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Seksualiteit

Dit artikel, geschreven door
de NC-MZ J. Bosman, is ooor
het Bestuur op 1 2 mei '70 be-
soroken.
Het wordt u nu voorgelegd
met het verzoek er in de
groepsraad e.d. over te dis-
cussi6ren.
Het Bestuur zal de conclusies
van die gesprekken graag ont-
vangen.

en
Jeugdbeweging
lnleiding:

Mens-zijn en zedelijkheid behoren in ons cultuurpatroon nog
steeds bij elkaar. Het gaat nog steeds om 'zedelijk' verant-
woord handelen, waarbij telkens weer het menselijk tekort
zichtbaar wordt, maar nochtans blijft het appdl aan de mens
bestaan als een onontkombare eis waaraan de mens heeft te
voldoen, wil hij althans beantwoorden aan de roeping van de
echte humaniteit.
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Seksualiteit
en
Jeugdbeweging

Samenleving en Mens-z'tjn

Het '66n wereld of geen wereld' is een klemmende
vraagstelling geworden voor de huidige mens, in het bij-
zonder de jeugdige mens. Het toekomstperspectief ont-
breekt en het is dan ook geen wonder dat een sfeer
ontstaat waarin angst, ontmoediglng en zelfs wanhoop
gedijen. Dergelijke beelden leiden enerzijds gemakkelijk
fot vertwUfeling, anderzijds tot een eerlijk verlangen naar
de mogelijkheid van het kunnen nemen van eigen ver-
antvvoo;delUke beslissingen. Beslissingen, waarin de
mens als zelfstandige eenheid en als deel van een tota-
liteit ten volle tot zrjn recht kan komen.
Het voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling is het 'ge-
engageerd' raken met de eigentUdse problematiek, met
alJ gevolg dat betrekkelijk veel jonge mensen bereid
ziin ,ich in te zetten voor de publieke zaak.
De genoemde wanhoop en vertwijfeling kan e.r ook toe
leiden, dat het individu zich terugtrekt uit de grotere
levens-verbanden en zich volledig wendt tot het gezin, de
(beperkte) vriendenkring, of tot concrete doelen als
het daadwerkelijk meedoen met Ontwikkelingshulp. De
hier geschetste groep van mensen voelt zich niet thuis
in de grotere samenleving met zijn boven-persoonlijke
organis-tie-structuur en abstracte doelen en idealen BU

dele groep treft men vaak een vijandigheid en scepti-
cisme aan ten aanzien van de grote samenleving.
Hun aantal wordt steeds groter. Dit wordt o.a. veroor-
zaakt door de volgende factoren:
l. De Industrialisatie van de Westerse-Wereld
2. De snelle groei van de Wereld-bevolking
3. De centralisering van de voorzieningen
4. De dreigende verpaupering van de 'massa'
5. Het wegvallen van het eeuwenlang gehandhaafde

Waarden-systeem
6. De toename van de vrije tijd
7. De sterk toegenomen mobiliteit van de mens, zowel

geografisch als sociaal
8. De steeds toenemende gecompllceerdheid van de

samenleving
9. De sterke hunkering naar feitenkennis (zie de ont-

wikkeling van het pocketboek en het vormings-werk)
10. De kanJ op een afnemen van een goede oordeels-

vorming, wat op haar beurt dan weer angst oproept.
De mens van nu zal zich opnieuw moeten bezinnen op
het Mens-zijn en op het Medemens-zijn, het in'de-wereld
zijn. Er zal een gedeelteli.lke of totale herorientatie nodig
zijn.
DL twintigste eeuw, die begonnen is als de eeuw van het
kind en de eeuw van de vrouw is bovenal een eeuw van
een nieuwe humaniteit geworden.
Het zal duidelijk zijn, dat bij deze herorientatie van de
mens niet voorbijgegaan kan worden aan de seksualiteit.

Seksualiteit

Dit begrip heeft betrekking op het Man- en Vrouw zijn
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als zodanig en hun verhouding tot elkaar in de diverse
aspecten van het leven.
De verbondenheid van de man en de vrouw is altijd
beschouwd als een kenmerk van het Mens-zijn.
Seksualiteit is 66n van de meest vitale elementen, die
bijdragen tot de volheid van het leven. Geslachtsgemeen-
schap is slechts 66n van de aspecten van het begrip.
De bijzondere relatie tussen beide seksen komt o.a. tot
uiting in deze geslachtsgemeenschap.
Voor het zedelijk aanvaarden van de geslachtsgemeen-
schap kunnen twee opvattingen weergegeven worden,
die het meeste rekening houden met het bredere begrip
seksualitelt.
1e. Geslachtsgemeenschap wordt als'echt' geken-
merkt wanneer de motieven daartoe als liefde worden
ervaren. Dit betekent, dat trouw en lotsverbondenheid
gedragen worden door een besef van gelijkwaardigheid
en verantwoordelijkheid t.o.v. elkaar.
Of 2e. Geslachtsgemeenschap kan dan slechts als echt
worden gekenmerkt wanneer de motieven daartoe als
liefde worden ervaren. ls dit niet het geval en de ge-
slachtsgemeenschap tot doel op zichzelf, dat wordt ge-
zocht als een genotsbeleving, dan is er van liefde geen
sprake meer. Het gaat dan om een egoistische zelfbe-
vrediging, met behulp van een ander. Men noemt dit de
prostituering van de liefde, onverschillig of dit in of
buiten het huwelljk plaats vindt. lde€el gesteld is de co-
habitatie, de uitdrukking van de werkelijke levensver-
bondenheid van twee partners.
Liefde kan gedefinieerd worden als de openheid van de
Mens voor de Andere. Strak geformuleerd kan het zeer
kort omschreven worden met: voor-de-ander-zijn.

Seksualiteit mag nimmer verdrongen worden. Zij moet een
geintegreerd deel met de Mens vormen. De laatste
jaren is het wel duidelijk geworden dat de begrippen:
'lust is zondig'en'seksuele drift is een destructieve
kracht' in het denken en de opvattingen van nu achter-
haald zijn.
ln de praktuk wordt de lustbeleving als een positieve
ervaring geaccepteerd. Sterker nog de Seksualiteit wordt
als een constructief gegeven beschouwd, dat een bij-
drage kan leveren aan de ontplooiing van de persoonlijk-
heid in zijn relaties met zun Mede-mens.

Een geengageerde Jeugdbeweging zal daarom duidelijk
betrokken worden bij deze ontwikkelingen. Zij mag de
discussie niet uit de weg gaan en zal een inzicht moeten
hebben in de algemene moraal en de normen van de
zedelUkheid. Mijns inziens hoeft een eigen standpunt niet
direct worden ingenomen, wel zal het nodig zUn dat
bekendheid aanwezig is over de begrippen: Huwelijk,
Zelfbevrediging, Homoseksualiteit en Seksuele opvoeding.

DefiniEring van deze begriPPen

Het huwelijksideaal in de Westerse landen is het ver-
mogen van man en vrouw tot duurzaam leven; het zorgen
en het vertrouwen in elkaar, dat tot uitdrukking komt in
alle levensverbanden van gezin en gemeenschap.
Deze ideaal-stelling mag slechts als een richtlijn gehan-
teerd worden!
Het heeft daarom zin motieven te erkennen om echt-
scheiding als noodzakelijk te aanvaarden als de genoem-
de trouw en verantwoordelijkheid niet of onvoldoende
aanwezig zijn.
In ons huldige cultuurpatroon blijft het huwelijk nog de
beste voorwaarde tot volledige seksuele ontplooiing.

Zelfbevrediging

Het is belangrijk de fase in de ontwikkeling van de
opgroeiende mens in beschouwing te nemen. Bij jonge-



mensen zal in de meeste gevallen gesproken kunnen
worden van seksueel gedrag van voorbijgaande aard, op
weg naar volwassenheid. Een drang van zelfbevrediging
van duurzaam karakter wijst veelal op een min of meer
gestoord vermogen om tot een normaal seksueel con-
tact te komen.

Homoseksualiteit

Vanuit het begrip seksualiteit in de relatie tussen man
en vrouw is het duidelUk, dat homoseksualiteit niet in
die wezenlijke betekenis is in te voegen. Daarvoor ont-
breekt nog te veel gefundeerde duidelijkheid. De homo-
seksuele mens mag echter geenszins de mogelijkheid
en het recht ontzegd worden, zich naar eigen vermogen
een verantwoorde leefwijze als Mens in de Samen-
leving eigen te maken.

De seksuele opvoeding

Deze opvoeding moet een geintegreerd deel zijn van de
totale opvoeding. Zij dient te beginnen reeds vdr voor
het moment, dat het geslachtelijke zich concreet mani-
festeert in het leven van het kind:
De seksuele opvoeding moet zich dan richten op.
'| e Het ontsluiten van de oositieve waarden
2e Het bevorderen van een goede psycho-hygidne.
Het is daarbij belangrijk uit te gaan van het geemanci-
peerde gezin. In dit gezin ligt het zwaartepunt van deze
opvoeding, waarbij de school aanvullend kan en moet
werken.
We moeten oppassen het kind iets op te dringen wat in
strijd is met zun of haar re6le behoeften en belangen.

Seksualiteit en Jeugdbeweging

Twee aparte groepen: de jongens zelf en de leiding.

De jongens

Zeer globaal en afhankeluk van het kind zal hij in con-
creto de volgende kennis bezitten:
a. rondom het 6e jaar: bekendheid met de geboorte
b. rondom 11-14 jaar: de rol van de vader in de voort-

planting
c. de puberteir (12113-16118): Deze ontwikkeling ligt

vooral emotioneel.
De onzekerheid neemt toe door de overgang van de
vanzelfsprekendheid, de geborgenheid in het gezin, naar
het nieuwe, het nog onbekende.
Het kind-zijn loopt teneinde en het neemt afstand van de
ouders. De uiterlijke gedragingen zUn in die periode
dikwijls heel anders dan de innerlijke belevingswereld.
Bij de jongens zijn de gevoelens en de belangstelling
meer gericht op het lichaam in het algemeen en het ge-
slachtelijke in het bijzonder. Bij de meisjes is er meer
sprake van een totaliteitsbeleving en minder specif iek
geslachtelijk gericht.

In de omgang is tegenwoordig meer openheid in het
contact. Dit is een positief verschijnsel. De huidige ver-
houdingen geven meer mogelijkheden dan moeilijkheden.
ldealiter gaat het daarbij om: het mede-mens zijn in
ongedwongen samen zijn en niet primair om het man en
vrouw zijn!
Vooral op dit mede-mens zun dient zich onze aandacht
te richten. Deze aandacht mag slechts spontaan zijn en
nooit dogmatisch.
Dit ongetwijfeld moeilijke punt is toch voorwaarde voor
het slagen van het ideaal beeld.
Dit zoeken van de mede-mens is een proces wat uiterst
kritisch verloopt. Een storing kan leiden tot onvoldoende
contactuele vaardigheid met als gevolg psychische stoor-
nissen en seksuele aberraties.

De Leiding

In de Jeugdbeweging doen zich veel situaties voor, die
zich lenen voor een gesprek over seksuele vragen het-
zU in kleine groepjes hetzij onder vier ogen.
Er is alles aan gelegen, dat de Leiding zo'n gesprek in
de juiste sfeer weet te voeren en ook te leiden.
Communicatie met de ouders is een noodzakelijke voor-
waarde voor dergeluke gesprekken.

Een probleem, maar ook een voordeel is het, dat vooral
de jongere Leiding zelf nog 'zitten' met de seksuele
problematiek. De gesprekken zullen dan onder lelding
moeten staan van oudere leiders met voldoende inzicht
en ervaring. Het werken in groepsverband met uitwisse-
ling van gedachten en ervaringen kan hierbij van grote
betekenis zijn.
Zij moeten ten alle tijden een eerlijk antwoord geven
op de door de jongens aan hun gestelde vragen. Een
dialoog is alleen maar waardevol als deze in alle open-
heid plaatsvindt.
Mystiek en troebele sfeer moeten uitgebannen worden.
Onzezijds dient vooral de jongere Leiding geinstrueerd
te worden over de in voorgaande bladzijden geschetste
inhoud van het begrip seksualiteit. Dus het plaatsen in
breder verband van de Mens-in wordino en het Mens-
ziin.

Aanbevelingen

1. De Jeugdbeweging kan positief meewerken aan een
gezonde seksualiteit.

2. De Jeugdbeweging moet de seksualiteit betrekken
in een duidelijke Mens-Wereld beschouwing.

3. Van de Jeugdbeweging mag niet verwacht worden,
dat zU concrete normen aanlegt of zelfs aangeeft.

4. De Leiding zal een duidelijk inzicht moeten hebben
in de geestelijke en seksuele ontwikkeling bij het
opgroeiende kind.

5. Werkelijke seksuele opvoeding ligt in het gezin en
in de school. De Jeugdbeweging heeft op dit punt
geen primaire taak, slechts op verzoek van de jon-
gen zo nodig een aanvullende taak. In dit laatste
geval zullen altijd de ouders op de hoogte gebracht
moeten worden.

6. Codducatie is van de Jeugdbeweging een spontane
en geen dogmatische behoefte. Bij dit samenzijn
gaat het ons om het medemens zijn, daar moet zich
onze aandacht oo richten.

7. Aan de jongere Leiding dient in gerichte gesprekken
meer steun gegeven te worden ter oplossing van de
nog eigen bestaande problematiek. De oudere Lei-
ding van de groep kan op dit punt van groot nut
ziin.

8. De Leiding dient elke mystiek of troebele sfeer
rondom dit onderwerp te vermijden. Zij dient terdege
te beseffen, dat zij model staat voor de jongens.

9. Tijdens de cursussen en de discussies zullen de
bovengenoemde- punten belicht moeten worden
door deskundige inleiders. Een sprekerslust zal sa-
mengesteld dienen te worden.

10. Gezien het hierv66r weergegeven standpunt t.a.v.
de seksualiteit wUzen wij homoseksualiteit in het
leiderscorps af.
Deze uitsluiting geldt echter slechts voor de Lei-
ding van een Jeugdbeweging. Dit houdt onzezijds
geen veroordeling in van de homoseksualiteit in de
huidige Maatschappij-beschouwing.
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Nvzlnk2
HEITJE KAPWEITJE

Ook in 1970 is er in bijna alle Neder-
landse gemeenten weer enthousiast
gewerkt in het kader van 'heitje
voor een karweitje'. Hieronder volgt
een bloemlezing van activiteiten, die
werden ontplooid.

Gewijzigde vorm
Naast het huis-aan-huis werk zullen
er ook dit jaar enkele grote projec-
ten worden georganiseerd. 7o ko-
men er onder meer spelen, wedstrij-
den, shows, demonstraties, wagen-
spelen voor en door de.jeugd, zodat
de gehele actie daardoor beter dan
ooit een onderdeel van scouting zal
zijn. ('Zeelandia', Kloosteaande)

Kinder oppas
Om u alvast te helpen bij het zoeken
naar eventueel te verrichten werk-
zaamheden, sommen we hier nog
een aantal karweitjes op: auto was-
sen, fiets schoonmaken, tuin op-
knappen, koper poetsen, ramen lap-
pen, boodschappen doen, schoenen
poetsen, aardappelen schillen, oppas
voor de kinderen, schuur opruimen.

(De Kroniek, Bodegraven)

Bomen planten
Ten noorden van Klazienaveen en
ten oosten van Nieuw-Dordrecht laat
Staatsbosbeheer een nieuw perceel
bos inplanten. Het gebeurt door kin-
deren, die werken voor de padvin-
dersactie: Een heitje voor een kar-
weitje. Deze bebossing wordt uitge-
voerd in het kader van het Veen-
koloniale Landschapsplan.

(Emmer Courant, Emmen)

Schoonmaaktijd
De schoonmaaktijd geeft ruim-
schoots gelegenheid voor het uit-
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voeren van alle mogelijke karweitjes
of misschien zelfs karweien. Het pu-

bliek wordt echter verzocht de op te
dragen werkzaamheden aan te pas-
sen aan de leeftijd van de welpen,
kabouters, gidsen, padvindsters of
verKenners.

(Weekblad voor Waddinxveen)

Een knaak voor een taak
Mocht het karweitje uitgroeien tot
een taak, dan is er geen enkel be-
zwaar, dat de opdrachtgever de slag-
zin wuzigt in: Een knaak voor een
taak. leder jaar opnieuw ondervon-
den de meisjes en jongens veel me-
dewerking. Zij rekenen daar ook nu
weer op, zodat deze tweedaagse
actie een mooi bedrag mag opleve-
ren. (Nieuwsblad voor Gorinchem)

Ook balpennen
De kas van de weloen behoeft drin-
gend aanvulling, zodat een grote op-
brengst zeer welkom is. Bovendien
zullen de welpen balpennen verko-
pen voor 1 gulden per stuk. Door de
toekomstige verkenners wordt op 2

en 3 april een papieractie gehouden.
(Gelders/Overijsselse Courant)

Hekken verven
Kabouters en welpen komen langs
de deur om karweitjes te doen. Pad-
vindsters en verkenners zullen graag
groter werk aanpakken zoals spitten,
hekken verven, enz. Voor meisjes
zullen velen iets in de schoonmaak-
sfeer hebben.

(Schager Courant, Schagen)

Voor de gemeente
Van dertig Nijmeegse bedrijven heeft
men medewerking voor deze actie
gekregen. Ook de gemeente draagt

haar 'heitje' bij. Groepsgewijs zul-
len jongens en meisjes in de toege-
wezen wijken de verkeersborden
eens grondig afsponsen, zodat de
betekenis ervan weer iedereen dui-
delijk wordt.

(Nijmeegs Dagblad, Nijmegen)

Groene Tornado
De Grote Markt in Groningen lag er
zaterdag stralend bij nadat padvin-
ders het plein met grote bezems
hadden aangeveegd. Deze zindelijk-
heidsdemonstratie was bedoeld om
de aandacht te vestigen op de actie
'Een heitje voor een karweitje'. De
vegers werden gevolgd door jonge-
lui met borden, waarop slagzinnen
waren geschreven, die het publiek
ertoe moesten bewegen deze week
zoveel mogelijk klusjes aan de pad-
vinders uit te besteden.

(Nieuwsblad van het Noorden)

Hulp aan V.V.V.
In het kader van de actie hebben
Goorse padvinders de V.V.V. een
grote dienst bewezen door 'l 7 zitban-
ken, die de V.V.V. op mooie plekjes
in en om Goor heeft neergezet, van
een nieuw verfje te voorzien. Ook
de prullemanden bij de banken wer-
den schoongemaakt en van een
nieuw verfje voorzien.

(Hengelosch Dagblad)

Vooriaarskermis
De gecombineerde Vaassense pad-
vinderij heeft het dit jaar eens an-
ders aangepakt. Op het Maarten van
Rossumplein van het kasteel 'De
Cannenburgh' werd een voorjaars-
kermis gehouden, die volledig aan
de verwachtingen heeft beantwoord.

(Veluws Dagblad)



UIT HET KONINKRIJK
Suriname
Onze vrienden van de SPV geven sinds begin van dit
jaar een maandelijks bulletin uit, waar de opmerkzame
lezer veel uit kan leren omtrent de activiteiten van onze
Surinaamse vrienden. We laten hier in het kort de be-
langrijkste nieuwtjes volgen.
. De lndonesische bevolkingsgroep in Suriname heeft
op initiatief van de Indonesische Consul Generaal (die
op doorreis in 1968 ons NHK in Den Haag bezocht en
zelf enthousiast oud-padvinder is), de heer Bambang S.
Saptodewo, een eigen Pramukagroep opgericht, welke nu
is aangesloten bij de SPV. De groep bestaat uit werpen,
verkenners en voortrekkers en meisjes, telt ca. 60 leden
en werd op 14 maart 1970 geinstalleerd door de HC van
de SPV, hopman E. G. Lede.
. Yan 12-14 februari 1970 had de BP-Raad bezoex van
twee officials van de Inter American Scout Committee
op financieel gebied, teneinde de BP-Baad (SPV + KVS)
van advies te dienen. Een uitvloeisel van dit bezoex was
o.a., dat er kansen zijn geopend voor financiering van de
deelname van Suriname aan de a.s. Wereld-Jamboree rn
Japan. Men denkt zelfs aan 12 man.
. Er is een 'jaar-agenda' gepubliceerd waaruit wii o.a.

- Kadertrainingsbijeenkomsten voor PL's;

- Rimboejacht op 30 maart;

- Allerwege St. Jorisviering met installaties van func-
tionarissen:

- Paashike voor 1e klas verkenners;

- Demonstratiedag door alle groepen in Paramaribo e.o.
op 26 april;

- Pop a Job (heitje karweitje) actie van 16-23 mei;

- Voetbalcompetitie tussen de groepen in de maand
juni;

- Zwemwedstrijden tussen de groepen op 5 juli;

- Gilwellcursus Welpen 5-9 september;

- Gilwellcursus Verkenners 1-10 september;

- Groepskampen in de maand september (de grote
vakantiemaand in Suriname);

- Fietsrally op 30 oktober.
. Er is hernieuwde activiteit in de provincieplaatsen Gro-
ningen en Moenggo en ook in Wageningen (district
Nickerie), waar o.a. de drumband zich zeer actief be-
toont.
. Er waren inleidingscursussen voor WL's op 23124 en
30/31 mei en voor VL's op 4-21 en 28 mei en 6/7 juni.
. Het Bestuur (NHK) van de SPV is aangevuld met de
volgende functionarissen E. Goedhoop HKC/ZV; H. Jap
Tjoe Sang HKC/VG; S. Devid HKC/V.
Secretariaat en Scout Shop: Mevrouw J. Chr. Holband.
. De Paashike was, blijkens de verslagen, een zware
onderneming. Verschillende deelnemers konden de ge-
hele tocht niet volbrengen. De totale afstand was 96 km
in 2 dagen.
. Aan de genoemde rimboejacht op 30 maart namen
1 0 horden deel en het werd een reuze feest. Ook de

nieuwe Pramukahorde en de horde van Latour (buiten
Paramaribo) namen deel.
. WU hadden het genoegen de HKC Training van de
SPV, Dr. B. F. J. Oostburg, op het NHK in Den Haag
te mogen ontvangen. H! verbleef enkele maanden in Ne-
derland en Gendve als lid van een groep medici die de
gasten waren van de medische faculteit van de R.U. te
Leiden. ZUn specialiteit is buitengewoon docent Ge-
zondheidsleer (i.h.b. Parasitologie).

F. J. van der Veer

AFSCHEID

In de afgelopen dertien jaren heb ik het genoegen gehad
een aantal relaties te mogen aanknopen met merendeels
leid(st)ers en groepscommissieleden van nieuwe groepen
en ook van bestaande groepen. Het aantal loopt in de
honderden. Het overschrijden van de leeftijdsgrens
brengt met zich mee, dat ik mijn bezigheden voor de
NPV moet staken. Op dit punt aangekomen voel ik de
behoefte al degenen, met wie ik mocht samenwerken
voor de oprichting of de instandhouding van een groep,
dank te zeggen voor deze prettige samenwerking, en
met een vriendelijke groet afscheid van hen te nemen.
lk heb een ongeschokt vertrouwen in de hoge waarde
van Scouting en ik hoop van harte dat de keten van vrij-
willige werkers, waaryan wij allen schakels zun, ononder-
broken en krachtig mag blijven functioneren tot in lengte
van dagen, want onze taak is nog lang niet volbracht.
lk wens U daarbij succes en voldoening.

F. J. van der Veer
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Patrouilles buigen zich over hun opdracht en

gaan op zwerftocht;
l(leine Jan is zUn baret kwUt;

Pietje torst een persoonlijke inventarls van

19 kg. bruto;
Klaas zit met 'beblaarde' voeten in het koele

water;
Kippen aan 't spit worden tot culinair genot of
v6rworden tot verkoold gevogelte;

l(ampvuren laaien hoog op, chocolademelk

dampt, jongensgezichten stralen en onweer

op afstand dondert dreigend;
Brj het eerste ochtendgloren toetst 'Pluvius'

de primitieve onderkomens op hun deugdelijk-
heid en bevindt velen te licht;
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Nddruioende bomen en 30 minuten ruimte

voor een bezinning op Zondag;
'Pack all your troubles' en melodiedn uit de

musical 'Hair' klinken uit tientallen kelen;

Pijlen schieten uit bogen en veranderen van

baan;

Trappersbanen bieden een uitdaging;

Barbecue, rodeo en kampvuur wisselen elkaar

al;
enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz.
.EENVOUD IS IN ONZE DAGEN ZEER ZELD-
ZAAM'
Deze woorden van Ovidius, welke op het

leven van de Oude Romeinen betrekking

hebben, gelden niet minder voor de dag van

vandaag.

De Nationale Patrouille Wedstrijden 1970 wa-

ren van een eenvoud, welke wij in onze tijd
nog maar weinig aantreffen en waarmee wij

niet zo goed weg meer weten.

Misschien juist wel door die eenvoud werden

60 uren Nationale Patrouille Wedstrijden, met

tientallen punten van beoordeling, beheerst

door een sfeer van ontspanning, welke z'gn

positieve uitwerking op de jongens niet miste

en hun n6t even dat respect-afdwingende in-

casseringsvermogen gaf.

De kracht van de eenvoud wordt door ons

niet meer begrepen.
En toch is de eenvoud de weg naar het hart.

Blijkbaar is deze laatste gedachte voor de

jongens nog steeds een waarheid als een koe.

Maar zoals op alles, wat voorbereid en tot

uitvoering gebracht wordt, is er ook kritiek

- gerechtvaardigd en ongerechtvaardigd -
op de Nationale Patrouille Wedstrijden 1970.

Deze kritiek komt van de jury-leden en van

de Nationale Commissie Verkenners.

BU de evaluatie van de Nationale Patrouille

Wedstrrlden '1970 en de voorbereidingen van

de wedstrijden 1971 zal hieraan alle aandacht

gegeven worden.
H. J. C. Vermeulen.
NC - Verkenners.
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INDONESIA

De Secretaris-Generaal van het World
Bureau, Dr. Nagy, is eind januari/
begin februari op bezoek geweest in
Z.O.-Azi,e en heeft van 2-6 februari
ook e€n bezoek gebracht aan Indo-
nesia, waar hij onderhandelingen
heeft gevoerd over bepaalde soorten
van medewerking aan de Pramuka
op organisatorisch gebied. Gebrek
aan financiele middelen vooral ma-
ken een goed functionerende com-
municatie en registratie in dit uit-
gestrekte eilandengebied tot een, nog
niet opgelost, probleem.
Ook bracht hij een bezo€k aan di-
verse plaatsen op Java en aan diverse
padvindersactiviteiten.

PHILIPPIJNEN

worden gegeven aan het brengen van
het Spel aan jongens in veraf gele-
gen streken. Daar kunnen geen nor-
male gro€pen functioneren. Men
vormt patrouilles en nesten, meestal
zonder VL of WL, hoogstens met een
mentor. Alleen aI in de staat Queens-
land zrjn 3 Field Commissioners
werkzaam, die geregeld het land af-
reizen om deze geisoleerde groepjes
een of tweemaal per jaar te bezoe-
ken.

door 13 internationale jeugdinstellin-
gen, waarvan het Boy Scouts World
Bureau en de World Association of
cirl Guides en cirl Scouts er twee
zijn.
Men vraagt zich wel af of het zal
lukken beperkingen op te leggen aan
negatief politieke invloeden en dema-
gogen, die de assemble voor hun
karretje zouden willen spannen, maar
men durft het aan in de hoop, dat er
een grote positieve invloed van zal
uitgaan. We zullen er in de grote
pers zeker meer van horen.

\/ERENIGDE STATEN VAN
AMERIKA

De regering van de Philippijnen zal
aan alle gezinnen een exemplaar van
de'Constitutie' van de Republiek uit-
reiken. Daar dit werkje blUkbaar niet
door de post kan worden bezorgd,
hebben de ca. I miljoen leden van de
Philippijnse Boy Scouts op zich ge-
nomen deze boekjes te verspreiden.

WERELD INSIGNE.NAAE DE MAAN'De gewestelijke leiding van Pensyl-
vania deed een goede greep to€n het
met de overheid een overeenkomst
afsloot om een trainingscursus voor
personeel van constructie-werktui-
gen op het Scout Centrum te
doen houden. Het resultaat was,
dat een groot aantal verbeteringen op
het terrein als 'oefenobjecten' werd
uitgevoerd, waarvan het Centrum nu
de permanente, gratis vruchten plukt.
Het bestond uit 60 km wegen, vier
meren, een hangbrug, sanitaire in-
richtingen e.d. Het centrum is dan
ook l?.00 ha groot,

PADVINDERS OP POSTZEGELS

We hebben van 6-26 april onze pad-
vinders-postzegeltentoonstelUng'Goed
Spoor' gehad in Utrecht. We
hebben daar veel gezien, maar nog
niet alles. IIet zou een hele bladzijde
kleine druk kosten als we een com-
plete lijst zouden overnemen, zoals
die is afgedrukt op de achterzijde van
'world Scouting' van april/ jui 19?0.
Het begon in 1918 met 66n serie, in
Czechoslovakije. In de jaren 1920,
1925, 193r, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936
volgde telkens 66n ander land, in
193? twee (Nederland en Ned. Indie)
en dan gaat het zo door tot 1957 met
telkens. 66n. twee of drie landen.
Grote jaren waren 195? (19), 1960 (10),
1961 (12), 1962 (17), 1964 (18), 1965 (r5),
1966 (14) en dan het topjaar 196? met
37 landen! Na deze top slinkt het
weer: 1968 (22), 1969 (14). Al met aI
bijna niet meer om bij te houden.
wat zal de toekomst nog brengen, of
zou de rage wat gaan luwen?

WERELD JEUGD ASSEMBLE

Armstrong en Aldrin, beiden actieve
leden van de Amerikaanse padvin-
ders, hebben een Wereld Pv-insigne
meegenomen naar de maan en weer
terug gebracht. Dit insigne, dat dus
een reis door de ruimte en naar de
maan, van ?60.000 km heeft gemaakt,
is op het Boy Scouts World Bureau
in ceneve te zien.

FINLAND

Van 5-13 augustus 19?0 houden de
Finse padvinders een nationaal kamp
in Lapland aan de rand van de grote
noordelijke wildernis. Ontmoetingen
met Lappen, rendieren, goudzoekers
en het maken van zwerftochten door
dit gebied staan op het programma.
Een groot avontuur.

ZWEDEN

De padvinders en padvindsters van
Zweden dragen hun jaarlijkse St.
Joris-collecte af aan het project '100putten voor 100 dorpen' van de In-
diase padvinders, die reeds ongeveer
50 van deze putten hebben gefinan-
cieerd. De kosten van het graven van
zo'n (diepe) waterput bedragen onge-
veer 100 US dollars.

UBUGUAY

Het Ministerie van Opvoeding en
Cultuur heeft de padvindersvereni-
ging een bedrag van 4000 US dollars
ter beschikking gesteld voor de in-
richting van een trainingscentrum,
terwijl tevens het oprichten van groe-
pen in scholen krachtig wordt aan-
gemoedigd.

F. J. van der Veer

SINGAPOR,E

Ook Singapore herdenkt dit jaar het
60-jarig bestaan. Er wordt een iu-
bileum-kamp gehouden, dat op ? de-
cember geopend zal worden. Bezoe-
kers aan dit centrale verkeersknooD-
punt in het Verre Oosten zouden hiir
aan kunnen denken.

NIEUW'PADVINDER,SHUIS' IN
GENDVE

Op 26 februari werd het nieuwe pad-
vindershuis in Gendve geopend, -Het
adres: 5 Rue du Pr€-J6rome. Het ge-
bouw heeft 6 verdiepingen. Eigenaar
van het gebouw is de Fondation
(Stichting) Scoute de Gendve. De drie
benedenverdiepingen worden gebruikt
door de padvinders van Gendve en
de drie bovenste door het Boy Scouts
World Bureau. De openingsceremonie
was spectaculair, met een groot aan-
tal belangrijke gasten van over de
gehele wereld en de plaatselijke
autoriteiten.

AUSTEALIE

In dit enorme gebied met zijn schaar-
se bevolking moet wel veel aandacht
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De Wereld Jeugd Assemble van 9-18juti 19?0 in New York, door de V.N.
op touw gezet, wordt georganiseerd



WELPEN-
DOCU}IENTATIE

Programmasuggesties

Wanneer dit dubbelnummer van Weest Paraat uitkomt, staan

uw pannen, borden, vlaggen enz. al klaar voor het zomerkamp.

Het was dus wel wat moeilijk om geschikte programmastof r.

voor deze periode uit te zoeken.

Het programma rond de Fabeltjeskrant (van de hand van akela . "

Hulsink uit Den Dolder) hadden we u graag in een eerder

nummerwillenaanbiedenmaardatkonhe|aasnietmeer.s
,

We vonden het echter zo goed dat we het u beslist niet wildeo ..
l

onthouden. Wellicht heeft u in het najaar de gelegenheid dit 
,1,,u,

spel te spelen. , '

.

Het poppenkastprogramma (van akela v. d. Brand) is geschikt ,, n,

voor een regenachtige dag in het zomerkamp. :

Veel voorbereiding kost dit niet, materiaal heeft u, naar we ,, ,l

aannemen, voor handen.

Enwanneeruerinhetkampnietaantoekomt,isditprogram-

ma ook geschikt om in het najaar te gebruiken.
a.

Veel plezier er meel ,,,;..,

Akela A. l. D. Meynen.
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Poppenkast spelen

Dit is een programma, dat de middag en de avond vult.
Het werk is te verdelen in 3 groepen, nl.:

a. het maken van de poppen;

b. het vezinnen van de verhalen;

c. het maken van de kast en soeelruimte.

De verhalen worden per nest gespeeld.

Er kan met de hele horde tegelijk gewerkt worden aan 6dn onderdeel, maar

het zal beter gaan als iedere jongen het onderdeel kiest waar hU het meest

voor voelt; de groepen moeten toch samen overleggen om de voorstellingen
goed te laten verlopen.

Per groep zijn er o.a. de volgende mogelijkheden:

a. Poppen. De poppen worden gemaakt van dingen die zoveel mogelijk al

in het kamp (of hordehol) aanwezig zijn, zoals aardappels, takken, eikels en

andere natuurprodukten, oude afwasborstels, pollepels, sponzen, lamp, enz.

De jongens zijn vaak fantasierijker dan wij denken

We gaan nu even uit van 66n mogelijkheid: De kop van de pop is een aard-

appel. Deze kan met een aardappelmesje zo bewerkt worden dat er een

gezicht verschunt. Dit kan al of niet geverfd worden. Probeer de jongens zo

erbu te betrekken, dat ze de aardappel een gezicht geven dat voortkomt uit

de oorspronkelijke vorm van de aardappel. De kop kan aangevuld worden

met als haar: wol, gras, bont, touw, houten prikkers; met als neus, ogen,

mond en oren: kralen, propjes, rietjes, stokjes, stukjes schuimrubber, spelden,

splitpennen, lapjes leer, enz.

Als de kop klaar is wordt er een stevige tak van onderaf ingestoken. Dan

beginnen we aan het kostuum. Leer de welpen de kleuren en uitrusting aan

te passen aan de uitdrukking en persoonlijkheid van de kop.

Hiervoor gebruiken we kranten, papier, lapjes, leer, bont, zakdoek, karton en

wat we vinden in de rommeldoos. Handen kunnen gemaakt worden van
papier, schuimplastic, gebogen pUpenragers of ijzerdraad.
We moeten er op letten dat de poppen redelijk stevig in elkaar zitten, want
er moet nog mee gespeeld worden. Probeer de pop uit door hem van een

afstand te bekijken. ls hij onduidelijk, dan bepaalde kenmerken opvallender
maken, b.v. meer haar, grotere ogen, grotere handen. Wij zijn klaar om te
speren.

Groep 2. De jongens die het verhaal verzinnen houden eerst overleg met

de poppenmakers; welke poppen er gemaakt worden en hoeveel zijn belang-
rijk bij het verzinnen van een verhaal. Zijn er dan nog speciale poppen bij
nodig, dan moet dit overlegd worden met de eerste groep en erbij worden
gemaakt. Een verhaal dat + 5 d 10 minuten duurt is genoeg voor welpen.
Meestal draait het toch uit op een eet- en vechtpartu.
Als deze groep klaar is met het verhaal gaan ze de poppenmakers helpen
met het maken van de attributen die onmisbaar zijn in hun verhaal, b.v. hoed,
kadootje, koffer.



Tijdens het werk wordt er met de eerste groep over het op te voeren stuk
gepraat. ledere jongen speelt met 66n pop en 66n stem, dit is al moeilijk
genoeg voor de meeste welpen.
Het stuk wordt nu geoefend zonder dat de andere nesten er al iets van zien,
maar liefst met een leider of leidster. Deze kan nuttige aanwuzingen geven,
zoals: niet door elkaar praten, proberen 66n stem het hele stuk door vor

te houden, pop niet door de grond laten verdwunen, maar links of rechts af
te laten gaan. Alleen de pop die spreekt te laten bewegen, de andere zoveel
mogelijk stil te houden, poppen niet te hoog of te laag houden, enz.
Maar nu eerst de kast!

Groep 3 Deze heeft zich opgegeven om de poppenkast en spelruimte te
verzorgen. Als u van plan bent om vaker poppenkast te spelen b.v. ook met
papier-mach6poppen of speelgoedexemplaren, dan kan er een kast getim-
merd worden met de jongens van hardboard met scharnieren en gorduntjes.
Hier gaan we van uit dat er een geimproviseerde kast komt die gemakkelijk
op iedere plaats te gebruiken is.

De eenvoudigste manier is een tafel op de zijkant bovenop een andere tafel
te leggen. Even kijken of de speelhoogte goed is voor de jongens, anders
een andere opstelling verzinnen. Dan kan de tafel versierd worden met crdpe-
of gewoon papier tot de grond, b.v. dunne repen, slingers enz. Dan zijn de
voeten van de spelers niet te zien. Vlaggen, bloemen en slingers van papier
door het hele hordehol maken er een echt feest van.
Van een laken is ook gemakkelijk een kast te maken door er een raam uit re
knippen, dan het laken met wasknijpers op de juiste hoogte aan een lijn te
hangen. Het laken versieren met vetkruttekeningen en klaar is de kast.
Als het raam maar aan drie kanten los wordt geknipt, kan het echt open en
dicht door met grote steken een draad door de zijkanten te rijgen. Als er
iemand aan het touw trekt gaat het 'gordijn' omhoog. Vastzetten met veilig-
heidsspelden.

Ook maken deze jongens plaatsbewijzen en een programma voor iedere
jongen, waarop de op te voeren stukken staan, b.v.
7.30 uur: eerste voorstelling: Nest Rood.

7.45 uur: tweede voorstelling: Nest Wit.
8.00 uur: Pauze, limonade en koek in de 'kantine', konsumptiebon inleveren.
8.15 uur: derde voorstelling: Nest Zwart.
8.30 uur: vierde voorstelling: Nest Bruin.
E6n van deze groep opent de avond met een toespraakje, kondigt de stukken
en de pauze aan en venorgt de verlichting (weinig licht voor de kast, veel
licht achter de kast is vaak het duidelijkste).

Het spreekt vanzelf dat de letding hier, net als bij de eerste twee groepen
alleen aanwuzingen geeft en stimuleert, want de poppenkastvoorstellingen
hebben pas succes als het jongenswerk is.

Materialen: Papier, karton, aardappels, takken, wol, lapjes, verf en verder
alle waardeloze materialen, i1'zerdraad en bont.

Gereedschap: Aardappelmesje, scharen, lijm, plakband, nietjes.
Voor de kast: Tafels, een laken of een stuk gordijn.

o\



Een bezoek aan het grote
dierenbos
'I . We gaan naar het grote dierenbos.
Maken gebruik van een modern vervoermiddel

Spel
Nestrace: kangoeroeballen.

2. Aangekomen in het grote dierenbos zijn de dieren verdwenen.
Spel
Er zijn kaarten opgehangen, die genummerd zijn.
Op deze kaarten staan de namen van hun woonverblijven, o.a.: F'raathuis,
Hamsterhuis, Huis Hooggelegen, Huis Zorgvlijt, boom Mijnheer de Raaf (zo
mogelijk met een afbeelding).
De dieren, getekend op karton, zijn van te voren verstopt en hebben elk een
nummer gelijk aan de nummers van de borden.
Welpen zoeken de dieren op en brengen ze volgens de nummering naar hun
woonverblijven.

Dieren
Juffrouw Ooievaar
Truus de Mier
Myra en Martha Hamster
Ed en Willem Bever
Oom Gerrit de Postduif
Momfer de Mol
Stoffel de Schildpad

Huis Hooggelegen
Huis Zorgvlijt
Hamsterhuis
Werkplaats Kunst en Vliegwerk
Postkantoor
Hol onder de grond (doolhof)
brj zijn voertuig
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Mijnheer de Raaf
Bor de Wolf
Meindert het paard
Droes en Jodokus
Lowieke de Vos
Zoef de Haas
Blinkert en Vrija de vis
Plons de kikvors
Rocus de vrije vogel
lsadora de Paradijsvogel
Jacob de Uil

in de boom
Praathuis
Buitenbos
Berenhuis
Vossenhol
Huis van Zoef.
in de vijver
in de vuver
het beloofde woud
Huis lsadora
in de boom

3. Het bezoek bij een aantal dieren van het grote dierenbos

Spel
Een postenspel, gespeeld in groepjes van twee ir drie welpen.
Hiervoor krijgt elke welp een kaart.
Op deze kia-rt staan de postnummers vermeld met de afbeeldingen van de
daarbij behorende dieren.
Bij ellie post kan men op de kaart een luchtballon verdienen: Plak rondjes.
Na elke opdracht gaat men hiervoor naar Jacob de Uil, die de ballonnen
verstrekt.
Kleuren bepalen elk een aantal punten.

Opdrochten
Post | - Huis Hooggelegen

Juffrouw Ooievaar, voorzitster van de Dierenbossche Vrouwenclub, waar-
schuwt meermalen de dieren voor de gevaren, die er bestaan in het bos en
woonverblijven van de dieren.

Spel
Willen jullie voor juffrouw Ooievaar vijf gevaren opschrijven.

Post2-HuisZorgvlijt
Juffrouw Mier druk met de schoonmaak van haar huisje.
Ze moet nog zoveel doen, de plinten, vloeren, bovenkant van de kasten,
onder het bed, het aanrecht, het stoepje, boenen en poetsen.

Spel
Willen jullie haar een beetje helpen met koper poetsen.
Elke welp poetst drie koperen centen.

Post 3 - Hamsterhuis

Myra en Martha Hamster vertellen altijd veel goeds over de gebroeders
Bever.

Spel
Semafoor: Ed en Willem zijn handwerkende nijvere dieren.

Post 4 - Werkplaats Kunst en Vliegwerk

Ed en Willem Bever proberen een goed ontwerp te maken, een stoomvoer-
tuig voor Stoffel de Schildpad.
Priberen jullie Ed en Willem te helpen met het maken van een ontwerp.

Spel
Een tekening maken van een voertuig.

Post 5 - Postkantoor

Niemand begrijpt iets van het vreemde poststempel.
Zelfs Oom Gerrit niet, terwijl hij het toch zelf heeft gemaakt.
Weten jullie wat er in het poststempel staat (zie andere bladzijde)?

o



Post 6 - Doolhof van Momfer de iVlol

Dat was me 'n avontuur, zeg . . .

Kon ik daar mUn goeie uitgang niet meer vinden, zegr
lk wed dat het voor jullie ook erg moeilr..lk zal zijn.
Probeer het maar eens.
Jullie kunnen kiezen uit vr..1f gangen, beginnen bU het zwarte puni.

Spel
Voor elk welpengroepje een doolhof.
Met rood potlood de juiste weg aangeven (zie hiernaast).

Post 7 
- Stoffel de Schildpad

Stoffel vindt het fr.1n nu een eigen voertuig te hebben.
om geen brokken ie maken. in het grote iierenbos, is stoffer bezig de ver
keersregels en verkeersborden te leren.
Willen jullie Stoffel hiermee heloen?



Spel
Kaartjes met verkeersborden, die genummerd zijn.
Kaartjes met de betekenis van de verkeersborden, die genummerd zijn.
Opschrijven de nummers die bij elkaar horen.

Post 8 - Mijnheer de Raaf

Jullie weten Mijnheer de Raaf kan rake opmerkingen maken.
Hij heeft voor jullie een rebus gemaakt.
Lossen jullie deze op (zie bijgaande rebus).

NAw
Aw)

Post 9 - Praathuis

Bor de Wolf is geweldig geschrokken.
Tijdens zijn afwezigheid zijn al de mooie bordjes verknoeid.
Hetpen jutlie Bor 

-om alle woorden weer goed te maken, dan kan hij de

bordjes weer op de toonbank zetten.
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Bordjes
KRIP prik
FIKOEF koffie
RENEGADIN grenadine

NIEMADOL limonade
EKER U D I E N HT kruidenthee

Post 10 - Meindert het Paard

Jullie weten Meindert is een Hecht Doo,-timmerd Pleitbezorger en een ge-

makkelijk overtuigend sPreker.
[-lij zorgt voor de zieke, zielige en nooddruftige dieren.
HiJ treeTt voor hen weer het nodige voedsel verzameld'
Willen jullie voor hem de namen opschrijven.

Spel
Natuurprodukten, hiervan de namen opschrijven.

Na het postenspel worden de punten opgeteld van de behaalde lucht-
ballonnen.
Als beloning krijgt elke welp een Jacob de Uil (zievoorbeeld op andere pagina).

Hierbij zorgen voor lste - 2de - 3de prijzen.

5. Wat schuilt er in de ballonnen?

Spel
Binnen een duidelijk aangegeven gedeelte een aantal luchtballonnen, voor



elk nest een bepaalde kleur.
Welpen proberen ongezien door het aangegeven gedeelte naar binnen te
komen, waarna een luchtballon mag worden meegenomen.
Worden zU gezien dan wordt hun iaam geroepen-en moet de welp met dre
naam terug naar het begin.
Na twee minuten mag deze welp opnieuw beginnen.
Noteren voor het nest waartoe de welp behoort (l punt).
Na het spel worden de punten geteld.
Het nest met het minste aantal punten wint.
Voor elk nest zitten in een ballon, gedeelten van een opdracht.
Wanneer een nest alle ballonnen van zijn kleur gepakt heeft, wordt de op-
dracht uitgevoerd.
Welk nest is hiermee het eerste klaar.

Opdracht
Welk nest heeft het eerste een pannekoek gebakken op een houtvuurtje en
brengt het naar Lowieke de Vos.

6. We vertrekken weer uit het grote dierenbos op een vliegend taput.

Spel
Nestrace: Elk nest krijgt een vliegend taput en elke welp van het nest moet
een bepaald traject op het vliegend taput afleggen.
Daartoe hou.den vier welpen de hoeken vast, e-n-66n welp legt daarop zittend
een bepaalde baan af.
Daarna wisselen de dragers (hiervoor b.v. een grondzeil gebruiken).
Na dit spel kunnen de welpen de kaart van de opdrachten zelf kleuren.

Jacob de Uil

mat', b.vouwblaadjes.van 16 x 16 cm in verschillende kleuren. E6n voor het
luf en een voor de vleugels en de kopveertjes.
1. Vouw langs de stippellijn, daarna weer openvouwen.2. rwee vouwen:66n van links en 66n van rechts precies langs de midder-

^ lln 9n men krugt fig. 3.
J. ue rwee aanoeoeven punten vouwt men ook weer naar de middellijn en

men kriygt figl 5.
D.e bov,e.nkant van fig. 6. vouwt men om naar beneden en men krugt fig. 7.
Stippellun van fig. 7 inknippen en omvouwen. De puntjes naar-inkj en
naar rechts omvouwen en men krijgt fig. g.
Men maakt daarna kopveertjes en de iwee vleugels. De vleugels plakt
men op de rug vast.
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PADVINDERSMUSEUM
GEMODERNISEERD
Het leek allemaal zo eenvoudig, maar het was een hele klus om het verouderde
museum in het N.II.K. aan de zeestraat op te knappen.
Onze 'eigen dienst', de afdeling voorlichting, heeft het karwei in eigen beheer
uitgevoerd. Geen

Een museum?
Iret woord 'museum' mag de tentoon-
stelling eigenlijk niet dragen, omdat
het daarvoor te beperkt van opzet is.
Het geheel is slechts in 66n kamer
ondergebracht.
Als alles uitgestald zou moeten wor-
den, wat op 60 jaar scouting in Ne-
derland betrekking heeft, dan zou
minstens het gehele N.H.K. nodig
zijn. En dat is de bedoeling niet.
Trouwens, in ons museum wordt niet
alleen de aandacht gevestigd oP de
Nederlandse padvinderij. Er komt
duidelijk in uit, dat we hier te doen
hebben met een wereldorganisatie.

orientatie
zolang ey padvinderij bestaat is het
Nederlandse volk geconfronteerd met
deze vorm van jeugdwerk. Toch zijn
er nog velen, die niet weten wat nu
eigenlijk scouting inhoudt. De afde-
ling voorlichting (en wij allen!) zijn
blij met elke gelegenheid, waarop het
spel van verkennen aan het publiek kan
worden bekend gemaakt. Denk aan
de manifesta,tie i.n de paleistuin van
Soestdijk op Koninginnedag. Het mu-
seum in het N.H.K. biedt vele aan-
knopingspunten voor een goede
orientatie op scouting. Ieder, die
meer van padvinderii wil weten,
vindt hier een uitstekende voorlich-
tingsmogelijkheid.

architect, opzichter of opperman kwam er aan te pas.

Foto's en attributen
fn het museum vinden we 'vroeger'
en 'nu' naast elkaar. U ziet er foto's
van hedendaags scouting met daarbij
de tekst van de doelstelling van de
N.P.V. Op een wereldkaart zUn ruim
100 landen aangegeven. waarin mo-
menteel het spel van verkennen
wordt gespeeld. van de stichter van
de beweging, Baden Powe]l, vindt u
er foto's en voorwerpen, brieven en
tekeningen, het familiewapen van
B.P. en een origineel scllild door een
zoeloe-hoofdman aan B.P, geschon-
ken. In vitrines liggen souvenirs, das-
ringen en postzegels van talrijke in-
ternationale bijeenkomsten en ook
enkele van de 34 door B.P. geschre-
ven boeken.

Nog veel meer
Het is niet de bedoeling een volledige
opsomming te geven van alles wat er
in het museum te zien is, Wel zouden
we nog kunnen noemen de foto's en
voorwerpen van padvinders over zee,
voorwerpen, insignes en postzegels
van de Wereldjamboree in Vogelen-
zang, insignes van dlverse buiten-
landse padvindersorganisaties.
U bent hartelijk welkom in het mu-
seum, dat geopend is van maandag
t.m. vrijdag van 9.00-16.00 uur.

L. van der Jagt,
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Oyer
boeken
gesProken
MILJOENEN MENSEN VONDEN DE
DOOD

,,N'ict te gelouen"
door Lize Stilma

llet wordt niet een vrolijk verhaal,
zegl de schrijfster Lize Stilma in haar
zojuist verschenen boekje 'Niet te
geloven', dat bij uitgeverij 'Helmond'
te Helmond is verschenen. Minstens
17 miljoen soldaten werden gedood,
18 miljoen burgers kwamen om,51/r
miljoen joden werden vermoord. Na
de capitulatie van Japan op 2 sep-
tember 1945 zwierven nog miljoenen
vluchtelingen rond.
'Wie deze oorlog meemaakte zal le-
venslang een beetje blijven huilen',
zegt de schrijfster.
Onder de Duitse laars
E6n van de hoofdstukken is gewdd
aan de overweldiging van Nederland.
Onze regering voerde een vriende-
lijke neutraliteitspolitiek en de heer
Hitler \ /as ons welgezind. Hij zou
immers onze neutraliteit eerbiedigen!
Op 10 mei 1940 'kwamen de buur-
jongens over de grens'. Nederland
spartelde tegen, De kracht van de
overweldiger was z6 groot, dat na
vijf dagen vergeefse moeite capitu-
latie de enige weg bleek te zijn.
vooral toen, om het heftige verzet
van de mariniers bij de Maasbruggen
te breken, Rotterdam met 1308 bry-
santbommen werd bestookt. Er volg-
de een donkere tijd. Het verzet groei-
de. Het Nederlandse vo k was gees-
telijk toch niet klein te krijgen. Er
moest echter veel bloed voor vloeien.
Ongeveer 5200 militairen waren ge-
sneuveld, 250 kwamen om in kriigs-
gevangenschap, 50.000 Nederlanders
stierven van honger en ellende, 8.000
overleefden de gedwongen tewerk-
stelling in Duitsland niet, 23.000 bur-
gers kwamen om door oorlogshande-
lingen, 3.000 werden doodgeschoten,
11.000 vonden de dood in concentra-
tiekampen.
Niet te geloven
De 2e wereldoorlog heeft over de
gehele wereld dood en verderf te-
weeg gebracht. Lize Stilma vertelt er
over in haar boekje: Mussolini valt
Abessinie binnen, Oostenrijk onder
de voet gelopen, Tsjecho-Slowakije
van de kaart, Polen veroverd, Fin-
land, Noorwegen, Nederland, Belgie,
Frankrijk, de slag om Engeland, de
woestijnoorlog in Afrika, Hitler valt
Rusland aan, de Japanse deelname
aan de oorlog, enz. Dan komt er een
keer in de successen van de asmo-
gendheden.
Lize Stilma heeft in haar boekje een
evenwichtige documentatie tot stand
gebracht in een overzichtelijke ver-
haalvorm, die de jeugd zeker zal aan-
spreken. opdat z$ en wij allen niet
7"llah rrardofah

L. van der Jagt



padvindsters
de zestien

'hart' wordt gevormd door een fraai
gebouw, compleet met speelzaal en
slaapzaal (30 mensen) en volledig
uitgeruste keuken. Met de naamge-
ving van dit gebouw, het Hopman
Vermelhuis, eert men de nagedach-
tenis van de Middelburgse hopman
Vermel, de initiatiefnemer van dit
unieke centrum.

IAARVERSLAGEN

Van de Soekwagroep in Amersfoort,
de Schakelploeg in Amsterdam en
de Belmontegroep in Wageningen
ontvingen we de jaarverslagen over
1969 met een keur van gegevens
over de plaatselljke situatie. Harte-
lijk dank!

GOOIBERGGROEP 50 JAAR
WILLEM BARENDSZ 40 IAAR

De eerste activiteiten van Aalsmeer-
se padvinders werden gehouden in
1928. Een groep jongens trok twee-
maal per maand per fiets naar Haar-
lem. In 1929 trokken zij de poel op
en in 1931 werden de Haarlemse ac-
tiviteiten def initief afgesloten en
werden de bijeenkomsten in Aals-
meer gehouden. Zo begint het wor-
dingsverhaal van de Willem Ba-
rendszgroep in Aalsmeer. Kortgele-
den is het 4O-jarig bestaan gevierd
in een feestavond.

LUSTRUMVIERING
DEN HAAG

Op 25 april jl. hield Scouting Den
Haag een bijeenkomst op het Bur-
gemeester de Monchyplein. De Sint
Jorisviering werd hier gekoppeld aan
een korte bijeenkomst. Na afloop
was er een spelmiddag voor kabou-

ters, welpen, gidsen,
en (zee)verkenners in
Haagse wijken.

GEZAMENLUKE SOOS IN
DELFT

Op 25 april jl. bestond de Gooiberg-
groep in Bussum 50 jaar. Er was een
aardig jubileumgeschenk: een nieuw
troephuis, dat op dezelfde dag ge-
opend werd!Sinds kort hebben de leiders en

leidsters van de vier oadvinders-
organisaties in Delft een gemeen-
schappelijke societeit. De eerste
werd gehouden op de zolder van de
Elout van Soeterwoudeschool. de
ruimte van de Maria van Beioers-
berghgroep.

Op 2e Pinksterdag werd aan de
oever van het Veerse meer het
Zeeuwse Scoutcentrum geopend.
Ruim duizend personen waren hier-
bij aanwezig. Het prachtig gelegen
centrum is vijf hectare groot. Het

AGENDA
von regionole
qctiviteiten
(Wijzigingen voorbehouden)

26 sept.
Twente Rally
Hengelo
'l 7-18 okt.
Argo Herfstwandeltochten
Hilversum

KROONVE RKEN N E RS I NSTALLATI E
Op 19 mei jl. namen ruim .40

kroonverkenners deel aan

een speciaal voor hen

georganiseerde dag, die dit
keer geheel in het teken

stond van het natuurbescher-

mingsjaar 1970.

In De Verkenner van deze

maand kunt u het verslag le-

zen van 66n van de deelne-
mers.

SCOUTCENTRUM IN

ZEELAND
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nota
zeeverkenners
centrum

Dit artikel kan worden beschouwd als de nota. die ver-
leden jaar is toegezegd.

l. De Nationale Commissie Zeeverkenners acht het
wenselijk, dat in enigerlei vorm accommodatie beschik-
baar is voor organisaties en uitvoering van aktiviteiten
op landelijk niveau, zoals cursussen en dergelijke.
Deze accommodatie zou kunnen worden verkregen door
stichting van een nationaal ZV-centrum, varend of op
de wal, dat uitsluitend voor dit doel beschikbaar is.

Een andere mogelijkheid is het realiseren van een vorm
van samenwerking met een bestaand, of nog te stichten,
regionaal- districts- of groepscentrum waarbij ook weer
aan een centrum op de wal of een varend centrum oe-
dacht kan worden.

2. Een nationaal ZV-centrum aan de wal bliikt niet ex-
ploitabel te zijn omdat:
a. de investeringen, die voor een vast centrum moeten

worden gedaan, niet in redelijke verhouding staan
tot het nut, dat een dergelijk centrum oplevert. In

dit verband moeten vooral worden genoemd de eisen,
die in de nieuwe kampeerwet worden gesteld.

b. een vast centrum, w66r ook gelegen, slechts voor een
beperkt aantal groepen voldoende bereikbaar zal ziin.

3. Een varend centrum, in de vorm van een schip dat
uitsluitend voor dit doel bestemd is, is in de huidige
situatie evenmin exploitabel. Het grootste struikelblok
wordt in dit geval gevormd door de kosten van een aan
te stellen vaste schipper-beheerder, die een redelijk
salaris zal moeten verdienen.
De exploitatiekosten worden, mede hierdoor, zo hoog,
dat deze, door het beperkte gebruik, dat van een varend
centrum gemaakt zal worden, niet worden gerechtvaar-
digd.

4. Als proefneming zal voorlopig bU aktiviteiten, waarbij
het zinvol is over een centrum te beschikken, een daar-
toe geschikt groot schip of walcentrum worden gehuurd.

De Nat.Cie-ZV geeft hierbij de voorkeur aan een varend
centrum, omdat:
a. het verplaatsbaar is
b. het meer sfeer heeft dan een walcentrum
c. het ingepast kan worden in nationale aktiviteiten als

Nawaka. e.d.
d. centrale instruktie en beoordeling van B- en C-cer-

tificaten mogelijk is.
ln de toekomst kan dan aan de hand van de opgedane

ervaringen besloten worden:
a. deze vorm van samenwerking te continueren
b. OF tot stichting van een zelfstandig nationaal ZV-

centrum over te gaan, waarbij dan gezamenlijke ex-
ploitatie in het kader van Scouting Nederland wen-
selLl'k is.

5. In het kader van het hier aangegeven beleid zal de
Nat.Cie-ZV:
a. de aanschaf van grote (wacht)schepen door groepen

stimuleren.
b. de stichting van regionale centra bevorderen. In de

eenvoudigste vorm kan dit een stuk land ziin, waar-
op een troepkamp kan worden gehouden en waaraan
langstrekkende ZV-schepen kunnen aanleggen.

Een dergelljk centrum zal door een naburige groep
of combinatie van groepen beheerd moeten worden,
waarbij deze groepen het centrum als basis voor hun
nautische aktiviteiten kunnen gebruiken. Uiteraard
kunnen deze groepen de accommodatie naarwenszelf
verder uitbouwen.

c. voor het terrein bij Elburg een beheersvorm trachten
te verwezenlijken zoals onder punt b. aangegeven.

d. het hier aangegeven beleid nader uitwerken.
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TIISSE]V
SENVNT
Etv
TAFELLAI{NN
wezenliik vernieuwen of bliiven

ritselen aan de buitenkant ?

fnleiding
Enige jaren zijn we in orize Beweging (of moet ik zeggen
organisatie?) aI bezig met vemieuwingen.
We proberen op allerlei wijzen de geest, die vanaf het
ontstaan in de padvinderij heeft geleefd vorm te geven
in onze eigen tijd. Als voorbeelden van deze vernieuwin-
gen zouden kunnen gelden: de nieuwe klasse-eisen, het
nieuwe uniform en een poging tot democratisering in een
raad van afgevaardigden
Ik vraag me echter af of al onze vernieuwingspogingen
niet blijven steken in het ritselen aan de buitenkant en
of het wel een wezenlijk afstemmen van de padvinders-
geest op onze eigen tijd is.
Om hlerop een antwoord te kunnen geven zullen we ons
moeten afvragen wat nu eigenlijk vanaf het beg'in ken-
merkend voor de padvinderij is geweest, of beter ge-
zegd we moeten ons afvragen waarom of waardoor de
padvinderij steeds jongeren weer heeft aangesproken.
Dgze vragen verklaren direct de opbouw van dit artikel.
In eerste instantie wil ik proberen een beeld te schetsen
van datgene dat kenmerkend genoemd mag worden voor
jongeren, om van daaruit een poging te wagen de pad-
vinderij aan een nadere analyse te onderwerpen. Dit
alles om te proberen meer doel en inhoud te geven aan
veranderingen en vernieuwingen binnen de padvinderij.

Wat kenmerkt jongeren?
Jongeren worden in ons Nederlands taalgebied wel eens
getypeerd als degenen, die zich tussen servet en tafel-
laken bevinden. ze zfrn geen kind meer maar ook nog
geen volwassene. Het jong-ziln wordt dus naar twee kan-
ten begrensd, aan de ene kant door de volwassenheid en
aan de andere kant door het kind-zijn. om de grenzen
enigszins scherper te kunnen trekken is het nuttig om
eerst te kijken wat de volwassenheid en het kindzijn
inhoudt.
Onder volwassenen worden in het algemeen spraakge-
bruik diegenen verstaan, die een daadwerkelijk aandeel
Ieveren en verantwoordelijkheid dragen in bet maat-
schappelijk gebeuren (b.v. getrouwd zijn, kinderen heb-
ben, een baan). Een volwassene weet globaal wat er in
de wereld te koop is (denkt hlj), h1j weet wat men
van hem verwacht. In de sociologie heet dit dat hij
opgenomen is in de heersende cultuur en zich aangepast
heeft bij de heersende norrnen, waarden, doeleinden en
verwachtingen van deze cultuur,
Het kind is degene, die aues wat de volwassene weet
over de maatschappij en over hoe hij zich behoort te
gedragen, juist nog moet leren. De volwassene draagt
zijn cultuur (geheel van normen, waarden, en verwach-
tingen) over aan het kind. In de eerste tien iaren van
ons leven wordt ons geleerd hoe we ons behoren te
gedragen, wat mag en wat niet mag, zodat we ons later
in de maatschappij zullen kunnen redden,

Maar met het uit het hoofd leren van wat en wat niet
mag is het kind er nog niet. ca maar bij uzelf na, hoe
veel dingen doet u gewoon omdat u het altijd zo doet,
zonder er bij na te denken. Er gebeurt dus na het leren
van de (spel)regels nog iets anders; het kind moet de
overgedragen cultuur nog verinnerlijken, het moet zich
de regeils nog eigen maken, toeeigenen.

overgedragen cultuur
Welnu, jongeren zijn diegenen in onze maatschappij
die juist met het zich eigen maken van de overgedra-
gen cultuur bezig zijn. Natuurlijk verandert het kind,
dat de regels leert, niet van de ene op de andere dag
in de jongere, die zich de cultuur eigen maakt. Beide
facetten zijn zowel bij het kind als bij de jongere aan-
v/ezig; alleen bij het kind overheerst meer het over-
gedragen krijgen en bij de jongeren meer het zich eigen
maken van de cultuur.
Voordat de jongere echter de overgedragen cultuur ver-
innerlijkt, toetst hij haar op haar waarde (een psycholo-
gisch gegeven over de pubertijd is de twijfel aan de
waarden en normen van de ouders; het zelf willen en
doen en regelen). Hij zet zich er in eerste instantie tegen
af, want hij komt tot de ontdekking, dat er voor zijn
gevoel enonne tegenstrijdigheden in aanwezig ztin.
De volwassene zegt zus en doet zo.

Houvast zoeken
Maar wat blijft de jongere over als hij zich van de
bestaande normen, waarden, doeleinden en verwachtingen
afkeert, waar vindt hij dan nog houvast, van waaruit
hij zijn leven gestalte kan geven?
Uit een sociologiseh onderzoek van J. S. van Hessen
blijkt, dat de jongere zich dan wendt tot de folklore,
die is voort blijven bestaan als een tamelijk autono-
me jongerencultuur. Hierin vindt de joirgere normen
en waarden, die hij emotioneel tegenover de bestaande
cultuur kan zetten.
(Ook de jongerencultuur wordt overgedragen, namelijk
van jongere op jongere).
Enkele voorbeelden van folklore: Provo had een witte-
fietsen-plan ter bestrijding van de luchtverontreiniging,
m.a.w. we willen de frisse lucht in de stad van de tijd
voor de auto. Bij volksgerichten in Spakenburg zijn het
vooral de jongeren, die er bij betrokken zijn.
Persoonlijk vind ik het meest opmerkelijke, dat de
jongeren in hun reactie op de bestaande cultuur steeds
de waarden weer oprakelen, die betrekking hebben op
het gebied van het 'zo zouden mensen eigenliik samen
moeten kunnen leven'.
Dit hebben mensen van alle tijden steeds weer gedaan
om het te verwezenlijken (verg. de franse revolutie)
is het nog steeds niet verwezenlijkt. In de middel-
eeuwen waren het de minstreels, de clowns en de narren
die hieraan appelleerden, vandaag de dag zijn het de
hippies, de beatles en het grootste deel van de jongeren.

Een betere wereld
Door alle eeuwen heen hebben de mensen gedroomd van
een betere wereld, die eens zou komen, de ene keer
sterker dan de andere keer, maar steeds zijn er ook
de jongeren, de dichters en de profeten geweest, die
deze droom wakker hebben gehouden, als hij verstikt
dreigde te raken, doordat de mensen (met name de vol-
wassenen) zich te druk gingen maken om tret fatsoen en
de goede zeden die bewaard moesten blijven, of beter
gezegd om de eigen bestaande cultuur onveranderd in
stand te houden. Er zijn echter ook in onze eigen tijd
volwassenen die werkelijk volwassen zijn (zij, die zich
de cultuur wel eigen hebben gemaakt, maar daardoor toch
de droom niet dood hebben laten drukken). Om enkele
namen te noemen John en Robert Kennedy, Martln Luther
King, Che Quevara, Bertus Aafjes, Prof. Dr. Deugauw.
Deze mensen zijn op een andere wijze volwassen dan de
doorsnee volwassene en ik meen werkelijk volwassen.
zij hebben zich niet onderworpen, geconfronteerd aan de
bestaande cultuur, maar zij hebben zich deze cultuur
eigen gemaakt als een middel, een vertrekpunt om in
menszijn verder te komen. Doordat zij hun droom niet
vergeten zijn (King zei: I have a dream), weten zii,
dat ook deze cultuur voorbii zal gaan en plaats zal
moeten maken voor een andere, die hoop ik iets dichter
ligt bij de droom.

Spanningsveld
De droom van de cultuur zijn de twee grote elementen
waartussen de mens heen en weer getrokken wordt. Ifet
is echter zo jammer, dat hij het ene deel van zijn le-

ntet pad,oind,ersgroet - troet pad'oind,ersgroet
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ven volkomen toegeeft aan de droom en zich de rest van
zijn leven conforneert aan de cultuur, de cultuur dus
laat bepalen wat wel en niet behoort. Prof. Dr. Lange-
veld stelt als werkelijke volwassenheid .zelfverantwoor-
delijke zeubepaling', m.i. bedoelt hij hiermee dat je je
niet mag laten leiden door wat nu eenmaal hoort, maar
alleen door dategene dat je etisch kunt verantwoorden.
M.a.w, in de cultuur waarin je staat de droom proberen
te verwezenlijken met gebruikmaking van de cultuur, je
komt dus als volwassene in een spanningsveld te staan.
Toch ontkomen we er niet aan ons te conformeren aan de
bestaande cultuur, Maar de mogelijkheid die het leven
zelf ons biedt is: de inbreng van droorn en cultuur te
splitsen naar persoon, namelijk in jongere en oudere.
Jongeren en ouderen kunnen elkaar behouden voor het
doorslaan naar een van beide kanten. Daarom ligt aan
ons allen, jongeren 6n ouderen, de taak om als jonge-
ren en ouderen samen in confrontatie vanuit onze spe-
cifieke invalshoek te trachten de wereld menswaardiser
te maken. Ifet zal er dan vaak op neer komen, dat clejongere aangeeft wat eigenlijk verkeerd is en moet ver-
anderen, terwijl de oudere het grookte deel van de
middelen en de wijze waarop aandraagt, waarna zij samen
de gewenste verandering te weeg kunnen proberen te
brengen.

Beweging en organisatie
Een poging het voorafgaande te plaatsen in het kader van
de padvinderij.
Aansluitend bij het voorgaande meen ik, te mogen stel-
Ien, dat het in de padvinderij steeds onze bedoeling is
geweest om samen jongere en oudere te zijn en ieder
onze specifieke bijdrage tot dit samenzijn te geven.
fk meen echter ook te moeten stellen, dat wij als ouderen
in de padvinderij jammer genoeg niet aan het gevaar,
teveel de nadruk te leggen op onze eigen inbreng, zijn
ontkomen. Vanaf het ogenblik, dat de oudere zich met
de padvindersbeweging is gaan bemoeien, is er een te
grote nadruk komen te liggen op de normen, waarden,
doeleinden en verwachtingen van de dominante volwas-
sencultuuT. DE BEWEGING IS TOT ORGANISATIE GE-
WORDEN.
In het begin was dit nog een organisatie, die tamelijk
parallel. met de ontwikkelingen in het jeugddomein liep,
maar hoe verder we in de tijd kwamen, des te meer is
het instituut, de organisatie, bij de ontwikkelingen achter
komen te lopen.
Ik meen, dat we op het ogenblik in de padvinderij op
twee gedachten hinken; aan de ene kant willen we recht
doen aan de beleving van de droom uit het jongzijn, aan
de andere kant zitten we teveel vast aan de regels en
structuren, die bepaald zijn, niet door het jongzun van
vandaag, maar door de dominante volwassencultuur,
waarin de oudere in onze beweging staat,
Volwassencultuur
Toen de padvinderij in Nederland ontstond konden deze
twee elementen nog redeluk bij elkaar gebracht worden.
De wet en de belofte waren hier toen de neerslag van.
Sinds die tijd heeft zich steeds meer als padvinders-
cultuur uitgekristalliseerd, waaruit langzaam maar ze-
ker de beleving van het jeugddomein, de droom, ls ver-
dreven. Zelfs de idealen die typisch waren voor het
jeugddomein van vroeger dagen, zoals de (wereld)bro€-
derschap, ridderlijkheid (in onze termen misschien ge-
woon menselijkheid) en eerbied voor de natuur, zijn
verinstitutionaliseerd en onderdeel geworden van onze
tamelijk statische padvinderscultuur.
Zodat we de irre€ele situatie zien ontstaan, dat, in
een organisatie, waarin geappelleerd wordt aan broe-
derschap en ridderlijkheid, een actie om materiaal voor
een Angolese broeder in baUingschap te vezamelen,
officieel niet toegestaan wordt, omdat we in een wereld-
broederschap met Portugal zijn georganiseerd.
Kortom de praktische vertaling van de waarden, die toen
de padvinderij ontstond de rechtstreekse neerslag waren
van datgene, dat leefde in het jeugdrlornein, is verin-
stitutionaliseerd, tot hoogste wet geworden, waaraan
jongeren zich moeten onderwerpen (of uittreden).
Dselfde wijze van beleven van het jongzijn en van de
drmm geldt ook vandaag nog, alleen de praktische ver-
taling zal anders mo,eten zijn, omdat de situatie van de
maatschappij en dus die van de jongeren is veranderd.
Beleving van de droom
Deze praktische vertaling zal echter geent moeten zijn
op de beleving van de droom in onze huidige maatschap-
pij. In het kort komt mun vraagsteUing ten aanzien

van de vernieuwingen binnen de padvinderij hierop neer:
Zijn de doorgevoerde vernieuwingen wezenlijke formule-
ringen van datgene, dat nu leeft in het jeugddomein,
of zijn het tegemoetkomingen van onze padvinderscultuur,
die wel voelt dat ze in een tijd vol veranderingen ook
een beetje mee moet doen?
M.a.w. geven de vernieuwingen de middelen om de droom
in deze tljd een beetje meer waar te maken?
Om enige verdere duidelijkheid aan deze stellingname
te geven wil ik proberen een analyse te geven van de
betekenis van het unifom voor de padvinderij als bewe-
ging en voor de jongeren als verwerkelijking van de
droom.
I'et oude uniform is meen ik te karakteriseren als het
grijpen naar een e€nvoudige en praktische wijze van
kleden (vergelijk de horigen in de middeleeuwen), om
hiermee te zeggen dat de mens meer is dan huisdier. Het
uniform is o.a. ook afgestemd op het zijn in de natuur.
Ik vraag me echter af of ons nieuwe uniform ook op
dergelijke wezenskenmerken van het jongzijn te funde-
ren is.
Ik ben zelfs geneigd te veronderstellen dat het juist
niet op het jeugddomein gefundeerd is, maar alleen op
de volwassencultuur van onze dagen namelijk: Je moet
je als lid van de states quo nu eenmaal netjes kleden
en wat is er in onze truidige cultuur netter dan een
Iange terlenka broek met een keurige vouw en een dito
overhemd en ook nog een keurig stropdasje?
Vroeger was dat laatste met knoopjes. Iret ding is ech-
ter niet afgeschaft maar verheven tot cultuurgoed en
nu ook aI binnen gehaald in onze beweging. Als alter-
natief voor ons moderne uniform zou ik hier het cul-
kordurooi-pak willen noemen, maar misschien is dat te
revolutionair voor ons.

conclusie?
Ik meen te moeten eoncluderen, dat de vernieuwingen
m.b.t. het uniform gekeken naar het wezen van de pad-
vinderij en het jongzljn, is bliJ'ven steken in het ritselen
aan de buitenkant.
En als hypothese zou ik, zij het aarzelend, hieraan toe
willen voegen:.AL ONZE VERNIEUWINGEN ZULLEN WAARSCHIJN-
LIJK BLIJVEN STEKEN IN HET RITSELEN AAN DE
BUITENKANT'.
Let wel: alit is een hypothese.
Als deze hypothese waar zou zijn, zouden we de vraag
moeten stellen: 'waar ligt de oorzaak van het uiteinde-
lijk mislukken van onze toch zo goed bedoelde pogingen?'
En als antwoord zouden we dan moeten geven: 'We wil-
len datgenen, dat (hoewel diep verborgen onder onze
organisatiestructuur) steeds weer jongeren in onze be-
weging heeft aangesproken, als het puntie bii het paaltie
komt toch geen kans geven, omdat we dan de overheer-
sende positie die de volwassene met zijn culturele inbreng
in de padvinderij heeft, prijs zullen moeten geven'.

Consequentie
En datgene, dat jongeren in onze organisatie toch steeds
weer aanspreekt is:
DAT DE MOGELIJKIIEDEN TOT BELEVING VAN HET
JONGZIJN VAN DE DROOM NOG STEEDS. ZIJ HET
VERBORGEN, AANWEZIG ZIJN.
Mensen, laat de bovenstaande trpothese niet waar blij-
ken te zijn; laten we van onze organisatie weer een
beweging maken, maar dat houdt in dat we afstand doen
van de status quo en als ouderen en jongeren samen onze
eigen weg trachten te vinden, dat we pad-vinders of
misschien alleen maar eeuwige pad-zoekers willen zijn.
Dit vraagt van ons als leiding heel wat, namelij dat
wij op die werkelijke wijze volwassen zijn, die inhoudt
het staan op de marge tussen cultuur en droom.
De leiding zal zichzelf ook moeted inzetten om jongeren
tot deze volwassenheid op te voeden en dat betekent,
dat zij jongeren die vast dreigen te raken in onze gegoede
cultuur, wakker schudt en weer bewust maakt van zijn
jongzijn. Aan de andere kant betekent het dat de leiding
steeds vanuit zijn eigen culturele bagage de mogelijk-
heden moet zien te putten tot realisatie van de droom
binnen de padvinderij.

Hierover en over het wezen van de padvinderij zal nog
veel gedacht en gesproken moeten worden, Daarom geloof
ik dat we het gesprek hierover binnen de padvinderij
op gang moeten br€ngen om de aangebrachte vernieuwin-
gen ook wezenldke vernieuwingen te laten zijn. Hierto€
heb ik een poging willen do€n.

R. Dieters

noet pa,doindersgroet - rtoet pa,d,oindersgroet
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VREDESWEEI( 1970

Dit jaar zal de vredesweek gehouden
worden van 20-27 september a.s. Het
werk voor vrede en rechtvaardigheid
dat het Interkerkelijk Vredesberaad
bevordert, wordt evenals vorig jaar
toegespitst op het onderzoeken en
veranderen van instellingen. De ker-
ken, de scholen, de vakbonden, de
bedrijven, de kranten, het leger en
de bureaucratie: Hoe komen ziJ hun
verantwoordelijkheid ten aanzien van
vrede en gerechtigheid na? IIet Inter-
kerkelijk Vredesberaad richt zich op
deze instellingen, omdat zij opvattin-
gen van mensen vormen en vaak be-
slissingen nemen, die betekenis heb-
ben voor oorlog en vrede.

DS. VAN WATTUM AGC-}( IN
GELDERLAND
Ook Gelderiand heeft nu een AGC-X.
Het is Ds. J. van Wattum, met wie
we al kennis hebben kunnen maken
tijdens de leid(st)ersbijeenkomst in
Apeldoorn op l8 april jl. Ds. van
Wattum (40) maakte in en kort na de
oorl,og kennis met de padvinderij in
6€n van de x-groepen te Breda, I1ij
studeerde in Kampen en werd ach-
tereenvolgens predikant te Mldwolda,
Landsmeer en nu in Nunspeet, waar
hij tevens AVTL is van ,,De Nun-
speetse Verkenners', .wij heten Ds.
van Wattum hartelijk welkom. Zijn
adres is: Stationslaan 15, Nunspeet,
telef. 03412-2169.

PALAVER-PRAATBOEI(
De voorbereidingen voor'Palaver'?0'
van het Nederlands Biibel Genoot-
schap zijn in volle gang. Zoals be-
kend is het de bedoeling, dat duizen-
den jongeren in aanraking Sebracht
zullen worden met de Bijbel. In het
'praatboek' van Palaver is een keur
van mogelijkheden opgesomd om de
Bijbel sprekende in te voeren, Adres
Palaver: Herengracht 366, Amsterdam,
telef. 020-243798.

ACTIVITEITEN OP URI(
Een delegatie, bestaande uit Akela
G. J. Bynink-Pluim, oubaas K. van
Rije, Hopman P. Leembruggen en L.
van der Jagt, heeft op 19 mei iL een
bezoek gebracht aan Urk. Op het
voormalige eiland was geen padvin-
derij en als de voortekenen niet be-
driegen zal dit spoedig anders ziin,
onder leiding van burgemeester K.
Bossenbroek is een aantal mensen
bijeen geweest in het gemeentehuis
om spijkers met koppen te slaan.
Enige adspirant-leidsters hebben zich
beschikbaar gesteld. zij zullen ge-
instrueerd worden door mevr. Buy-
nink, Ilet ligt in de bedoeling, dat
deze X-groep na de schoolvakanties
van start gaat,

GEWESTELIJI{E BIJEENKOMSTEN
De door de Nationale Commissie
voorbereide gewestelijke bUeenkoms-
ten zijn nu alle I achter de rug. ze
werden achtereenvolgens gehoudente
Ommen op ? februari, Rotterdam op
? maart, Amsteralam op 14 maart,
Den Haag op 14 maart, Breda op 1l
april, Apelaloorn op 18 april, Gro-
ningen op 25 april en Den Haag op
I mei jl,
van elke bijeenkomst werd een kort
verslag aan de betreffende gewesten
gezonden, terwijl inmiddels ook een
samenvatting is verschenen van de
onderwerpen. die tijdens deze ronde
aan de orde zijn geweest. Mocht u dit

niet ontvangen hebben, dan kunt u
het alsnog op verzoek ontvangen,
Voor de nationale commissie is het
uitermate belangrijk te weten troe
over allerlei zaken in het land ge-
dacht wordt. AIIeen al hierom is deze
'Ronde van Nederland' nuttig ge-
weest. In totaal hebben we een kleine
200 leiders en leidsters ontmoet.

DE SURINAME.ZENDING
veel documentatie en voorlichtings-
materiaal ontvingen we van het 'zen-
dingsgenootschap der Evangelische
Bro€dergemeente te zeist' zoals het
boekje 'Kondre sa Jere' (het land
zal het horen), waarin de geschiede-
nis 200 jaar zending onder de bos-
negers in suriname beschrevenwordt.
Ook het boekje 'De daad bii het
woord' ls de moeite waard om te le-

DUTY TO GOD.CONFERENTIE
Van 26 juni-3 juli f970 werd in Dene-
marken de Duty-to-God/Promise-and-
Law-conferentie gehouden. IIet
spreekt vanzelf, dat u hierover nog
uitvoerig geinformeerd wordt.

Dit werd geschreven op I juni, drie
dagen na de bespreking met de con-
tact-Commissie en anderhalve week
v66r de RvA-vergadering. wat hier-
na volgt is dus slechts 'bij' tot vlak
na de bespreking van 6 iuni. De be-
sluiten van de RvA kunnen er dus
niet meer in; die komen vrij zeker
pas in het volgende nummer.

Fusie NP\r/I(V
De discussie hierover betrof vooral
de berichtgeving. Sommige cl-'s von-
den dat het bericht zo plotseling
kwam; anderen kregen de circulaire
pas nadat zij het bericht al in de
krant hadden gelezen; en enkelen
waren geschrokken van een 'besluit'
zo maar even door het Bestuur ge-
nomen.
Inmiddels zal de publicatie in 'WP'
van mei, waarin ook enige toelich-
tende notities staan, de zaak wel tot
haar ware proporties hebben terug-
gebracht. Niettemin volgt hier nog-
maals een samenvatting van de door
het Bestuur gegeven opheldering.
Sinds de start van Scouting Neder-
land heeft ons Bestuur er nooit twij-
fel over laten bestaan dat het naar
meer dan een federatie, namelijk
naar fusie streefde. De circulaire is
op dezelfde dag, nl. 23 april, aan de
GL's en commissarissen en RvA en
aan de pers gezonden; het is natuur-
lijk jammer, maar nlet onze schuld,
dat de post hier en daar wat traag
bezorgde, En wat het 'besluit' be-
treft, misschien had het bericht wat
anders geredigeerd kunnen worden,
maar voor tret Bestuur was het van-
zelfsprekend dat het om een 'prin-
cipebesluit' ging, voor te leggen aan
de RvA.

Scouting Nealerlanal
. Het Beleialsprogramma - in 'WP'

is er een samenvatting van ver-
schenen - gaf geen aanleiding tot
opmerkingen. IIet bestuur van
Scouting Nederland gaat binnen-

agenda l97O (wijzigingen
voorbehouden)

3-r0 juli Nat. Waterkamp Vinkenveen

l2-24 juli Explorer BeIt Duitsland

28 juli-6 aug. Jamborette Amersfoort

1-B aug. Jongensstad Ommen

4-5 aug. cidsen in Jongensstad Ommen

12 6ept. Nat. Rimboejacht in alle distr.

26 sept. Redacties groepsbladen Utrecht

26-2? sept. Nat. Training Team Ommen

10-11 okt. ADC'en-ZV en -V Ommen

1?-18 oktober Jamboree-on-the-Air

23-24 oktober Nat. Beraad X-groepen Ommen

24 okt. AGC'en-Vg Utrecht

31 okt. Nat. zwemlvedstrijden

31 okt.-l nov. ADC'en-W Ommen

2l-22 nov Leden Groeps Commissies Ommen
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kort afspreken, in \r'elke volgorde
bepaalde zaken aan bod moeten
resp. kunnen komen.

. De .Commissie 66n Bureau', waar-
bij nu ook de Directeuren betrok-
ken zijn, gaat inmiddels verder
met haar onderzoek naar de moge-
lijkheden om het gestelde doel te
realiseren.

. van de liJst van Lustrumevene-
menten kunnen er weer twee als
afgehandeld worden geschrapt:

- De Speldag op 23 mei, die zo'n
60.000 ingevulde wedstrijdformu-
lieren opleverde.

- De Demonstratiedag op 30 mei.
Een lawine van krantenknipsels
bewees, dat men er in -vele
plaatsen heel wat aan gedaan
heeft.

SpelIegels
. De ingediende voorstellen betref-

fende 'De Groep' en de nieuwe
I(Iasse-eisen ontmoeten geen moei-
lijkheden; begrijpelijk na het uit-
voerige'technische' v66roverleg.

. Over Belofte, enz. en de Welpen-
wet behoefde in de Contact-Com-
missie niet te worden gediscus-
sieerd omdat het hierbij niet meer
om voorstellen gaat. In de RvA zal
het btj deze twee onderwerpen nog
slechts gaan om een opiniepeiling.

Jaarverslag
. Volgens de Contact-Commissie be-

hoeft de RvA niet veel tljd te be-
steden aan het Algemeen Jaarver-
slag. Dit geeft immers gedane
zaken weer en de vraag moet al-
leen beantwoord worden of die
weergave juist is.

. Iets anders ligt het met de finan-
ciele pagina's in dat verslag. Die,
en vooral het uitvoerig en zeer
gedetailleerde financieel rapport,
worden door drie leden van de
Contact-Commissie nauwgezet be-
studeerd en dan (op I junt) met het
(Dagetijks) Bestuur besproken.
Van het resultaat van dat gesprek
brengen die CC-leden verslag uit
in de RvA-vergadering op 20 juni.

Beleialsnota
Deze gaf de Contact-Commissie nau-
welijks reden tot opmerkingen.

Raad van Afgevaaraligden
Het verslag van de besprekingen
op 6 juni met de Contact-Commis-
sie gaat 10 juni naar alle RvA-
leden. Op een aantal vragen, die
zij anders misschien hadden wil-
len stellen, vinden zij daarin al
het antwoord. Dit kan de discus-
sie op 20 juni alleen maar ten
goede komen.
Van enkele RvA-leden ziin (tegen)-
voorstellen ontvangen; die zun op
8 juni (Iaatst mogelijke dag daar-
voor) aan alle RvA-Ieden toegezon-
den en worden bii het aangegeven
agendapunt behandeld. Van 66n
dezer papieren geldt, dat de in-
diener er beter aan had gedaan,
eerst bij Bestuur resp. NIIK na-
dere informatie in te winnen.
De Contact-Commissie had geen
bezwaren tegen de antwoordnota's
van het Bestuur inzake fret funh-
tioneren van de RvA en de tot nu
toe toegepaste wijze van stemmen
Dit laatste punt zal niettemin een
principi€le discussie vragen, want
een district zond er een concreet
voorstel over in.
Gevraagd is, waarom de nota.voorlichting in ile Jaren zeventig'
wel aan de Contact-Commissie
maar niet aan de RvA is gezonden.
Het antwoord is, dat de RvA als

regel concrete voorstellen ter goed-
keuring voorgelegd krijgt. De be-
treffende nota was nog slechts een
planning op lange termijn, nog niet
uitgewerkt en ook met vragen van
de Nat. Cie-Vg aan het Bestuur.
Op verzoek is de nota wel ter ken-
nisname aan de GC'en en de Con-
tact-Commissie gezonden.

HeitJe Itarweitje
Nog 66n keer de vraag: bent u tevre-
den met de opzet die de laatste twee
iaar voor deze aktie is gekozen?

NHK,
. De hele oplaag van de algemenefolder 'Wil uw zoon naar de

maan?' is door de gonzende de-
monstratiedagdrukte finaal opge-
raakt. Maar een nieuwe oplaag is
al weer verschenen.

. Dit Iaatste geldt ook voor de ge-
stencilde werkmap 'Leid(st)ers-
werving'.

Clverleden
Op 12 mei is, op 82-jarige leef-
tijd, overleden: Mr. A. Fens.
Toen hij in 1963 het Dc-schap
van Oost-Brabant neerlegde,
had hij die funktie sinds 191?,
behoudens de oorlogsjaren, on-
afgebroken bekleed. Tevens
was hij van lgu tot 1935 HKC
Algemene zaken van de NPV,
terwijl hij in die periode bo-
vendien nog enige jaren als
HKC-Buitenland fungeerde. IIij
bekleedde overigens aI in 1912
padvindersfunkties, o.a, van
1915 tot 1925 die van verken-
nersleider.
Met hopman Fens is een man
treengegaan, die een halve
eeuw lang de NPV op bijzon-
der respectabele wijze heeft
sediend.

Jamboree-on-the-Air
Dit jaar zal voor de 13e maal de zgn.
Jamboree-on-the-Air worden geor-
ganiseerd en wel op 17 en 18 oktober.
Tijdens deze 'jamboree' zoeken pad-
vinders-zendamateurs uit de gehele
wereld contact met elkaar om erva-
ringen uit te wisselen en vriend-
schapsbanden aan te knopen.
Ook in ons land zijn er ieder jaar
steeds meer deelnemers te vinden,
d.w.z. dat een groep/stam dan con-
tact zoekt met een zendamateur in de
omgeving en hem vraagt mee te doen
door zijn apparatuur op te stellen in
het groepshuis,/de stamhut.
Men kan de verrichtingen van deze
amateurs dan gadeslaan, aantekenin-
gen maken en de gevoerde gesprek-
ken op de band vastleggen.
Meer is helaas (nog) niet mogelijk,
want de voorschriften laten niet toe
dat men zelf, zonder machtiging, de
apparatuur mag bedienen,
Nadere inlichtingen worden verstrekt
door de afdeling Voorlichting van het

NHK te Den Haag. Deze afdeling
ontvangt na afloop graag rapporten
en/of verslagen. Deze worden doorge-
stuurd naar de organisatoren in Ge-
neve.

Studiebijeenkomst voor
groepsbladredacties
Op zaterdag 26 september a.s, wordt
in Utrecht weer een studiebijeen-
komst gehouden voor redactieleden
van groepsbladen van NPV, KV, NPG
en NG.
De bijeenkomst is dit jaar speciaal
bestemd voor pas begonnen redacties
en nieuwe leden van redacties die
reeds eerder hebben deelgenomen.
Oudere en ervaren redactieleden zijn
uiteraard ook van harte welkom.
Voor hen staan enkele aparte activi-
teiten op het uitgebreide programma.
Gezien het beperkte aantal beschik-
bare plaatsen is spoedige opgave ge-
wenst. Dit kan gebeuren door het
overmaken van I 6,- per persoon
(o.a. voor broodmaaltijd en con-
sumpties) op girorekening 15 04 84
t.n.v. De Nederlandse Padvinders -Den Haag.
Na ontvangst van het deelnemersgeld
worden nadere gegevens toegezon-
den,

Duinoordgroep NPV
25 iaar
Rei.inie in aug. of sept. 1970
Gaarne opgave oud-leden bU de
retinie commissie, Jacob Gillestraat 2,
Den Haag. TeI. 55 45 ??.

Gilwell Woodbadge deel ll
praktisch
DEELNEMING IS MOGELIJK VOOB:

- Leid(st)ers die in het bezit zijn van
het certificaat van de Gilwell
Woodbadge cursus deel L

- Leid(st)ers die beschikken over
voldoende Speltechnische vaardig-
heid (zo mogeUjk in het bezit zijn
van een certificaat 'Speltest').

- Leid(st)ers dle voor het volgen van
de cursus door de DC zijn gemach-
tigd.

CURSUSKOSTEN
Voor welpenleid(st)ers f 45,-
voor verkennersleiders ,,55,-
REISI{OSTEN boven 110,- worden
vergoed (reiskosten 2e klasse NS,
woonplaats binnen Nederland-Ommen
v.v.).

INLICHTINGEN alsmede een lnschrijf -
formulier voor de door u gewenste
cursus worden op verzoek gaarne
toegezonden door de afdeling Spelza-
ken van het Nationaal Hoofdkwartier.
Zeestraat 76 te Den Haag. Tel. 0?0-
63 59 00.

o Voor (assistent) welpenleial(st)ers
w' 2?0 van 1? augustus
t,/m 22 augustus 5 verlofdagen

. Voor (assistent) verkennersleiders
v 254 van 22 tlm
29 augustus 5 verlofdagen
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LAITIIDLIJI( BAITD CONCOUBS
SCOUTIITG ITEIDEBLAITII Ig7 O
Begunstigd door fraai zomerweer vond op zaterdag 6 juni
het 2le landelijke bandconcours plaats te Roosendaal
(N.Br.). Twaalf bands uit alle delen van het land streden
in een sportieve en vriendschappeluke sfeer met elkaar
om te tonen wat men waard was. Daarbij stonden reeds
jaren bestaande bands naast jonge bands.
Voor het eerst was de St. Lodewijks-drumband uit Sas
van Gent aanwezig terwijl Utrecht en Botterdam na een
jaar afwezigheid weer terugwaren.
Vorig jaar hoorde men na afloop van het concours ge-
luiden dat de meisjes-bands eigenlijk in een afzonderlijke
afdeling moesten worden geplaatst omdat de jongens-
bands meer mogelUkheden bezaten.
Waar gemengde bands dienden te worden geplaatst werd
daar blj wijselljk buiten beschouwing gelaten.
De uitslag van dit jaar overziende blijkt dat de meisjes-
bands beslist niet onderdoen voor de jongensbands. In
voorgaande jaren speelde het onderscheid trouwens ook
geen rol.
Terugkomende op de eerste woorden van deze beschou-
wing, het was prachtig zonnig weer. Een beetje te warm
misschien, zodat een aantal jongeren, misschien toch al
wat nerveus, door de EHBO tijdens de openingsceremonie
weer op de been moesten worden geholpen.
De openingstoespraken door Gemeente, Organiserend
District en de voorzitter L.B.C. werden gevolgd door een
groots muzikaal optreden van de 'Trommelaere van Boe-

sendaele', waarna de bands van de llle afdeling met hun
optreden begonnen.
Het programma werd vlot afgewerkt. Achtereenvolgens
kwamen llle, lle en le afdeling aan de beurt, waarna de
bands gezamenlijk zich opstelden voor de sluiting. Tijdens
deze sluiting werden de leden van de telcommissie voor
het voetlicht gehaald omdat zij jaar in jaar uit in het ver-
borgene hun belangrijke werk verrichten. Ook dit jaar
was de uitslag weer tijdig bekend en op stencils voor
allen aanwezig bij de prijsuitreiking.
Ti.ldens de stertocht door de Gemeente Roosendaal hiel-
den Burgemeester en Wethouders een receptie voor de
Organisatoren, Jury, L.B.C. en de bandleiders van de
deelnemende bands. Jammer dat slechts weinig bands
tijdens deze receptie vertegenwoordigd waren, een aan-
tal toevallig binnenkomenden completeerde het geheel.
Na afloop van de receptie defileerden de bands voor de
Burgemeester en brachten hem een sere.nade.
Tijdens de receptie reikte de Gewestelijke Commissaris
de gouder.r Jacobsstaf uit aan hopman Kleintuunte.
Tenslotte de prijsuitreiking, waarbij het resultaat vermeld
staat in bijgaand overzicht.
Het concours was prima georganiseerd, ook in de neven-
activiteiten, men kan op alle fronten terugzien op een ge-
slaagde dag.

D. VAN DER LELIE
secretaris L.B.C.

NINDUITSI.,AG
Afdeling lll
muziek 1e prijs: NPV band Alkmaar
muziek 2e prijs: Haagse Districtsband
stijl 1e prijs: Haagse Districtsband
stul 2e prijs: NPV band Alkmaar
hoofdprijs: Haagse Districtsband

Afdeling ll

muziek 1e prijs: Utrechtse Marsband
muziek 2e prijs: St. Jorisband Boskoop
stijl 1e prijs: Utrechtse Marsband
stijl 2e prijs: St. Jorisband Boskoop
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muziek le prijs: Haagse Padvindstersband 299t/2pt
,Ar1/^ ^r muziek 2e prijs: Arnhem-Band 294 pt
;;;" :; muziek 3e prijs: Gew. Padv. Drumb. Groningen 279 pt
iiLrti, stijl , 1e prijs: Arnhem-Band 1391/2pt
;;;":; stijl 2eprijs: Haagse Padvindstersband 133 pt

iii1rii stUl 3e prijs: Marsband Amsterdam 1321/2pt

hoofdprijs: Utrechtse Marsband

Afdeling I

Hoofd- tevens Ereprijs: Arnhem-Band

2921/2pl Wisselprijs Tamboer maitre: Arnhem-Band,
258 pt
131 pt Prijs Jeugdige Tamboer maitre: Marsband
127t/2 pt Amsterdam

4231/2 pt

4331/2 pt

81 ,4 pt

77 pt



BiJ de afdeling
Voorlichting
van het
Nationaal
Hoofdkwartier
van
'De Nederlandse
Padvinders'
kan worden
geplaatst een

die belast zal worden met een
aantal redactionele- en bureau-
werkzaamheden, waaronder de
zorg voor de layout van onze
periodieken.

Vereist: goede algemene ontwikkeling, leeftijd bij
voorkeur niet ouder dan 24 jaar.

Gewenst: enige kennis van opmaak- en druktech-
niek, ervaring in het Spel van Verkennen.

Geboderi: een afrvisselende werkkring, behoorlijke
honorering, afhankelijk van leeftijd en ervaring.

lndiensttreding: zo spoedig mogelijk.

Sollicitaties met uitvoerige gegevens - uitsluitend
schriftelijk te richten aan het Nationaal Hoofd-
kwartier NPV, Zeestraat 76, Den Haag.

Uoorlichtings
medewerker

PEN

WEtT
ballpoint akties met recht
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 noeinen:

skai geldbeursies met stalen veer, bij 500 62 ct.
en bij 1.000 58 ct. per stuk.

kam in kunststof etui bij 500 32 ct,1000 28 ct. per
stuk, in skai bij 500 52 ct. 1000 st.48 ct.

ballpoint model 50 met. drukker, met. ring en clip
bU 500 35 ct. bij 1.000 32 ct. p. et.

model | 13 bijzonder chique uitvoering bij 1 .000

42 ct. bij 500 45 ct. per stuk.

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

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

na kantooruren 03455-21 21 -2029.

prijzen zijn inclusiel B.T.W.

EEN GOED IDEE:

GA TET VAKAilTIE ilAAR OTTEN
en uw vakantie zal zeker slagen.
Vooral wanneer U gaat logeren
op de modern en stijlvol Inge-
richte padvindersboerderljl

. zeer gunstig gelegen

. prachtige omgevlng

. uitstekende verzorging

. royale kamers

Voor leid(st)ers van de NPV met
hun gezinnen geldtbovendien een
flinke reductle op de biJzonder
plezierige pensionprUzen.

Geopend van 20junitot29 aug.'70

Nadere gegevens worden U gaar-
ne verstrekt door

DE NEDERLANDSE PADVINDERS

Zeestraat 76 -'s-Gravenhage

Telefoon (070) 635900
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alles
voor het
kamp

Alles - en nog veel meer - wat nodig is voor het kamp is ver-
krijgbaar bU de Scout Shop:
boeken, platen, batterijen, borden, boterdozen, verlichting, bijlen,
bestekken, fluiten, folie, kamplatrines, kompassen, kooktoestellen,
lantaarns, pannen, plunjezakken, pompjes, rugzakken, schoppen,
slaapzakken, spiegels, tassen, touw, verbandartikelen, wasbakjes,
wetsteentjes, yerrycans, zagen, zeepdozen enz.
Enne: ... de Scout Shop is niet eens zo duur.
Kom maar eens kiiken?

,W
DE NATIONALE

PADVINDERSRAAD

POSTBUS 536

DEN HAAG

TELEFOON 070 - 3:| 77 96

BON voor gratis prijscourant.

Vul in - knip uit - plak de bon op een briefkaart en
stuur deze naar de Scout Shop, Postbus 536, Den Haag.

Naam:

Adres:

Woonplaats:
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