen.
Dit National Patrol Leaders' Council
'70 wordt van 11 tot en met 13 seP-
tember a.s. in vijf delen van het
Verenigd Koninkrijk, t.w. in Noord
lerland, Schotland, Londen, Sheffield
en Zuid Wales gehouden.
Aanmeldingen voor deze'studiebij-
eenkomst', die desgewenst vooraf
kan worden gegaan door een weekje
logeren bij een Engels pv-gezin' wor-
den graag ingewacht bij de afd. Bui-
tenland van NHK, Zeestraat 76, 's-

Gravenhage.

BUNDESLAGER HOLSTEBRO 1970

wordt van 28.7 tot 4.8 a.s. te Holste-
bro, Denemarken, georganiseerd'

afliervoor worden Nederlandse troe-
ren (max. leeftld longens l6 jaar)
van harte uitgenodigd.
Dit kamp wordt voor de Denen een
iubileumkamp en dat kan het tege-
iiik voor de Nederlandse deelnemers
z-i.jn, want zowel de CVJM-Pfadfinder
(organisatoren) als de NPV bestaan
60 jaar.
Het programma is uiteraard heel in-
teressant en afwisselend; de kosten
bedragen exclusief vervoer D.Kr'
125,- per persoon.
Aanmeldingen: afd. Buitenland, NHK'
Zeestraat 76,'s-Gravenhage.

LANDESLAGER '70 wordt van 25.7
tot 7.8 a.s. in Unterauerkiel am

Schwarzen Regen (in de omgeving

uit-
nodigingen

uit het
buitenland

van Bdbrach) georganiseerd.
Hiervoor wordt ook een Nederlandse
troep uitgenodigd. Hei bijzondere van
dit kamp is, dat het een stad in het
klein moet worden, met o.a. een 'col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders' (wordt tijdens het kamP geko-
zen) en een aantal 'kantoren' waar-
onder een VW-kantoor waar men
excursies verzorgt.

N.O. JUBILAUMSLAGER I91O_I970,
Oostenrijk

Ook dit is een kamp dat, voor troe-
pen en stammen, ter gelegenheid van
een 60-jarig jubileum te Katzelsdorp
bij Wr. Neustadt, 50 km ten zuiden
van Wenen, georganiseerd wordt.
Het kamp is van 21 tot 31 juli a.s.
met aansluitend een week hospitality.
Er is een verkennerskamp en een
eigen voortrekkerskamp, met ieder
hun eigen, afwisselend programma.
De kosten van dit kamp zijn, exclu-
sief vervoer en zakgeld, O.Sh. 600,-
per persoon, inclusief een excursie
naar Wenen.
Aanmeldingen: afd. Buitenland, NHK,

Zeestraat 76,'s-Gravenhage.
De kosten bedragen DM 25 per per-
soon; dit is echter alleen voor admi-
nistratie- en andere algemene kosten,
zoals: sanitaire voorzieningen, water-
en stroomtoevoer, grote tent. etc.
Deelnemende troepen rnoeten dus
zelf voor hun voedsel zorgen.
Aanmeldingen: afd. Buitenland, NHK,
Zeestraat 76,'s-Gravenhage.

met TES

naar het
buitenland

Dankzij een uitgebreide sa-
menwerking in Europees ver-
band kan Trans Euro Scout
ook dit jaar weer tal van goed-
kope reismogelijkheden ver-
zorgen voor u, die beslist uw
aandacht waard zijn wanneer
u met uw groep naar het bui-
tenland gaat.
Per bus, trein, boot of vlieg-
tuig.

Het reisprogramma met alle
gegevens kunt u aanvragen bij
Trans Euro Scout, Laurens
Reaellaan 17, Haarlem of bij
het NHK.

Wacht er niet te lang mee.

WELPEN

F. J. A. Kelderman, Utrecht
Mei. l. Hubreqtse, Heinkens-

zano
C. D. Hendriks, Leiden
Mevr. W. K. Zeeman-Boon,

Den Helder
W. P. D6meijer, Botterdam
Mevr. P. J. D6meijer-Hess,

Rotterdam
Mej. A. de Wild, Den Bosch
Mej. M. C. van Raalte,

Schiedam
J. H. Soethoudt, Rotterdam
Mej. H. Gerritsen, Woerden
G. E. Ribberink, Zoetermeer
J. G. v. d. Eynde, Utrecht
Mej. C. J. Vonk, Den Haag
Mei. M. Couvret, Utrecht
Mej. B. Wymenga, Groningen
Mej. J. Akkerman, Maarssen
H. P. Backer, Maastricht
Ph. J. Woltering, Utrecht

wood-
badges

Mej. G. Baalmans, Veendam W264
Mej. K. J. v. d. Haagen,

Winschoten W264

VERKENNERS

P. C. Kramer, Aarle-Bixtel V244
P. Heres, Rotterdam V244
Th. J. van Liempt. Rotterdam V244
C. Kooij, Utrecht V238
K. F. Muetstege, Zevenaar V244
J. ,A. Stoutjesdijk, Rotterdam V244
J. A. Koning, Leeuwarden V238

F. W. Oostervink, Rotterdam
R. J. Kest, Vlissingen
P. Hijzen, Soesterberg
M. F. G. Parmentier, Utrecht
N. E. Helmus, Utrecht
D. Boers, Deventer

VOORTREKKERS

H. S. A. Thierry, Heemskerk VT40
W. M. C. van Broeckhuysen,

Den Haag W40
J. M. Meijers, Honselersdijk VT40
G. Docters van Leeuwen, Ede VT40

w264

w260
w260

w260
w260

w260
w264

w260
w260
w260
w264
w264
w264
w264
w264
w264
w264
w264

v244
v248
v238
v244
v248
v248

ZEEVERKENNERS

P. Klaasse Bos, Amsterdam

COMMISSARISSEN

J. A. Eshuis, Borne
A. C. van Broekhoven,

Rotterdam
S. Aantjes, Rotterdam

2v222

cl0

c10
c10
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ho{dg.:_,gnquete
Nationale Commissie Welpen kreeg inzicht in stand van
zaken van horden in Nederland

Gaven wij in de.vorige WP gegevens betreffende leiding Insignes
en -aantallen welpen per horde, thans volgen cUfers be- o aintal insignes
treffende sterren en insignes

le Ster 5.6 per horde
verkregen in periode van 1 september '68
tot 15 juni '69

GR 5.6

1.6

6

6.8

n
6.9

FR

DR

OV

GLD

UTR

NH

ZH

zn
NBR

DH

5.4

6.4

R'DAM

4.4

4.2

63

6.4

Totaal aantal per 15 juni '69 7.6 per horde

le Ster N.B. Gemiddeld aantal welpen per horde: 2l.Z

2e Ster 2.5 per horde
verkregen in periode van 1 september '68
tot 15 juni '69

21.8 per horde

GR

UTR

NH

zt1

| 12.6

I ro.rr
I ro.s

@
t ,a6-
k -
/ ro.o

-ri*
ztD
NBR 15.4

DH 62.6

R'DAM 22.7

r insigne wolf 1.2 per horde

Een gemiddelde horde ziet er dus zo uit:
WL is 31 jaar

4t/2 al WL
er zijn: 21/2 AWL

2l .7 welpen
7.6 I e ster
3.2 2e ster

21.8 insignes
1.2 insigne wolf

Nog enkele conclusies:

- de groene insignes waterrat en acrobaat zijn 'in'.Totaal aantal per 15 juni '69
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GR

FR

o.2

1.3

DR 0.7

OV 0.8

GLD 1.0

UTR AA

NH

ZH

0.8

1.2

ZLD

NBR

DH

0.6

LC

5.3

R'DAM 0.7

GR 1.7

FB 1.5

DR 2.1

OV

GLD

UTR

1.3

3.0

Q1

1.9

3.4

ZLD 1.4

NBR

DH

n OAft 

2.7

5.2

3l

3.2 per horde



LEEFTIJDEN

1110 TOTAAL

Acrobaat

Waterrat

Speurder

3.1

0.1

/a

6.7

0.5

7.2

8.9

0.9

5.2

o.z

0.6

18.7

24.9

2.1

r belangstelling voor de diverse insignes (met percentages)

Acrobaat

Waterrat
Qnar rrdar

Ploegspeler

Tuinman

Kunstenaar

Recreatie

Musicus

1e Helper

Gids

Huisknecht

Handige Jongen

Reisactent

Verslaggever

Fotograaf

Secretaris

Vriend v. d. boerderij

Toerist

Totaal

0.6

0.1

n?

0.6

0.1

0.5

o.7

2.5

0.2

o.7

0.2

0.5

0.4

0.1

0.8

U.J

1.1

AQ

0.05

0.0s

z.t

0.s

1.7

0.5

1.2

1.2

0.3

nq

0.8

0.2

0.05

;
0.05

2.9

5.8

0.8

1.7

0.6
AA

t.c

u.o

3.C

'l.c

2.9
1A

14.3

1.5

4.7

1.3

3.1

3.2

1.0

o. l

2.2

7.0

2.5

0.1

0.2

0.1

U.ZJ

0.1

0.25

36.6

0.4

0.2

0.1

0.3

0.2

AQ

20.4

- het insigne Wolf doet het niet meer zo

- de hobby insignes beleven nog een geringe belang-
stelling.

Uit nadere bestudering blijkt nog:

., WL - Gilwellian : wat meer welpen
wat meer welpen mee naar kamp
wat meer 1e en 2e sterren

WL - 20 -25 
jaar: wat minder sterren

wat minder insignes

WL - 25 - 40 jaar: wat meer welPen
wat meer welpen mee naar Kamp
wat meer sterren en insignes

WL - huisvrouw : wat meer welpen mee naar kamp
wat meer sterren en insignes

WL - bU onderwijs: wat minder welPen
wat minder welpen mee naar kamP
wat minder sterren
wat minder insignes

Het ligt in de bedoeling dit jaar wederom een dergelijke
enouCte te houden.
Deze enqu6te zal een stimulans zijn om het Spel
gellk bUtrjds - aan te passen aan de eisen die jongens
tussen 8 en 1 1 jaar aan ons Spel stellen.
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lets Yoor U - lels yoor U.Iets voor U

KREASIE
(over Scouting Nederland
gesproken. ..|
\/OOR IIET EERST: een cultu-
rele happening van leidsters en
leiders van het NPG, de NG
de NPV en de KV van het
Sewest/de provincie Utrecht.
SCOUTING NEDERLAND IN
PRAKTIJK!
In het weekend van2Sfebruarv
I maart a.s. kun je elkaar ont-
moeten, met elkaar optrekken,
van alles samen doen (bv. ac-
teren, grimeren, weven, papier
verwerken, instrumenten ma-
ken, dansen en solderen), plan-
nen smeden voor de toekomst
en ga zo maar door op onze
gemeenschappelUke markt te
AUSTERLITZ.
EEN LUDIEK I'EEST IN 'DEMIER', gelegen op bet terrein
van Staatsbosbeheer, Wouden-
bergseweg 39 te Austerlitz.
Lees de FOLDER. die iedere
leidster en leider in Utrecht
ontvangt (dan weet je meer,
b.v. hoe je er kunt komen).
Vraag om INLICHTINGEN biJ
de heer J. Moesker van de
NPV Jansveld 51 te Utrecht.
tel. 030 - 10936. of bij de Neder-
landse cidsen, Eusebiusbuiten-
singel 42 te Arnhem, tel. 085 -
435583.

OPGAVE alleen per giro-kaart
(ingesloten bU folder).
I{AAST JE, want er zijn maar
zestig bedden te!: beschik-
king.
WIJ STARTEN zaterdag om 6
uur in de namiddag en eindi-
gen zondag rond dezelfde tijd.
Als BIJDRAGE voor dit krea-
tieve feest vragen wij I 10,-.
Termijn van inschrijving: 15
februari.

Zeeverkenners I
motortjalk M. S. Eemdracht
Inlichtingen: S. Hop, Driebergenstraat
:58, Den Haag, tel.:070-664?93
32 slaapplaatsen
minimaal 20 personen
kosten I 1,- p.p.p.n.
Ergens in Nederland, voorkeur Fries-
land.

VERKENNERSKAMPEER-
PLAATSENTIJST
Enkele nieuwe kampeerterreinen:
District Frieslanal:
Tcrhorne: Elfregi-Zeeverkennersei-
land, Terkaplester Poelen
Inlichtingen: W. v. d. Meer, Buorren
51. Terhorne. tel.: 05668 -219
Terrein: PK
groepen: 1 e 2

kampkosten: I 35,- per week
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leidingwater: 500 meter varen
houtvuur: na overleg
kampvuur: na overleg
geen.brandhout en pionierhout aan-
wezrg
zwemwater: rondom
omgeving: afmetingen eiland t 250 x
100 m, grasland, struiken, insteek-
haven, plassen, eilanden, grasland.
Beperkte diepgang.
BelangrUk: Het eiland is alleen nog
na 18 juli beschikbaar.

UITNODIGINGEN UIT
HET BUITENIAND
ENGELAND organiseert dit jaar weer
een zeepkistenrace. Dit jaar worden
ook Nederlandse padvinders uitgeno-
digd om hun krachten met de Engelse
karretjes te meten.
De race wordt gehouden op 4 ju-li 1970,
kosten zijn 3 -.10.6 per wagen, plus
natuurlijk eventueel onderdak, ver-
voer enz.
zij die er serieus voor voelen hieraan
deel te nemen, kunnen bij het NHK,
afd. Buitenland, Zeestraat ?6, Den
Haag, een boekje aanvragen met di-
verse technische gegevens. Het boekje
is in het Engels gesteld en slechts in
zeer bescheiden aantal aanweziq.

LINI(.UP
Een heleboel Nederlandse groepen
hebben aI een relatie met een of meer
buitenlandse groepen, om op die ma-
nier iets van de wereldbroederschaD
waar te maken.
Uw gro€p nog niet? Dan heeft u nu
een mooie gelegenheid om in te gaan
op een van de verzoeken die wij -voornamelijk uit Engeland - hebben
binnengekregen.
Inlichtingen: NHK, afd. Buitenland,
Zeestraat ?6, Den Haag.

De Explorer Belt
Ggzien het succes van de vorig jaar
getrouden'explorer-belt', is bestoten
deze activiteit ook in 19?0 te organi-
seren. Opnieuw is de keuze gevallen
op het Mo€selgebied, in Duitsland.
De 'explorer-belt' wordt gehouden van
12 tot 24 juli '?0 en gaat I 125,- p.p.
kosten. Dit bedrag is inclusief de
reiskosten van de Nederlands-Duitse
grens tot eindpunt van de tocht.
De 'explorer-belt' staat open voor
verkenners en voortrekkers van 15 tot
19 jaar, terwijl het niveau van 1e klas
verkenner noodzakelik is om de tocht
met succes te kunnen volbrengen.
Bespreek nu de mogelijkheden tot
deelname en stuur dan zo spoedig
mogelijk een voorlopige opgave (in
tweeta,ilen) naar de afdeiing Buiten-
land van het Nationaal IIoofdkwartier,
Zeestraat 76, Den Haag.

Amstelweekend - Amsterdam
22-24 mei l97O
In navolging van het Rijnmondweek-
end, dat in september 1969 onder het
motto 'Scouting in Industrie' in Vlaar-
dingen werd gehouden, zal in mei a.s.
een vervolg hierop worden gehouden.
Men is namelijk begonnen met de

organisatie van een weekend onder detitel: '60 jaar Scouting, tijd voor ver-
nieuwing'.
Door middel van excursies en lezingenwil men informatie verstrekken over
een snelgroeiende wereldstad.
De kosten zijn in elk geval lager dan
I f0,-. Inlichtingen en aanmeldingen
bij II. van Drunen, Vonliebigweg i28,
Amsterdam, tel.: 020-55399 (tussen 3 en
6 uur).

Zeeverkenners ll
I{et secretariaat van de Stichting Zee-
verkennerscentrum Brielse Meer is
ondergebracht bij het bureau van de'Stichting'Jeugd Voorne-putten-Ro-
zenburg', Markt 12 te Heenvliet.
Telefoon: 01887-1644.

Voor inlichtingen en reserveringen
gelieve men zich uitsluitend te wen-
den tot dit adres.
IIet bureau is geopend op werkdagen
tussen 9.00 en l?.00 uur.

Werkkampers gevraagd
T$dens het Nationaal Waterkamp zijn
heel wat mensen nodig om alles ingoede banen te leiden.
Gevraagd worden een kookster en
twee assistent-kooksters, die in staat
zijn om voor ongeveer 100 personen
maaltijden klaar te maken.
Verder zijn nog nodig een typiste, die
gedurende het NaWaKa de kampkrant
veuorgt, alsmede,loslopende Ioodsen'
en'waterminnende voortrekkers' omin het Ioodsenwerkkamp mee te hel-pen om ervoor te zorgen, dat de deel-
nemers een geslaagd kamp hebben.
Aanmelden: J. W. Tempelaar, p.
chijsenlaan 42 te Zaandam.

Nationaal Waterkarnp
197(,
h 1970 (3 t/m 10 juli) zat de ZV
vloot weer uitvaren riehting
Nationaal Waterkamp te Vin-
keveen wordt getrouden.

. De deelname staat open voor
aile waterpadvindsters, water-
gidsen en zeeverkenners van de
vier organisaties van Scouting-
Nederland.

o Een unieke kans, om elkaar
te ontmoeten. Kennismakingen
te hcrnieuwen en nieuwe kon-
takten op te bouwen.
I In een omgeving waar ieder
rechtgeaarde waterrot zich
happy voelt.
KOMT U OOK MET UlI/ BAK.
KEN EN UW LOODSEN?

JONGENSSTAD 70
Van 1-8 augustus 19?0 gaan honderdenjongens bouw'en aan hun jcngensstad.
Heeft u in uw troepraad al gespro-
ken over deelname?
Zo nee, doe het dan deze week nog ! Zoja, stuur dan zo Gpoedig mogelijk hetinschrijfformulier in?
Alle nadere gegevens zijn opgenomen
in De Verkenner van december jl.



AfiillIDA

l$70
(wijzigingen voorbehouden)

23 april
25 april

Datum

28 febr.
28 febr.

28 febr.

7 maart

7 maart
14 maart
20121 maart
21 maaft

21 maart
31 mrt.-1 april
2-3 april
4 april

6-26 april
11 april

1 1 april
18 april
18-19 april
1B april

30 april

2 mei
8-10 mei
9 mei
9 mei

l0 mei
15-18 mei
15-19 mei
19 mei
22-24 mei
23 mei
30 mei
6 juni
6 Juni
20 juni
26 juni-3 juli
3-10 juli
14-28 juli
28 juli-6 aug.
1 -8 aug.
4-5 aug.
I 2 sept.
26-27 sept.
26-27 sep|
1 0 okt.
10-11 okt.
17-18 oktober
23-24 oktober
24 okt.
31 okt.
31 okt.-'l nov.
21-22 nov.

Plaats

Utrecht

Haarlem

Gouda

Meppel
Rotterdam
Amsterdam
Ommen

Utrecht
Utrecht
Ommen
Ommen

Haarlem
Utrecht

Den Haag
Breda
Apeldoorn
Den Haag

Tilburg
in alle plaatsen

Groningen
Paleis Soestdijk

Utrecht
Frankrijk
Oegstgeest

Den Haag
Hilversunr
Ommen
Anloo (Dr.)

Amsterdam
in alle plaatsen
in de districten
Utrecht
Roosendaal
Utrecht
Denemarken
Vinkenveen
Duitsland
Amersfoort
Ommen
Ommen
in alle districten

o

Ommen
Utrecht
Ommen

Ommen
Utrecht

?

Ommen
Ommen

Aard der bijeenkomst

Reg.V-bespreking (Utrecht)
Reg.V-bespreking (Noord Holland,
Amsterdam)
Reg.V-bespreking (Zuid Hclland, Den
Haag, Botterdam)
Reg.bespreking ADC'en-W en AAkL's
(Groningen, Friesland, Drente, Over-
ijssel)
X-groepen R'dam en zuidelijk Z.-Holl.
X-groepen A'dam en N.-Holland
Nat. Beraad X-groePen
Reg.bespreking ADC'en-W en AAkL's
(Gelderiand, Utrecht)
Persmedewerkers
Nat. Hikewedstruden
Nat. TrapperskamP
Reg.bespreking ADC'en-W en AAkL's
(Noord Holland, Zuid Holland)
PV-postzegeltentoonstel ling
Reg.bespreking ADC'en-W en AAkL's
(Amsterdam, Den Haag, Rotterdam)
X-groep Zeeland/N.-Brabant/Limburg
X-groepen Gelderland en Utrecht
19e Duinenmarsen
Reg.bespreking ADC'en-W en AAkL's
(Limburg, Noord Brabant, Zeeland)
St. Joris
X-groepen Groningen/Friesland/Dren-
te
Presentatie

GC-bijeenkomst
Eur. lnt. Commissioners
Nat. St. Jorismarsen
X-groepen Den Haag en noordelijk
Z.-Holl.
Autobloementocht Jasonstam
Nat. Patr. Wedstrijden
Noord. Pinksterkamp
Kroonverkenners
Amstelweekend
Speldag
Demonstratiedag
Co ntact-Co m m iss ie
21e Nationaal Bandconcours
Raad van Afgevaardigden
Duty to God Conferentie
Nat. Waterkamp
Explorer Belt
Jamborette
Jongensstad
Gidsen in Jongensstad
Nat. Rimboejacht
Redacties groepsbladen
Nat. Training Team
Overzee Retlnie
ADC'en-ZV en -V
J a m bo ree-o n -th e-Air
Nat. Beraad X-groePen
AGC'en-Vg
Nat. Zwemwedstrijden
ADC'en-W
Leden Groeps Commissies
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INLEIDINGSCURSUSSEN VOOR
WELPENLEIDING

INLEIDINGSCURSUSSEN VOOR
VEBKENNERSLEIDING

SPELTECHNISCHE CURSUSSEN
VOOR WELPENLEIDING

Gewest: Amsterdam

4 avonden in januari-februari I 970.
lnlichtingen: GHK, Keizersgracht 232,
Amsterdam.

Gewestr Gelderland

Nunspeet, 11112 april 1970.
Kosten: f 8,50.

Inlichtingen: mej. K. van Huissteden,
Hoekstraat 17 te Aalten.

Gewest: Noord-Holland

Haarfem, 21122 maart 1970
Kosten: f 10,-
lnlichtingen: mevr. W. Honderdos-
Knook, Celsiusstraat 89 te Zandvoort.

Gewest: Rotterdam

Rotterdam, 14/15 maart 1970
Inlichtingen: mevr. F. Venstra-v. d.
Berg, Wilhelminastraat 25 te Baren-
drecht.

Gewest: Utrecht

Driebergen, 23124 maart 19i0.
Inlichtingen: J. Moesker, GHK, Jans-
veld 51, Utrecht, tel.030-10936.

Gewest: Noord-Brabant

Valkenswaard, 7/8 maart 1970.
Kosten: f 7,50.

Inlichtingen: A. Braamkolk, Jan Sluy-
tersweg 17 te Eindhoven, telefoon
040-1 I 564.

Gewest: Zeeland

Terneuzen, maart 1970.
Kosten: f 6,50.
Inlichtingen: mevr. W. Roose-Kool-
wiJk, Vrijdomweg 32 te Vlisslngen,
tel. 0l 184-2557.

Gewest: Gelderland

Gorssel, 14/15 maart'l 970.
Kosten: f 8,50.

Inlichtingen: Mej. K. van Huissteden,
Hoekstraat 17 te Aalten.

Gewest: Noord-Holland

Haarlem, 18 april 1970

Kosten: f 2,50

Inlichtingen: mevr. W. Honderdos.a
Knook, Celsiusstraat 89 te Zandvoort.

Gewest: Noord-Brabant

Eindhoven of Breda, t8/19 april 1970.
lnlichtingen: C. Loch, Gen. Cronj6-
straat 4 te Eindhoven, tel. 040-62900.

Gewest: Overijsrel

Twente, 27 febr.,6, i3, 20 maart lg70
(4 avonden).
Inlichtingen: Akela Ter Brugge, Hof-
kampstr. 145, Almelo.

CURSUSKOSTEN
Voor welpenleid(st)ers

Voor verkennersleiders ,, 55,__
Voor voorirekkers nog nader te bepalen.
Voor groepsleiders en commissarissen ,, 55,_
BEISKO^STEN boven f10,- worden vergoed (reis-
kosten 2e klasse NS, woonplaats binnen -Nederiand_

Ommen v.v.).

IXLICHTINGEN alsmede een inschrijfformulier voor oe
ooor u gewenste cursus worden op verzoek oaarne
toegezonden door de afdeling Spelzaken uai het
Natio-naal Hoofdkwartier, Zeestraat 76 te Den Haag.
Tel. 070-63 59 00.

GTLWBLL VOOI'BAIDGE DBBL TT
PRAKTISCH

DEELNEMING IS MOGELIIK VOOR:

- Leid(st)ers die in het bezit zijn van het certificaat
van de Gilwell Woodbadge cursus deel l, waaryoor
u zich.nog tot 1 febr. '70 kunt opgeven.

- Leid(st)ers die beschikken over voldoende Spel_
technoische vaardigheid (zo mogelijk in het bezit
zUn van een certificaat 'Speltest').

- Leid(st)ers die voor het volgen van de cursus door
de DC zUn gemqef*igd. -
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SPELTECHNISCHE CURSUSSEN SPELTECHNISCHE TESTS SPELTECHNISCHE TESTS

VOOB VERKENNERSLEIDING VOOR WELPENLEIDING VOOR VERKENNERSLEIDING

Gewest: Noord-Brabant Gewest: Amsterdam Gewest: Utrecht

2ll22maarll97[. Amsterdam, 1 avond in februari. 7 maart 1970.

fnfichtingen: A. Braamkolk, Jan Sluy- Intichtingen: GHK, Keizersgracht232, Inlichtingen: J. Moesker, GHK, Jans-

tersweg 17 te Eindhoven, telefoon Amsterdam. veld 51 , Utrecht, tel.030-1 0936.

040-1 r s64.

Gewest: Gelderland Gewest: Zuid-Holland

Apeldoorn, 15 april 1970. Gouda, 28 februari 1970.

Kosten: f 1,50. Inlichtingen: Mej. H. W. Schimmel,

Inlichtingen: Mej. C. de Ruiter, Hoog- Lutweg 103, Oegstgeest.

straat 12 te Veenendaal.

Gewestr Noord Brabant

22 maart 1970.

Inlichtingen: A. Braamkolk, Jan Sluy-

Inlichtingen: GHK, Riouwstraat 66 te tersweglT, Eindhoven, tel.040-'1 1564.

Den Haag.

Gewest: Noord-Holland

Haarlem, medio september 1970

Inlichtingen: mevr. W. Honderdos-

Knook, Celsiusstraat 89 te Zandvoort.

Gewest: Zuid-Holland

Gouda, 20 of 27 maart 1970.

lnlichtingen: Mej. H. W. Schimmel,

Lijtweg 103, Oegstgeest.

Gewesi: Den Haag

Den Haag, 13 maart 1970.

GTLWNLL WOOI'BANGB I'DNL TT
PRAKTISCH

o Voor Groepsleiders en commissarissen

2 verlofdagen
5 verlofdagen
5 verlofdagen

3 verlofdagen
5 verlofdagen
5 verlofdagen

C 12 12-17 juni 4 verlofdagen

r Voor (assistent) voortrekkersleiders

W 423,4 en 5 april 1 verlofdag

met een zaterdag in het najaar 1970.

Alle gegevens over cursuskosten, voorwaarden voor
deelneming en reiskostenvergoeding worden hiernaast
vermeld.

r Voor(assistent) welpenleid(st)ers

W 266 van 5 mei t/m 10 mei

W 268 van 13 juli t/m 18 juli

W 270 van 17 augustus t/m 22 augustus

o Voor (assistent) verkennersleiders

V 250 van 4 t/m 10 mei

Y 252van 11 t/m l8juli
V 254 van 22tlm29 augustus
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OERDEEETIJI{, DAT IS IE

Elders is de sortering beslist groter en fleuriger, maar pers6 niet beter ofgoedkoper. Integendeell
Neem nu eens de RUIMTEVAARDER.

Deze speciaal voor ruige verkenners ontworpen patrouilletent is oerdegeliik
en.perfect uitgevoerd tot in - zelfs de kleinste - details. Kortom een tent voor
vele, vele jaren.

De prijs bedraagt compleet met lijnen, 3 vier-delige metalen palen, 12 zwarepennen en 20 gekloofde haringen: f 304,50 (excl. grondzeil en luifel).
Documentatie over deze en inoeie tenten wordt u op uun,rrJuj''guurn"
toegezonden.

een
gcrfcrntie
YOO] een
droge
nochtfust

van de

Nationale Padvindersraad
Pdstbui i36 I Den Haag
Tel. 070 - 33 77 96
Giro 199849
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Padvindersveryoer
voor zomerkampen

met goedgekeurde
vrachtauto's

ook bogoge en
fietsen

J. de Boer,
Rijperweg 5,
Beemster. fel. 02997 -412

KAMPEREN IN ENGETAND ?
Waarom niet?

Ga dan naar Buckmore Park, halverwege
Dover en Londen.
Verkennersterrein - ruime, van elkaar
gescheiden kampeerplaatsen, aan de
rand van uitgestrekt bos.
Op het terrein: overdekt zwembad (gra-
tis) - skelterbaan - schietbaan -sporthal enz.
Uiterst behulpzame beheerder.

Alle inlichtingen:
v. Adrichemstraat Delft,

EEN GOED IDEE:

01 730-34092.

PE}I

WEtT
ballpoint akties met rrcht
van retour zijn in den lan-
de alom bekend, en deze
akties blijven gehandhaafd.

Daarnaast heeft U aktie-
mogelijkheden met vele an-
dere artikelen, wij noemen:

skai geldbeursjes met stalen veer, bU 500 62 ct.

en bij 1.000 58 ct. per stuk.

kam in kunstetof etul bU 5@ 32 ct, 1000 28 ct. per
stuk, in skai bij 500 52 ct. 1000 st.48 cL

ballpoint model 50 meL drukker, met. ring en clip
bU 500 35 ct. bU 1.000 32 ct. P. st.

model l13 bijzonder chique uitvoering bij 1.000

42 ct. bij 500 45 ct. per stuk.

Alle artikelen zun voorzien van Uw groepsnaam of
andere tekst. Heeft U interesse voor andere arti-
kelen, wellicht kunnen wij U hieraan helpen, vraagt
inlichtingen en monsters bU:

WEIT PEN
Postbus 17 - Geldermalsen - Tel. 03455-1471

na kantooruren 03455-2121-2029.

prijzen zfin inclusief B.T.W.

GA TET YAKAilTTE ilAAR OMilEil
en uw vakantie zal zeker slagen.
Vooral wanneer U gaat logeren
op de modern en stijlvol inge-
richte padvindersboerderij!

. zeer gunstig gelegen

. prachtige omgeving

. uitstekende vezorging

. royale kamers

Voor leid(st)ers van de NPV met
hun gezinnen geldtbovendien een
flinke reductie op de bijzonder
plezierige pensionprijzen.

Geopend van 20junitot29 aug.'70

Nadere gegevens worden U gaar-
ne verstrekt door

DE NEDERLANDSE PADVINDERS

Zeestraat 76 - 's-Gravenhage

Telefoon (070) 63 59 00
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Op de afdeling Spelzaken van het Nationaal Hoofdkwartier
is plaats voor

Tot deze werkzaam-
heden behoren,o.a.:

Tot deze werkzaam-
heden behoren o.a.:

Wij denken aan
leiders die: - enige jaren praktische ervaring hebben in 66n van de

genoemde speltakken;

- 21 tot 26 jaar oud zijn;

- een middelbare of gelijkwaardige opleiding hebben
genoten.

- afwisselend en grotendeels zelfstandig uit te voeren
werk;

- een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring,
in overeenstemming is met dat in vergelijkbare func-
ties.

Wij bieden hen:

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de directie van het Nationaal Hoofdkwar-
tier, Zeestraat 76, Den Haag. Ook telefonisch kunt u inlichtingen inwinnen onder
nummer (070) 63 59 00.

A. STAFMEDEWERKER
die speciaal belast zal worden met werkzaamheden voor
de verkennerstak.

- het meedenken in de Nat. Commissie Verkenners;

- de uit het beleid van deze commissie voortvloeiende
werkzaamheden verrichten ;

- de voorbereiding en organisatie van nationale bijeen-
komsten voor zowel verkenners alsmede (ass)verken-
nersleiders;

- in teamverband meewerken aan de ontwikkeling van
de leiderstraining- en vorming.

b. STAFMEDEWERKER
die speciaal belast zal worden met werkzaamheden voor
de zeeverkenners- en. voortrekkerstak.

- het meedenken in beide Nationale Commissies;

- de uit het beleid van deze commissies voortvloeiende
werkzaamheden verrichten ;

- de voorbereiding en organisatie vah Nationale bijeen-
komsten voor zowel zeeverkenners alsmede (ass)zee-
verkennersleiders;

- daar waar mogelijk in teamverband meewerken aan
de ontwikkeling van de leiderstraining- en vorming.

56


