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INLE'IDlNG 

Waar anders dient een inleiding voor dan om de lezer de tekst 

binnen te leident hem te wijzen op vallen en strikken 9 fouten en ge

breken dus 9 en op be t ontstaan van bet boekwerkje . Dat zal ik dan ook 

pogen te doen . 

Di t werkstuk is een uitvloeisel van de 1! klas opdracht om een 

onderzoek te doen naar de geschiedenis van de padvinderij in Hilversum. 

Deze ' persoonlijke opdll"'8.cht 1 , zoals dat beet , dient a ls verzwaring 

voor bet insigne opdat het ook voor onze leefti jd , binnen de Wi lde 

Vaart afdeling (16-1 8 j .), zijn waarde zal blijven behouden. 

De opdrach t was aangepast aan mijn interresse voor de padvinderi j 

en zijn ~eschiedenis in be t bijzonder. In ja.nuari ' 79 ben ik ser ieus 

er aan begonnen en bet resultaat van bet snuffelen in a rchieven en boe

ken , maar vooral van de vele gebouden ge s prekken, ligt nu voor U. 

Vanaf deze plaats wi l i k dan ook ieder een, die mij ook maar 

zins heeft geholpen, bedanken. Ik zeg i edereen omdat ik bang ben door 

bet noemen van namen ook maar een enkele te vergeten, vandaar i eder

een nogmaals neel hartel i j k oedankt . 

BELANGRIJK 

Er zullen naa st de nodige tikfouten ook ernstiger enwel geschied

~ndige fouten ~maakt zi jn. 

Lang he·b ik getwijfeld wel of geen namen t e noemen, ui t a ngst an

deren te vergeten of de verkeerde enige eer te geven, maar tach heb ik 

ze soms we l genoemd omdat een we zenli ~k onderdeel vormen van de his

torie . 

Macht U fouten, groat of klein, vinden belpt U me dan door he t 

onder getekende te melden. Hiervoor mi j n harteli j ke dank: 

j uni '79. Vincent Meys 

Wezellaan 30 
Rilversum 
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Padvinderij in Nederland heel algemeen. 

Nederland was er al vr oeg bi j toen het in 1910 na een bezoek van 

enige Oxfordse scouts began t e 1 boyskotten 1 en er troenen in Den 

Haag en Amsterdam verrezen. 

Overal onstonde n verenigingen, fuseerden e n splitsten,wat een 

typi sch Nederlands verschijnsel was , maar ui teidelijk ontstond dan 

toch ui t de NPO (Ned Padv Org) en de NPB (Ned Padv Bond) een enkele 

vereniging de NPV (Ned Padv Ver) . Stas tsraad J.J. Rambonnet werd 

onze eerste en totop heden enige hoofdverkenner en maakte de Bewe

ging voor de oorlog groot en bekend . 

In 1 28 werd in Utre cht de eerste echte stap gezet naar een katho

lieke verkenners beweging maar het duurde nog tot apri l ·~o dat de 

KV de vereiste goedkeuring kreeg van de hoofdverkenner en ~et epis 

copaat en zodoende een deel werd van de NPV. Toen na de jambor ee in 

Vogelenzang Rambonnet aftrad werd de KV zelfstandig. 

Een a ndere vereniging , de NCVP (Ned Chr Ver v Padv ) , voegde zich 

di rect na de oorlog bij de NPV en vormen de huidige X- groepen. 

Naas t al deze verenigingen beeft er ook nog van ' 33 t ot 1 d0 de PVN 

( Padv Ver Ned) beetaan , een ti jdeli .ike afspli tsing van de NPV die het 

niet eens was met de verplichting die de belofte een verkenner on

legt . 

Na de oorlog onst~nden naast de padvi ndstere , die reeds lan£ voor de 

oorlog bestonden •het NPG (Ned Padv . sters Gilde), ook ~e Ri dsen in 

ne NGB (Ned Gidsen Bond) . 

Deze vier overgebleven verenigingen vormen sinds de fusie in ' 7~ , 

ruim 60 jaar nada t de padvinderij in ons l and ontstond , het huidi~e 

Scouting Nederland . 

Naast deze Verenigingen en Bonden- hutspot bel eefne Ned erland ook 

voor de verkenners zelf grootse feiten waaronder vooral de Wereld

j amboree te Vogelenzang in 19- 3- 7 opvalt . Verder ook het nationale 

kamp te Wassenaar i n ' 32 , de vierin~en van bet 40- en 50 -jari~ be

staan van de vereniging, de stichtinp: van Gi lwell St 'Nalrick en 

Ada ' s Hoeve etc .• 
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NlO -- NPV -- PVN -- toCVP 
- i-;:;-;::iilve~. -

Hoewel de oprichtingsdatum van de afdeling hilvereum der NPO niet 

geheel zeker is za.l deze stellig rond 28 april 1911 liggen en daa~ 

mae was Hilversum er dus vri j snel bij . 

Na.ast de normale zake n ala oefeningen en ui tnodigingen van andere 

pv-afdelingen was het eerste belangrijke bericht een s tuk je over 

het feit da t het zomerkamp der Rliversumee pv's t e Noordwijk aan 

Zee in augustus 1 14 afgebroken moest worden wegene de oorlogsspan 

ning wat inhield dat de leiders gemobili seerd werden en pv's in 

eigen woonpla.a.ta hielpen ondermeer met het Ters j ouwen van bedden 

en dekene naar diverse dep6ts en door te colleteren waarmee ze 

5000 gulden ophaalden! 

In ' 15 loopt volgens een leider alhier de afdeling in Hilversum 

nog redelijk goad hoewel met minder enthoueiasme maar in Bussum 

en Baarn aohi j ni het doodgebloed te zijn. 

In 11 6 wordt er verme ld dat er 60 pv ' e lid zijn en 1 17 dat er ze l 

jongens ui t Blaricum komen omda t daa.r geen a fde.ling is . 

In die t ijd werd er veel aa.n de muziekale opleiding gedaan onder 

andere doordat de k osten van fluit- en trommellesaen op de afde

ling verbaalbaar wa.r en.Ook werd er veel aandacht geechonken a.a.n 

gymna.stiek en &an de opleiding to t kok, brandweerman etc. 

~-·) Nederlandsche Padvlnders-Organisatie 
Afd. H il.,.,._,m. 

· Uitnoodiging 
tot het bijwonen van een causerie door den Hear 

J. ~. Schaap, troepleider te 's-Gravenhage over 

,De Padvindersbeweging" 

+ 
¥ 

met iichtbeelden van den Heer Baron van Pallandt op 
I 

Woensdag 25 Maart 1914 
des n.m. te 8 uur in de Doopsgezinde Kerk. Boomberalaan. 
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Enige tijd voor 120 werd troep 2 , de watertroep , o~gericbt me t als 

eerste leider schipper Groote, later beze tte R. Timperly gedurende 

meer dan dertig jsar deze poet met zser grote bekwaamheid. 

Qn de druk een beetje van de bopaan, de Veer, a! ~e nemen die het 

erg druk had met zijn werk werd de troep verdeeld in twee vendels 

die olv twee vaandrigs s'onden, Jaarsma en Kalf . 

~lke winter werden er in bet Hof van Holland jaarfeesten gehouden 

met sketches, gymnastiek, daneen op muziek van bet pv-strijkje, etc 

om geld te verdienen en diende tevens ale ontmoetingsmogeli jkheid 

met leden va n andere afdelingendaar bet onderling contact niet zo 

erg sterk was. 

In de 1padvinder' van feb. 1 21 l ezen we dat er een negende patr. 

aan de afdeling is toegevoegd maar tevene werd besloten voorlopig 

geen nieuwe jongens a.an te nemen wegene een leidersgebrek. Tevens 

wor d erhard geoefend met de 'band'. 

In juni dat ja.ar wordt t?oep 4 (daskleur groen/rood) ingedeeld bij 

t r oep 1 ( rood ) zodat er liD. twee l&ndtroepen zijn ( 1 en 3) en een 

wa tertroep ( 2 ) . en de band niet te vergeten. 

Met Paeen 122 beleefde de afdeling een heel bij zonder iets, Z1J 

was namelijk de ga.etvrouwe van 150 Engelse pv' s( padvindsters , 

pl~, welpen en V!'e) van 14-18 april. Onderstaand een eterk ver

kort verslag over hetgeen ze bier hebben gedaan gebaeeerd op een 

drie volle pagina'e lang a.rtikel in 1de Padvinder•. 

18 dag- Aankomst te Rotterdam, met trein via Amsterdam (da.a.r het 

een en ander besocbt) naar H1sum, afgemarcbeewd naar de 

HBS waar werd gekampeerd. 

2e -Wedetri jden· op de Scbutterebeide en bezoeken van de omge-

Ving. Tevene officiele ontvanget o-p bet Raadhuis . 

3
8 

-'e middags komen bovendien nog een 120 duitse padvinders 

lange , op doortooht naar Amsterdam . 

48 
-zondag , eerete Paasdag. Tocbt naar Volenda.m en Marken en daar 

optocht dpor bet dorp met fanfare-orke s t der H'sumee pv'e 

voorop. Foto 1s maken van klederdraoht ging, toen al, alleen 

tegenbetal~ng. 

58 
-Grote oefening met 600 pv' s uit het hele l and op de Crailose 

heide. 
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6e -Via Delft naar R 1dam en aet de boot naar huia. 

Al met al een grootae happening aet bovendien bet o~rwaohtae be

zoek n.n de duitsera (bleken lf«ndervl8'!1 te sijn, ••• op pv-leeat 

gesohoeide maar er buiten st&ande Ter.) die wonderlijk ~endschap

pelijk oftt~B werden ondanks de no~ geapanaen verbOQdinsen tua

sen beide landen na de eerate wereltoorlog. 

In 'de Padvinder Tan sept. 122 Talt het volgende te lezens 

-Zondag 10 sept. was een heel belangTijke dag voor onze 

troep want er kwamen 14 die tot op dat ogenblik 'bij het 

Meiajesgilde waren bi j onze troep. De welpen werken nu on

der Vaandri~ Jle-rr. van der Hoek, die bijgeetaan wordt door 

een voortrekker en een ass. patr. leider. Ook werden er op 

clie d8fr eenige nieuwe pl 1a benoe11d, d&&r de ?oertgen naar 

de voortrekkera•tam zijn overge«&&n. 

In jUDi 125 telde de 'de Veer-troep 1 drie overvolle patrauilles en 

18 welpen. De TT-hut in bet boa werd tot troephuia ~bouwd. 

Twee maande~ later werden de drie patrouillee ongedeeld in Tier etuka 

w&arY&n een geheel uit B&arnse jongens bestond. 

In '32 was waareohijnlijk rle plaate van groep ~ tijdelijk vacant 

want dat ~oepanuamer werd beset door een ~heel nieuwe ~oep. 

lla.ast de open landtroen en naast de watertroep werd in mei '32 een 

~oep op Chrietelijke grondela~ opgerichta de Heideparkgroep. 

Deze was aangeeloten bij de NCPV (Ned. Chr. PV Ver.} een landelijke 

vereniging die na de Jaaboree in '37 a&nslui ting zocht bij de NPV 

en wiens groepen de X-groepen binaen de NPV werden. 

In '33 trad er een acheuring binnen de NPV op waarMj aich de PVN 

(Pad?. Ver. Ned.} afeplitste die "Yond dat de belofte en wet een te 

grote verplichting op de Jongen le8de en hierin ian ook niet mee 

kon sa&n• Alle Hil"Yersumse groepen, op de Heidepark DA want die 

zat niet bij de NPV maar bi j de NCn'. en eton4 er clue bu.i ten, wend

-den zioh naa.r 4e Pft beha.l"Ye eensde paa opprichte Hlfertheemgroep. 

- 10 -



Zo kri j gen we naast de in die ti j d beginnende Ka thclieke groepen in 

' ~7 bet volgende r esultaat te ziens 

groep 1. PVN Die Gooi ache Treokers. ( 1 t ChAlet) 

2. PVN Wa tergroep. (Schuttersweg) 

~ . NCPV Heidepark. ( La.ndg. Heidepark) 

.1 . PVN Apachico- groep . ( ? ) 

5. NPV Hilfertheem. ( Gijebr. v. Amstel) 

6. PVN (De Meeko 1 e) ( ' t Cbdlet) 

In '38 komen daar nog bi j s 

1· NCPV Celliers . ( ? ) 

8. PVN Paul Kriiger. (Hoge Naaderweg) 

Begin 1 36 werd er naareti g gezocht naar een geechikt terrain om de 

wereld-jamboree te houden. Hilversum en Vogelenzang waren de twee 

gegadigden en zodoende werd ereen hele brief wieseling vanui t Hil

versum, door pv ' s en gemeente, onderhouden me t he t NHK t oendertijd 

nog in Den Haag waarin tall oze voordelen van Hilversum boven Voge

lenzang werden genoemda centrale ligging, te beziohtigen objecten, 

typiech Hollands heide landscha p (het zou op de Larenee Heide ge

houden worden), etc. en verder werden er ook steunfondsen door de ~_, 

gemeente aan de NPV verleend die des te boger zouden zijn als het 

in Hilversum gehouden zou worden. Maar belaas bet terrain t e Voge

lenzang. werd beter bevonden , meer mogeli j kheden, minder kwe tsbaar 

o~der duizenden voeten dan de heide , en zo typisch hollands met 

koeien, duinen enz •• 

r1, '40 was bet dan zover, eindelijk kwamen beide verenigingen, de 

m·v en de PVN, weer bij elkaar en 12 jan werd er een Algemene Fu

eie vergadering gehouden. De NPV belofte spelregel zodanig aan dat 

ittdien men gwetensbezwaren had via bet NHK toestemming kon krijgen 

~ de belofte te l~ten vervallen en de PVN ging hiermee akkoord. 

Begin '41 werd het pv-verbod van kracht en verdwenen de pv 1 s van 

de stTaat, eommige groepen draaiden nog enige ti jd verborgen door 

en hielden zelfe nog hun zomerkamp dat jaa r, anderen waren wegens 

leidersgebrek gedoemd geli jk te s t oppen. Gelijk gestemd me t de re s t 

v n bet vol k saten velen in bet verzet totaan de welpen t oe die 4 

jaar lang met dezelfde horde ol v ake la Verheul ondermeer koeriers

dieneten verricbtten. Ook de leiders kwamen gedurende die eerste 

~ jaar nog bi jelkaar ale 'vriendenkring' op alle mogeli j ke en on

mogeli j ke plaat s&n in de omgeving . 



Na de oorlog kwamen allen weer boven water en groepten in bij el

kaar geraapte uniformen letterlijk bij elkaar. Oude groepen her

rezen, nieuwe werden opgericht maar sommigen waren geen l a ng leven 

beschoren en moesten na enige jaren toen het enthousiasme een beet

je geluwd was en er leiders te weinig waren, mede door de o~roep in 

het leger, al weer opgeheven worden. 

Ook de stammen kregen bet moeilijk en enkele groepen bundelden hun 

~v 1 s ineen stam zoal s ' de Peddelaars' en later ook de Imhlala Panzi 

stam. 

De 1gooise Adelaara 1 , de band van de Gooische Treckers was verdwenen 

maar vri j snel na de oorlog moet een nieuwe band, de 'districts

band' ongericht zijn die meer dan de vorige een drwnband wa~. ( rle 

Gooise Adelaars, band vanuit de Gooische Adelaarsstam o~ het vroege

re Ch~let, was meer een ba nd ter opluistering van kampvuren). 

In 1 22 schonk dhr. v. Mesdag (-v. Houten) een gebouwtje aan de 

Schuttersweg hoek Sterrelaan aan de 'Vereniging de Hilver sumsche 

Padvinders' een vereniging die de belangen der H'sumse pv' s behar

tigde zoals de latere 1Plaatelijke Commisies' dat deden. 

Dit gebouwtje, een soort koepeltje en naar verteld gebouwd op aan

wijzingen van architect Groote, voorzitter van bovengenoemde ver

e1'11.ging, werd later ondermeer gebruikt door de watergroep en ook 

gedeeltlijk door ondermeer de horde van groep 4. 

Na de oorlog had deze vereniging weini~ nut meer en trad af zoals 

het volgende bericht toont: 

- 24-1-' 48 De Plaatali j ke Afdeling van Hilversum trad offie

cieel af op de afgelopen vergadering van de vereniging 

'de Bilversumse Padvinders' gehouden op 24 juni j.l. 

( ••• ) Op deza vergadering werden de leden va~ de P.O. te 

Hilversum gekozen als bestuur van de verenigtng 1de Hil

versumse Padvinders ' , welke vereniging due blijft be

staan onder andere in verband met de vergoeding van de 

oorlogsschade . 

In 152 werd bet district 1het Gooi' gesplitst in 'gooi-noord en 

- zuid' met .reap. als DC 1 s dhr. Kwa.nt en dhr. Hui s in •t Veld. 

De laatste was gedurende een bi j zonder lange ti j d DC en het dis

trict vaarde er wel bi j . Onder zijn leiding stond ook het grootse 

defil~ op de verjaardag van H.M. de Koningin voor het paleis van 

plm. 2~00 welpen en padvinders van de N~V en VKJB ter gelegenheid 
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van het 50 jarig bestaan van de Beweging in Nederland . 

Het district 1Gooi - zuid 1 bestond in die tijd uit Hilversum, Baarn, 
1s-Graveland/Kortenhoef en Loosdrecht . 

Later, in ' 75 , bij de herindelin~ van de districten door SN vielen 

Baarn en Loosdrecht eruit . De Mango Kwane- Wilco Jiscoot groep uit 

Baarn echter bleef omdat hij er historisch bij hoorde dan ook bij . 

In de zestiger jaren liep het groepen bestand in het district op 

tot achtien stuks met 3 zeeverkennersgroepen en heel even ook 2 

drumbands naast elkaar maar daar bleef slechts een van over . 

St . Joris dap,en werden samen met de KV geopend op het binnenplein 

van het Raadhuis in all e vroegte en samen in besloten groepssfeer 

met een stemmig kampvuur besloten . 

Tegen '70 liep het leden aantal nog wat terug zodat het distric t 

met plm . 10 groepen Scouting Nederland binnenstapte . 

DC Wessel bij het kampv~r. 

- 13 -



'1
 

2.. 
\
S

 
II 

I lli 
I 

Stom
boom

 d
er N

PV
-groepen 

te
 H

ilversum
. 

1
3

 

.
.
:
-
~
-
-
-
-
-
.
,
.
.
 

' 
... 

/ 
' 

' 
/ 

/ 
' 

' 
" 

/ 
' ,, 

"" 
' 

"" m
 

~ 

I 
"Z

uiderkruis-drum
bond" 

10 

<:I 
,.... 

II 
V

onuit de oude G
ooise Z

w
ervers-kern. 

III D
istricts-d

ru
m

b
o

n
d

. 



Zw 
-e 

Katholieke Verkenners in Hilversum. 

Hoewel er een document s chi jnt te besta.an (of te hebben bestaan) 

~aaruit blijkt dat de St Franciscusgroep , en daarmee de Ka tholieke 

Verkenners in Hilve:rsum , al in de jar en twintig bestond ma a-r e r g 

waarschijnlijk is dat nie t. 

Landelijk gezien onstonden er vanaf ' 28 hier en daar kath . groe,en 

maar duurde het toch toot ' 30 voordat de KV offici~el werd opge 

richt en da ardoor ook algemeen door de kerkelijke leider s aanvaard 

wat daarvoor vaak niet zo was . 

Zeker is we l dat de St Franciscus als eer ste en oudste H'sumse KV

groep, al voor de zomer van ' ) 1 is onstaan, de aanleiding was voor 

he t oprichten van enige andere groepen wa nt snel na de O. L. Vrouwe 

par ochie volgden in 1 31 e n 1 32 ook de Vitus- en Jozefpar ochie . 

In deze per iode behoor de Hilversum en omstreken nog tot het dis

t r ict 1t Gooi - Arnersfoort (=Eemland) en woonde de toenmalige DC in 

Amersfoort . 

In Laren echter woonde ADC vd Brink die min of meer optrad als DC 

voor het Gooi . 

In ' 38 bred.dde, misschien als gevolg van de jarcboree t e Vogelen

za.ng de vereniging zich bier weer verder uit; de Clemensparochie 

r ichtte de Tarsisiusgroep op en een jaar later we r d de Paulus 

groep wegens overmaat aan leden gesplitst . 

Kor t. voor de oorlog , met de afgcheiding van de KV ui t de NPV werd 

het district vermindere tot alleen het Gooi wat nog alti j d een 

'groat ~ebied was en de vol gende plaatsen omvatte : Ruize~, Naarden 

Weesp. Bussum, Bla.r icum , Laren. :-fi lversum , Kortenhoef , ' s Grave 

lanr. en Baarn. Loosdxecht behoorde zelfs bij de Clemens parochie 

en dus vanzelfspr ekend ook t ot het district. 

De oorlog bra cht donkere ti 2den oak voor de beweging want in ' 41 

werd zi j gebeel verboden en hoewel sommige groepen langer of kor

We ter doordraaiden werden de meeste toch we l ontbonden. Groeps-

" P huizen , materiaal en soms zelfs ur~formen werden gevorder d of van 
be tevoren door de verkenner s leeg/weggehaald meestal via a nde r e dan 

de ver~gelde toegangswegen. De gebouwen werden gebruikt door be

zetter , gemeente, Jeugdstorm. etc. of stonden l eeg en verkr otten. 

- ,, 



Met de bevrijding kwa.men ook de verkenners weer boven water en 

ookal waren velen uit hun pakj e gegroeid, staken lange benen uit 

te korte broekjes, barsten blouses van de spanning en dansten 

welpenpetten op 1voortrekkers 1hoofden toch stonden ze daar trotser 

dan ooit en vo l nieuwe zim. 

Overal herrezen oude groepe11 of ontstonden nieuwe want naast de 

aantrekkingskracht van bet door-de-nuitsers- verbodene door de 

ui tspraak van de Bisschoppen dat ' de Verkennersbeweging het beste 

middel ter opvoeding van de jeugd ' zou zijn was er e en ware s torm

loop van leden. 

Groepen met over de honderd leden,verdeeld in diverse troepen en 

borden, vormden geen uitzondering. 

Hoe groat het enthousiaeme ook was na enige tijd begonnen de groep

en weer te krimpen door l eidersgebrek maar ook door onvoldoende 

onder- en achtergrond zowel bij leden als leiders. 

Rond '50 kregen vooral de starnmen bet moeilijk en hielden vele een 

poos op te bestaa n. 

Naast het j aarlijkse evenement van St Jorisdag, met een gezamelijke 

vlaggeparade met het NPV op het binnenplein van het Raadbtiis 's 

morgensvroeg en de vele stemmige groeps kampvuren 1 s avonds, kwam 

ook de dis t ricts 1pooltocht 1 in zwang , een hike in het hartje van 

de winter . 

' 
Verder kwamen de groepen ook nog bij de jaarlijkse diocessane 

patrouille wedstrijden bijeen om huri krachten te meten en de 

vriendsohapsbanden aan te halen. 

De leiders zagen elkaar verder nog op de St Jane groep , een groep 

opgebouwd als normale groep maar dan bestaan uit alleen leiders en 

leidsters en met als functie de praktische en theoretische train

ing en het aanbalen van de onderli nge banden. Alle welpenlei ders/ 

sters waren lid van de St Janshorde, de (A)VL's van de St Janstroep 

etc. en draaiden ook een 1echt 1 programma op bun maandelijkse bij

eenkomsten. 

Door de distric.tsleiding is ooi t nog eens geprobeerd een niet 

groepsgebonden stam, een soort disricts- stam zoals bet NPV er wel 

enige had , op t e richten met name op de RIC HBS (bet tegenwoordige 

Alb. Thijm College), maar dat is nooi t gelukt zelfs niet in een 

beginstadium van de grand gekomen. 
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RaJverpege de zest.ig~r jaren deden na de 7.eeverkenners ook de Jucht

vPrken~ers hnn intrede in he t dist'!"i ~t . De ltwhtvP.r"~"l"l'l "l ,..s wr>T'en 

~>cht.er ni et. ?:o'n heel lang levrcm heschoren ma.a.r de :o:ueve:rkenners, te 

Kortenhoef, hestaan nog ~teens . 

Net. A.J ~ hi 5 oe N'PV il:v:tlde het J l'!rlenhel'd;~nn Pen eind je, rend de 60e r 

en 70er jaren en bleven er slechts vijf groepen over voor het nieuwe 

SN- <'! i s tic t . 
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Het NPG in Hilversum. 

Reeds lang voor de waarschijnlijke oprichtingsdatum van de Kiowa 

in '~8 waren er al padvindsters in HilverSUJil. In ' 20 werd in ieder 

geval al melding gemaakt van meisjee die het epel van het verkennen 

speelden ale deel van het Ned. Meiejes Gilde. Ook in ' ~7 waren ze 

er (nog) want toen boden ze de hulpende hand in de tbeeschenkerij 

tijdens bet tuinfeest van PVN op bet Ch4let. 

Veel meer i s er over deze periode niet bekend bebalve dat ze in de 

twintiger jaren schijnbaar tijdelijk de welpen onder hun hoede heb

ben gehad, zie daarvoor bij de NPV. 

In 1 38 (? ) werd dan de nu nog bestaande Kiowa opgerioht de, naar het 

schijnt,enige NPG- groep van voor de oorlog . Direct na de oorlog 

was er gewelnige toel oop van leden die op een advertentie in de krant 

afkwamen, zich opgaven tijdene een grootse i nsohri j vingsbijeenkomet 

en later te horen kregen waar ze ingedeeld waren. 

Naast de Kiowa ontstond nog een neutr ale groep, de Klimopgroep, e~ 

vanuit de Driehoeksmeiejes een groep op prot.cbr. basis, de Fr6ken 

Parmgroep, en eerst als Leger des Heilsgroep maar later bij het NPG 

de Nelly van Kolgroep. De tweede en !ierde groep hebben echter de 

vijftiger jaren niet meer gehaald. 

Opvallend is wel de 1 struc tuur 1 van bet district, waar bij de jon

gens de groepen gesplitst worden wanneer ze te groot worden blijven 

bij het NPG de groepen in taot en worden gewoon met een nieuwe spel

eenheid uitgebreid. De soheiding tuseen verschillende groepen beruste 

meer op de geloofsbaeie dan op grond van te moeilijke organisatie

problemen door grote boeveelheden !eden. 

Zo kreeg j e groepen die lange tijd met 3 vendels en ~venveel kringen 

plus some nog een stam draaiden. Di t was bet geval bi j an de Kiowa 

en de Fr~n Parm die ala enigste NPG-groepen overbleven. 

Wel is gedurende enige tijd in de 50er/60er jaren weer een Leger de e 

Heilsgroep opgericbt en geweest. 

Omstreeks '50 werd er met een watervendel gestart bij de Kiowa, later 

scbijnt er ook een apart watervendel 1voor de prinsesjes 1 opgericbt 

te zijn maar dat was geen lang leven beschoren1 dit was het 'Funtua

vendel' zo genoemd omdat het een gebouwt je aan de Funtus had. Ret is 

voor mi j nog steeds niet zeker of het vendel al dan niet tot de Kiowa 

behoorde. 
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De beide prinse s j es Irene en Beatrix bebben hun kaboutertijd in Gooi

l ust doorgebraoht maar waartoe de kring behoorde is niet bekend. 

Margriet en Christina waren gewoon op Soe s tdijk kabouter. 

Veel ~istrictsevenementen zi jn er niet geweest want naast de jaarlijk

se BP-dag vieringen op het Raadhuis en later tegenover de• Expohal en 

de Di strictsda~ voor kabout ers op de Monnickenberg draaiden de groeperr 

erg op ziohzelf wat ook wel logisch is want zelfs voor grote 1oefe

ningen1 hadden ze zelf laden genoeg. 

Omstreeks '70 werd de hele Kiowa een watergroep en daardoor de Fr~n 

Farm een open l andgroep i.p. v. een ohr. groep. 

Tegenwoordig hebben ze beiden 2 vendels en 2 kringen elk maar daarmee 

zijn er sinds de oprichting van SN ook enige leden verdwenen naar ge

mengde groepen zoals ondermeer te Kort enhoef. 

De oudere leden gingen naar de IP- stam (vanuit de FR. P. ) of de Natan

ga-stam (vanui1 de Kiowa) de sherpa's zitten nu niet meer in een 

seniorenvendel binnen de groep maar in een gezamelijke afdeling van 

vele groepen s&men. 

Al met al valt er n& de oorlog de bekende super-opbloei t e zien en 

daar na een bi j sonder stabiel evenwicht tot zo ongeveer de komst van 

SN waarna er e en kleine ledenafvloei was . 
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De NGB in Hilversum. 

Over de gidsen in Hilversum is me jammersenoeg bijzonder weinig be

kend maar hetgeen dat ae al wel.bekend is volgt hieronder. 

De gidsen verrezen pas na de oorlog, ook landelijk, en bijna elke ~a

rochie heeft ze wel een iijdje gehad. 

De Jeanne d 1Aro groep behoorde bi j de O.L. V. pa.rochie en heeft zover 

bekend alti j d soed gedraaid met kaboutere, gideen en some ook pionier

sters. In eind '70 begon de samenwerking met de St. Franoiecuegroep 

te groeien wat tot een fusie in ' 74 leidde, de Jeanne d'Arc- St. Fran

ciscusgroep was geboren. Niet lang daarvoor waren echter de kabouters 

opgeheven zodat de gidsen ook geen nieuwe leden en bovendien geen 

leidsters kregen en zo '77 opgeheven moeet worden. 

De Juliana de 7alconieri groep behoorde tot de St. Clemens parochie. 

Over deze gro.p is me vrijwel niets bekend behalve dat ze na 164 op

geheven moet zijn. Dit is omstreeks '72 gebeurd. 

Van de St. Irm!n is me nog minder bekend, eigenlijk alleen maar dat 

zi j in 1 62 wel bestond. 

Voor de llaria Adelheid groep geldt het zeli'de. Misechien behoorde zi j 

t~ de St. Jozef- of de H. Hartparoohie, misachien ook wel tot geen 

van b&iden. 

Over de Anne Frank groep valt weer wat meer te ~rtellen. Deze, bij 

de Verri j zenie paroohie behorende groep, werd zo genoemd omdat de hele 

parochie de sfeer van verzet en oorlog uitstraald door zi jn straat

hamen. Waarschijnlijk omstreeks ' 58 , ongeveer gelijktijd~g me t de 

etichting van de ni,euwe Veri j zeni aparochie, opgeri cht en nu nog steeds 

voortbeetaand, bijeenkomend aan de Stroeslaan. 

In de zeetiger jaren werd de Danny Kaye groep opgerioht voor de 

H. Hart parochie. Tot op heden bestaand en lange ti jd hun bi j een

kometen onder 4e Jozefkerk houdend. 
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Scouting Nederland in Hilversum. 

Nog voor de o~ciele fusie tussen de vier Terenigingen, in '73, 
nrd in HilTersu:m al tot et!l'l dergeli jke samenwerking besloten en 

onstond omstreeks 17 2 het zogebeten Scouting Hilversua, met ook 

ll8.8.r ~en nieuwe ipv vier DC 1s. 

Het distict werd na de echte fusie nog wat kleiner dan voorbeen 

voor elke vereniging apart ; alleen Kortenhoef, 1 s-GraTeland, An

keveen en Nederhorst den Berg bleven naast Hilversum nog in het 

nieuwe district Gooi - zuid. Later kwam daar echter nog de B&arnse 

Mango Kwane-Wilco Jiskoot groep nog bij, die voelde zich naaelijk 

zo historisob me t Hilversum verbonden, ze zat al vana.f de begin

jaren i n bet district en soms bi j~de groepen zelf in . dat ze een 

speciale ri jzigingsaanvraag _instuurde die ook ingewilligd werd . 

Looadrecht va lt echter buiten het distict te rwi j l zicb in Anke

veen en Nederborst den Berg geen groepen bevinden. 

Tegen deze tijd zi jn de districtsevenementen als pooltochten en 

St Jorisvieringen helemaal verwaterd en worden slechts nog hier 

en daar binnen de groep of met e en ande r e groep gehouden. 

Daarvoor kwamen onder meer in de plaats soelenmiddagen en de BP

dag-viering. 

Te noemen is onder andere bet Poolkamp van 176 op Kootwi j k gro

tendeels door de Dag Hammerskj~ld groep te Kortenhoef georgani 

seerd en met zo'n 500 deelnemers uit het hele di strict e en ge

slaagd festi jn. 

Naast de spelen- en sportmiddag is er natuurli j k ook de jaarli jkse 

zwemwedstri j d, die een belan?Ti j ke olAP ts inneemt onder de dingen 

die de groepen onderling met elkaar in kontakt kan brengen. 

Hoewel bet district zich mag verheu~en on een pracht~ ~bied en 

een redeli jk 'inwonerstal ' bli j k t oak hier nog dat groepen het 

erg moeili jk kunnen kri j gen vooral door ernstig leid ersgebrek. 

Nie t lang geleden is da n ook een FTOte aktie op paten gezet om 

nieuwe leiders te werven en misschien za l dat het district weer 

tot grote bloei breugen. 
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Het Beukenwoud. 

't Beukenwoud is het kampterrein in eigendom van Scouting het Gooi

zuid aan de Zwarte weg te Lage Vuursche. 

In de oprichtin.gsakte van de stichting Padvinderskampeerterrein 

' beukenwoud ' van 1~ december 1938 valt ondermeer bet volgende t e 

lezent 

Oprichters danwel bestuursleden waren o . a . Dhr. Kr~er, DC van 

het district het Gooi der NPV, en Dhr. Groote, voor zitter der ver. 

"De Rilvert;umse Padvinders". 

Als begin kapitaal verklaarden zij 'bij dezen een som van t wintig 

Gulden af te zonderen en te bestemmen tot een alti j d durende geheel 

zelfstRndige stichting' 

Verrler nog een hele reeks va.n statuten van bestuurli,ike aard . 

In '48 werden de statuten veranderd maar dat ie niet zo erg interessant 

boeiender is de bouw van de blokhutt P.n on het Beukenwoud. 

Voor de oorlog, van ' 35-'36 , werd de eer ste blokhut gebouwd enwel van 

enige lange telefoonleiding palen die ze heel goedkoop konden kri jgen 

toen er ond~ondse leidingen werden gelegd . 

Op . het terrain kampeerden overgens alle en maar NPV (en due ook KV)

groepens PVN- groepen hadden er geen toe~ng . 

In ne oorlog ward de blokhut, die bedoeld was a la kampwachthok, zie

~enpost , etc . , door de duitsArs opgebl Rzen. 

Jn de nazomer van 1952 begon de Voortrekkersstam De Pedde l aars met de 

bouw van een nieuwe blokhut op de funderinll:8n van de oude maar wel 

wat k leiner. Nadien werd de stam ook Werks tam on Reukenwourl. In ne 

houten haar dbalk hadden zi j hun devies gebeite ldt Peddel je kano zelf. 

De terreinen op het Beukenwoud hebben a llen Indieche namen het~en te 

danken is aan oun-DC Kr!mer die kolonel bi j het KNIL gweest wa s. 

De kampvuurkuil is pas van latere datum evenals het feit dat er nu 

slechte Beuken staan. Waar j e nu vele tientallen meters tus sen de 

bomen door kunt kijken stond vroeger manshooQ; eikenhakhout en was 

het toen helemaal een waar ' afgescheiden' kampeerparadi js . 
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De oude (boven) en de nieuwe (onder) blokhut op 
het Beukenwoud. 
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Lady Baden Powell i n Hilversum. 

Op 29 sept ember 1946 mochten de padvindsters er. gideen uit Hilversum 

zi ch verheugen in een bezoek van Lady Baden Powell herself die op 

rondrei s door Nederland was en i n het Gooi een bezoek aan Busaum, 

Hilversum en Soea ~dijk aflegde . 

Hieronder volgt de volled.ige veraie van het artikel zoals dat in de 

krant verscheen. 

"Chief Guide " in Hi 1 versum 

lady ~aden ~11 t.emidden va n een enthousiaste jeugd 

Grote dag voor Padvindsteri j . 

Om ongeveer kwart voor t wee arriveerde de Chief Guide op het 

Terrein aan de den Schuttersweg waar zich circa vi ~ftienhon

derd leden van de Padvindersorganisaties en belangstellenden 

verzameld hadden. In gezelschap van een aantal f unctionaris

sen van de beweging, w. o. wij opmerkten rte D. C. , Mevr. Vuyk, 

den beer en Mevr, Groote , Commiesari Kr~er en A. D. C. Repko, 

nam zi j deel aan de vlaggepar ade. Statig rezen de Padvinders

vlag, de Engelsohe en Nederlandsche vlag in de masten. De 

openingsplechtigheid ~erd afgesloten me t het internationale 

Padvinderslied. Toen Mevr. Vuyk Lady Baden Powell wilde ver

welkomen verzocht de sympathi eke jeugdleidster "doe het maar 

in het Hollandsch, i k zal proberen het te versta.a.n". En zij 

verstond het . Een vijftal padvindsters werd het oranje jal'l.r

sohi ld uit~reikt, ale bewi j s van trouw gedurende de oorlogs

j aren. De Chief Guide , sportief ondanks haar jaren, dwong 

hierbij al l er verbazing af, doorda.t zi j een zeven treden 

trapje van het podium zonder moei te afsprong •••• 

Demonstraties. 

Na een feelnring, gann de aanwezige kinderen staa ltjes van 

vaardigheid en oud Hollandeohe da.nsen ten beste . Er was een 

groat in morse- tekens, een luchtig·klompendansje , een lint

dans en een kleine show met versierde fietsen. 

Versohillende groepen schonken de Engelsche gast a.a.rdige at

tenties . Aan bet eind van deze bijeenkomst nam Lady Baden 

Powell het woord. Zij zette het grote doel van de padvindsters

beweging nogmaals uiteen, l egde de nadruk op de broederschap , 

die alle leden met elka.a.r verbond en dron£ er o~ aa.n de ide-
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alen van deze wereld.ieugdbeweging in dienst te stellen van 

een geluk~iger toekomst van de menschheid. Onder yells en uit

geleide gedaan door een erewacht vertrok Lady Baden Powell 

naar het clubhuis van "Die Gooische Trackers" , wa.ar de thee 

geserveerd werd. 

Heden zal zij de Kaboutergroep tP. Soestdijk , waarvan, zoals 

men weet, ook de prinsesjes lid zijn , bazoeken, waarbij de 

Chief Guide ontvnngen zal worden op het paleis . 
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En daarmee is dan ook wel bijna alles verteld op het ene feit na dat 

ze na afloop elke padvindster een hand heeft gegeven. 

Het genoemde clubhuis is het 1koepeltje 1 aan de Sohuttersweg hoek 

Sterrelaan. 
1 s Morgans had Lady BP al een bezoek gebracht aan Bussum, waar ze 

door vele pv 1 sters uit Bussum. laren, Blaricum en Weesp op de mane

ge ontvangen werd . Ook hier werden een vlaggeparade, toespraakje en 

demonstraties gehouden . 

De volgende dag is ze nog op het paleis geweest waar ze de kring 

inspeoteerde en met de Prinselijke Familia aanzat , zoals dat heet . 



Scoutshop en Gildewinkel. 

Hoe men voor de oorlog precies aan de benodigde uitrustin!eetukken 

kwam is niet zo duidelijk maar erna is dat wel zo 'n beetje na te 

gaan. 

De 1Gildewinkel 1 bevond zich bij DC Eneink thuis en kon elke woens

dag middag en avond bezocht worden. Op 28- 9-'67 werd de 1winkel ' 

verplaatst naar een achterkamer in een pand aan de Langeetraat waa.r 

de Scoutshop za t en nog steeds zit .In die tijd werd de GW. beheerd 

door mevr. Wijn.gaard . 

De scout shop bad echter meer ruimte en dus de aangrenzende kamer 

waar de GW. zat nodig en zodoende verhuisde de winkel naar het 

clubhuis van de Frb"ken Parmgroep aan de Neuweg. 

Na mevr. Wi jngaard kwam voor enige ti jd mevr . Sellens die ook enige 

tijd aan huis heef t verkocht daar er nogal eens bij de FR~en Parm 

werd ingebroken. in die t i jd . 

Per 1-4- '74 overgegaan in de Scoutshop , van Scouti ng Nederland . 

De gidsen hadden in tegenstelling tot de padvindsters geen winkel 

in Hilversum maar moes teB naar Buseum waar er een vlak bij statio• 

Bussum-zuid zat. 

Voor de jongens werd op 1 apri l 1 66 (!) de Scoutehop van 4e Natio

nale Padvindersraad (• NPV en KV) in Hi lversum opgericht onder ini
""' tiatie.f van Akela Borst en Akela v. Amerongen die na meer dan 12 

jaar hog steeds, de nu gemengde , sooutshop beheren. 
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Die Gooische Treckers. groep 1. 

Opgericht begin 1911 ala troep 1 van de afdeling der NPO te Hil

versum maar pas in '31 ala de 'Gooiache Treckere •. {daarvoor was 

bet nog niet zo gebruikelijk om een groepanaam te voeren. 

De naam ' Die Gooische Trackers' is afgeleid van de Zuid- Afrikaanse 

boer en met bun 'Grote Trek' en is daarom ook op zijn zuid-afri

kaane gespeld . 

Tot plm. '33 voerde de troep een halsdoek in de kleur maroon daarna 

werd om onbekende redan overgestapt op een tweekleurige das , groen 

aan de linkerkant en rood rechts . 

Over de gescbiedenis van de groep zal bier niet zozeer wortlen ui t

geweid omdat deze voor een heel groot dee l met d~ van de NPV en 

PVN in Hilversum overeenkomt en due in dat boofdstuk te lezen valt. 

I n de beginper iode zwierf de groep van de ene plek naar de andere 

en zaten zo onder meer ook ooit boven de toenmalige kolenhandel 

acbter Sandberg aan de Geuzenweg wat natuurlijk vooral de corvee

patrouille niet zo beviel . ( ' 30) 

De welpen kregen de bescbikking over bet door de beer v Meedag 

~n de 'Hilv.rsumee Padvinders 1 geschonken troepbuia aan de Schut

tersweg hoek Sterrelaan, samen met de Zuiderkruisgroep die toen 

nog gewoon watergroep heette. 

Later kreeg de troep de beschikking over bet boswachtershuis , het 
1 Ch~let', op bet Hooght van bet Kruia. Zi j zat in dit geweldige 

troephuia, zo geachikt door o.a . ligging, groo t te en typiscbe bouw, 

eamen met groey 4, de Apachio's, en groep 6, de Meeko 1s, allen 

PVN-groepen en de laatste twee ontstaan uit de eerste troep: Die 

Gooieche Treokers . 

Deze drie groepen hadden een gezamelijke stam; de Adelaarsstam. 

Daze stam was de eerste stam u i t bet di s trict en ook tamelijk 

bekend, zo vormden onder andere enige leden samen de 1Adelaars

band ' welke bestond uit guitaren, harmonica's etc. ter opluister~ 

ing van kampvuren en dergelijk.e gelegenheden zoals bijvoorbeeld 

het grootee pv-tuinfeest op bet Ch41et i n ' 37 . 
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Ale stamhut deed de schuur naast het Ch41et dienst. 

De stam werd met de oorlog ontbonden en keerde daarna niet meer 

onder die naam en op die wijze terug omdat bet Ch41et on'bewoon

baar' was en de groepen verspreid verderdraaiden. 

Kort na de oorlog Terreee de groep weer had 5 maanden later al 

200 laden(!) onderverdeeld in 2 hordes, 3troepen en 1 etam, dit 

alles olT GL Reurekae. Toen er in december nog een horde bij kwam 

bealoot men om de groep in drie aparte groepen op te splitsen. 

Zo viel in bet december nummer van bet groepsblad 'die Gooische 

Trecker 1 telezen dat de volgende groepen waren gevormda 

gr. 1 Die Go~ische Treckers 

4 -wordt nog nader bekend gemaakt- (•Pieter Maritz) 

5 Paul KrUger 

Deze bloei was echter van korte duur want,vooral door leidersge

brek,moest eind 148 troep 1 opgeheven worden en fUseerde horde 1 

met die T&n de Gen Winkelman in het begin van '49· Ook de Paul 

KrUgergroep was geen lang leven meer beschoren en is waarschijn

li jk era 146 of begin ' 47 opgeheven. 

In oktober '53 werden 2 getrouwde leidsters bereid gevonden om de 

horde van de G.Tr. opnieuw op te richten en daardoor de wachtlijst

en voor welpen (!) te verkleinen.Dat, alles was mogelijk met de 

spullen van de vroegere G.Tr. wiens oud - welpen OTergens de horde

Tlag pleohtig overhandigden aan de 'nieuwelin~n' die tijdelijk 

onderdak hadden gevonden bi i de Naerdinclant. Ret eerste half jaar 

draaide de horde nog O? woensdag maar daarna gewoon op zaterdag. 

Op 21-9-'55 werd naaet de horde ook de troep weer heropgericht 

zoda'\ d·e groep weer echt herrezen was. 

In '58 krijgen ze de besohikkin~ oTer een nieuw troephuis aan de 

t'and van bet boa aan de Lage Naarderweg schuin tegenover bosbad 

Crailoo waar het astmacentrum Heideheuvel was gevestigd. 

Hier verbleef de groep de rest va.n haar bestaan tot zij weer met 

ernstige leiders tekorten te kampen kreeg en in '70 besloot tot 

een fUsie aet de Naerdinclantgroep. Deze twee namen samen de naam 

aan van de voormalige Hilfertheem om zo de historie 1 levend te 

houden', bovendien werd ook de oude groepadas van de Hilf'ertheea 

oTergenomen. Hiermee hield de G.Tr. op te bestaan en deze keer 

waarsohijnli jk voorgoed. 
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Zuiderkruis. groep 2.. 

Volgens terugberekeningen zal de groep oastrekka '15 opgerioht zijn 

en daarmee een der aerate, zij het niet de eerste, Nederlandse zee

verkennwrsgroepen. 

Tot in '48 blee:t• de naam echter gewoon 11 wa. tergroep11 i. p. v. de huidige 

naama Zuiderkruisgroep. Deze naam is waarscbijnlijk door de beroemde 

schipper Timperley bedacht en afgeleid van de eerste Zuidpool-expedi

tie met overwiatering van 1898 tot 1900 onder die naam. Timperley was 

altijd geinterresseerd in pooltochten vandaar ook dat bijna alle bo

ten naar zulke tocbten of mensen genoemd zijn. 

OVer de oorsprong van de daa is weinig be• 

kend maar het blauw zal wel op water slaan. 

Opvallend is de bij zonder smalle (1 em ) 

wi tte rand. 

In de tijd van de Zuiderkruis-drumband 

drog deze een wi tte G-sleutel en de groep 

een wit anker in de daspunt. 

Veel is er over de beginperiode niet bekend behalve door overleverin

gen. Schipper Timperley die in 1 29 schipp~r van de groep werd, leidde 

deze gedurende meer dan 35 jaar en was daarbij nog akela ook geduren

de~de mees te tijd. 

Helaas verliet de sohipper de groep op een nogal onprettige wi jze en 

was zodoende niet meer te bereiken voor commentaar over een l:ielang

rijk gedeelte Tan de groepsgeschiedenis . 

Overleveringen vertellen nog wel over vele gebeurtenissen zoals de 

vele bekende !Jsselmeer tochten elke zomervakantie met als aller be-, 

kendste die toen ze een week in Hindelopen vastzaten vaniege het weer 

een het zomerkamp uitliep tot drie weken ipv anderhalf. 

Degenen di e op zo'n 'barre tocht' waren meegeweest kregen een tweede 

witte streep in hun daspunt zo wilde het gebruik. 

Na een inzinking bij het vertrek van schipper Timperley groeide het 

ledental weer gestaag aan. De troep werd gesplitst in junioren, voor 

wie er vletten gekocht werden, en senioren, die met de sloepen voeren, 

later werd er nog een tweede junioren troep opgericht en gingen de 

senioren of wilde-ve.art leden zoa.ls dat ging heteu, .samen met de Kiowa 

senioren. De loodsen vormden de Natangasta.m die ook nog steeds be

staat . Ti jdens f'usie besprekingen met de Ar~onauten werd er een tweede 
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horde, de Sioniehorde, nR~st de bestaande , de Neuwe~horde, opgericht. 

Eind 178 werd bovendien n og met een derde ~ur.j orentroep begonnen, die 

no~dgedwongen op zondag, ne t als vroeger. draait, maar dat groeit nog 

niet zo erg . 

Zoals hiervoor al genoemd is er zelfs een Zuiderkruis drumband geweest 

wa.arui t l ate.r de Padvinders Drumband Nautilus ui t ~oeide, vandaar 

aat da.ar meP.r informatie over Zuiderkrui s-drumband te vinden is. 

Voor de oorlog huisde de ~oep in het 'koepeltje ' aan de sohuttersweg 

hoek Sterrelaan. Na de oorlog moest dese gedeeld worden met de Pieter 

Maritsgroep . die zaterdags draaide, en dus draaide de Zuiderkruis op 

zondag troen hield . 

Rand ' 50 stand er een olubhuis/loods teo:enover Cornelia Tromp, de 

roeivereniging aan het kana.al. maar hier werd constant ingebroken zo .. 

da.t bet een grate opluchting wa.s toen. n'l enige tijd, er een nieuw 

troephuia op de waterzuivering West aan de Looedrechtse weg kwam, 

waa-r ~e nog :nog d t. 

De boten, enige vletten, schouwen en slepertje, liggen bij het Kanaal 

bij de Kortenhoefse brug. 

- 32 -



Heidepark. groep 3. 

In mei 19~2 opsericht ale eerste en enigste Christelijke «roep naast 

een open groep ~Gooieohe Trackers) en de watergroep. De groep was daa 

ook lid van de landelijke vereniging de BCVP (Ned. Chr. ver. v. padv.) 

en werden due leter ala een speciale X- groep binnen de NPV. 

De naaa is ontleend aan bet landgoed 1Heidepark' aan de soeetdijker

straatweg waar hun groepshuis stond,maar daarover verderop aeer. 

Esaal bruin werd ale kleur van de dae gekozen 

""'VZb.t ...... OBldat bet bruin met het khaki van de blouse 

zulke goede· sohutkleuren waren in het boa wat 

t ooh ook de bedoeling van de re s t van bet uni-

form was. 

E~n van de opriohte~s van de Heidepark en daarmee dus van de NCVP in 

bilversua was Dominee W ten Boom die tot zijn dood een leidende tunc

tie bij de «roep bekleedde. naar hem en zijn familie werd dan ook ''n 

van de afgesplitste «roepen genoemd. 

Aobtereenvolgens splitsten door teveel leden aft 

de •Celliersgroep' ( 1 38") de latere gr. 6 H'sum. 

de 1 Tan Boom groep 1 ( 14"6) gr. 1 2 

Uit de Celliers kwam nog de Athabascan voort,een 

soort kleinkind due. 

Maar door een leden gebrek bleven fusies dan ook niet uit s 

de Hel depark en de Ten Boom leverden samen omstreeks 1 50 

de Heidepark-Ten-Boom-groep op. 

deze tuseerde oastreeks '72 op zi j n beurt weer ••t de Celliers 

e~ naaen eamen de naam Heidepark weer aan. 

Zo deelde en vleeidea a. u1lr. ~epen eamen en werden van de NCVP door 

de jaren via de BPV tot de speciale X-groepen binnen SN. 

Kenging van de daesen van deCel. en de Hei d.t.B. zou zo'n niet erg van 

naak getuigende combinatie geven (blauw/groen) dat naar een andere das 

werd gezocht en gevonden in de vo~van de oude A'bascan en opgeheven 

distriota-drumllluld-das lUUilelijk weer bruin natuurli jk maar met Pen 

oranje rand. 
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Over de behuizing van de groep het volgendes 

Bet allereerste groepshuis stand op het landgoed 1Heidepark 1 ,aan de 

soestdijkerstraatweg ten westen van 'de Konnikkenberg:, waaraan zij ook 

haa.r na.am da.nkt. Het gebouw stand a.an de rand va.n de hei/weiland a.chter 

bet ziekenhuis ma.a.r werd in zi j n geheel verplaa.tst (da.t kon in die da.gen 

nog) na.a.r de iete verderop gelegen 1Bosrand 1 toen bet hotel en landgoed 

de tegenwoordi«e Stichting 1Heideheuvel 1 werd. Op deze plek echter vloog 

de hele zaak in de hens. 

De sta.m (de 1Gooise Zwervers 1 ) heeft zo min of meer zijn hele bestaan 

en al va.naf voer de WO II in het zelfde gebouw aan de soestdijkerstrwg. 

nabij de golfvelden gezeten. 

Dit geb0uw kreeg de bekende na.a.m bet 'Behouden BUys' mee naar de 

overwinteringsplaats op NoTa Zembla ma.a.r die na.a.m kreeg pas echt bete

kenis gedurende en na de oorlogsjaren toen daa.r veel ille«aal werk 

werd verzet en onderduikers er hun heil vonden.Overgens waren de Gooi

se Zwervers (bekende na.men zi j n Verheul en Kick t Boom) niet de enigen 

die heimeli jk dourd~aiden en in bet verzet aktief waren ook troepen en 

zelfs hordes draa.iden soma door. 

Ook in deze tijd is bet gebouw nog in handen van de Heidepark maar 

i~~ plaats van de stam die ter ziele is gegaan zitten er nude rowans. 
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Pieter Marits. groep 4. 

Opgericht onder de nieuwe naam in juli 145 (of 1-9-'45) en voortgekomen 

uit gr. 1 H1 sum die Gooische Treckers. 

Voor de WO II vanaf plm. 1 ~0 tot april 141 de 1Apaohiogroep• die ook 

uit groep 1 is ontstaan. 

borde opger. 7(14) -7-' 45 

De groep werd genoemd naar de grote Zuid-Afrikaanse verzetebeld (in 

de boerenoorlogen) Pieter Karitz. 

Opvallend is dua wel dat evenals de 'moedergroep' zij een Z.Afrkaan

se naam beeft aangenomen. 

Bij de das vinden we ook nog s~oren van die 

Gooische Treckers enwel In de kleuren rood 

en groen die re sp. rechte en links ale ban

den langs de grijse balsdoek lopen. Grijs 

werd de kleur omdat deze ' bet makkel i jkst te 

verkrijgen was ' • 

Tot ' 47 werd esn gebouw i n de Hoflaan als troephuie en hordebol ge

bruikt maar toen ze daar uit moes ten wi sten ze'be slag te leggen ' op 

bet koepeltje sohuttersweg 34 . 
Dit gebouwtje was reeds ver voor de oor log door v. Kesdag aan de 

1Hilversumse Padvinders',een soort plaateeli jke commiesie, geschonken 
""· en veel door gr. 1 als troephuis gebruikt . 

Vanaf toen heeft de Pieter Marits Onafgebroken Daar haar epel ge

speeld. 
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Hilfertheem. groep 5. 

DP. naam i s afgeleid van. de oude naam van Hilversum namelijk Rilfert

heem dat waarschijnlijk zo genoemd is naar Hilfert, een grote boer 

uit vroeller tijden, en -heem wat huis, eigen grond etc. betekent. 

horde en troep opgericht: ') - 3 - '33 

Als halsdoek werd de schotee Mao Lean 

~ ruit gekozen, een overwegend rode en 

~~~-,.u", groene ruit. 

Een jaar of twee na de oprichting maakte de troep, die toen op de 

Gijsbrecht bi jeenkwa.m een moeilijke tijd mee en bestaan gedurende 

korte tijd uit slechts 1 a 2 patrouilles. Ondertussen was er ook 

een nieuwe hopman gekomen die de troep weer wa.t opbouwde en boven

dien DC voor het NPV werd in Hi lversum en omgeving. 

Naast de overige PVN groepenrwas er nog de Heidepa.rk van de NCVP 

en de latere KV-groepen die toendertijd bij de NPV hoorden.Dezen 

vertegenwoordigden dan ook Hilversum op de Jamboree in Vogelenzan~ 

de Hilfertheem toen alweer met 4 patrouilles. 

Voor de oorlog huisde de groep, met de Wawowesta.m ( wa.ter,woud en 

wegen stam ) zoals de groepsstam heette, in een gebouw aa.n de Toren

laan nr. 4 

Na. de oorlog, met de grote toeloop van pv ' s, snlitste de groep eerst 

de Gen. Winkelman- en later de Naerdinclantgroep af. De laatste be

stand uit de junior-pv 1 s met een horde terwi jl de senioren met een 

andere horde sa.men de Hilfertheem vormde. 

ln 146 werd er een geza.meli jk zomerkamp door de drie gro~pen gehouden 

wa.arbij de hoplieden elka.ar a flo sten! 

Bij de fusie van de Gooische Treckers en de Naerdincla.nt omstreeks 

165 werd de naam en da.s van de reeds lang ter ziele gegane Hilfert

heem weer opnieuw in gebruik genomen en 1verrees 1 daarmee de groep. 

Tot op heden dra.a.it de groep nog steeds in het Spanderswoud. 
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De Meeko' s. groep 6. (I) 

Van deze groep is niet veel meer bekend dan dat hij in de jaren 30 

onstaan is uit troep 1, Die Gooi sche Trecker s , en ook troep draai

de op het Chdlet . 

De voortrekkers vonden hun plaats in de gemeensohappelijke Adelaars

stam . 

Ook na de oorlo~ heeft deze groep nog beataan met een redelijk le

denaantal zelfs maar moes t. waarsohijnlijk wegens leidersgebrek, 

met in~an~ van t-9- '47 opgeheven worden ver klaard. 

In de naoorlogse tijd gaven ze een groepsblad 'Pluimstaart' gehe

ten uit maRr ook hieruit va l t niet veel over deze groep te leren. 
Wettens een ni .ipt=>nd l eiders- P.n ook materiaaltrebrP.k rln~ de F.TOe'P 

d teindeli.1k op in de nertiende Rilversumse green de ' Rudyard Kip

lintt' die daardoor twee hordes en een grote troep kreeg. 

Celliers. groep 6. (II) 

In ' 38 ontstaan uit de Heideparkgroep en waarschi j nlijk onder nr. 

7 maar later bi j bet wegvallen van nr 6 (Meeko ' s) d.iens pla.a.ta 

ingenomen . 

De naam is ontleend aan de franse dioh

ter Jean Celliers. 

Dedas, bruin met blauwe rand,is afge

leid van di.e van de Heidepark (bruin). 

De stam van de Celliers werd al voor de oorlog opgerioht en werd 

na de oorlog door toeloop van leden van onder andere ook de Atha

bascan tot een distriotsstam en aparte groep onder de naam IP-stam. 

De troep en de hord& vonden hun onderk omen in een stalgebouw aan 

de Ceintuurbaan. 

In ' 57 kreeg zij echter de beschikking over een gebouwtje dat door 

de troep zelf werd afgebr oken en herbouwd aan de Holle Weg op het 

geiteweidje . De opening vend onder veel belangstelling plaats en 

voor die gelegeDheid was er een ophaalbrug over de omheining ge

bouwd die geweldig insloeg. 

De groep kwam aan een einde teen deze ~egens leden en leiders 

gebrek fuseerde met de Heidepark-Ten Boom ~oep tot (weer) de 

Heidepark, zoals deze nog bel'ltaat . 
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Peddel aars . groep 7. 

Opgericht ala eigen groep in '48 maar reeds enige jaren 

da arvoor ontstaan als groepsstam bij de Gen. Winkelmangroep. 

Later kwamen er echter ook leden vanuit de Hilfetbeem- en Naer

d inolant~oep zodat beeloten werd er een aparte ~oep van te 

maken die overgens alleea uit een stam zou bestaan. Zo warden 

de Peddelaars dus een eoort van Dietrictsstam. 

De naam Peddelaars is afgeleid van BP ' s spreuk 'Peddel je kano 

zelf' uit bet 1 Zwervenrl op we~ naar bet levensgeluk' ale lijf

spreuk voor de voortrek.ker. 

De blauwe (marinebla.uw) Jteur van de 

das eymboliseerde de overall daar de 

groep werkstam was op bet scouting-

kampeercentrum 1 Beukenwoud'. 

Om een duideli j k doel in bet stamprogramma te verwerken beeft 

de stam zich al in een vroeg stadium ale werkstam op het 'Beu

kenwoud' op~worpen. Dit hield naast bet onderbouden, opruimen, 

beplanten, eto. van bet terrain ook bet patrouilleren en toezicht 

houden in ti j dens bet gehele karnpeerseizoen. 

Als onderkomen voor de stam heeft ondermeer eP.n omgebouwd var

kenskot op het 'Heidepark' terrain gediend. Later . in '52, werd 

er aan de bouw san een nieuwe blokhut op het Beukenwoud be~onnen 

wat tegelijk ook de nieuwe stambut werd. In rle geweldige houten 

balk boven de haard was danook de apreuk 1Peddel je kano zelf' 

.~i tgehakt. 
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Paul KrUger. groep 8. (I) 

Deze groep js waarechijnlijk in oktober '38 opgericht waarover het 

volgende citaat overgenomen uit het logeboek der Eekhoorns troep 8. 

-Op zekeren avond kwam mijnbeer Wolters bi j one op bezoek 

en vroeg of ik misschien padvinder mocht worden.Er werd 

nml. een nieuwe groep opgericht. 

De geopperde bezwaren waren ga.uw ui t de weg geruimd vooral 

dankzij mijn moeder. Zo kwamen we de eerste Zaterdagmidda~ 

bij elkaar. Er waren 5 jongens ( ••• ). We gingen naar het 

Ch~let met hopman Wolters en hopman Ames. 

Hier werd ons een echt fi.in ingericht troeplokaal getoond 

van troep 1. Hier werd voor het eerst de vlag gebroken en 

de wet voorgelezen. Daarna gingen we eens rondki jken en 

bewonderden de werkstukken voor het insigne ~ionier nml. 

bruggen en eeintorens vervaardigt van bamboe en touw. 

( ••• )Toen we dien dag thuiskwamen, deden we reuze verhalen 

en ••• warden lid van de Padvinderebeweging van BP. 

Verder is er over de groep Diet veel meer bekend dan dat het troep

huis zich bevond aan de Hoge Naarderweg ?q , 'gele~en onmiddelijk 

tegenover bet buiten (nog genoemd het 'Krligerhuis 1 ) aan den Hooge 

Naarderweg 46, alwaar Paul Krttger den zomer van bet jaar 190? heeft 

doorgebracht; voorts in de dichte nabijheid van bet meer bekende 

" ver9lijf 'Caea Cara 1 , de villa, 1etc. zoals de groep schreef in 

een bri ef aan de premier van Z-Afrika t er gelegenheid 10r jaar 

overwinning van de Boeren over koning Dingaan. 

OVergens heette hun groepshuis, hoe kan het andere, Transvaal. 

Na de oorlog is de groep wel weer heropgericht maar heeft in ieder 

geval niet lang meer bestaan. Misschien, maar dat is niet zeker, 

hebben zi j hun troep bi j aenkomsten enige tijd in het oude politie

wachthuisje op het plein Vaartweg/Schuttersweg (Nu benzine-pomp) 

gehouden. 
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Naerdinclont. groep 8. (II) 

Troep opgericht als afspli tsing van de Hilfertheem op 9-~- 1 46. 

Tegelijk met deze {junioren)troep werd ook de horde wegens een 

teveel aan laden gespli tat. 

De groep is zo genoemd in navolging van de Hilfertheem wat de oude 

naam voo'r Hilversum is want Naerdinclant is de oude naa.m voor bet 

Goois het land van Naarden (belangrijkete stad, waar het Muider~ 

slot stand). 
Na in het begin (natuurlijk) tijdelijk 

de Hilfertheem das gedragen te hebben 

mede omdat er een textielschaarste was 

kregen ze van een Canadese groep, die 

hen geadopteerd had, donkerbruine dassen 

met een greene rand. 

Deze werden enige tijd gedragen (tot 

plm . ' 50 ?) maar bleken niet zo handig 

omdat deze ook door de Ten Boom gedra-

gen werd, daarom werd evenals de H1 heem 

een ruit gekozen: de Me Donald (blauw). 

De eerste tijd zat de troep op het 1 landje van Groote ' (voorz. 

van de 1Hi l versumsche Padvinders 1 ) maar zwierf daarna van de ene 

plek naar de andere wat een moeilijke tijd was. Na veel moeite 

~am het zover dat op 25-9-' 48 de eerste steenlegging van het 

nieuwe troephuis aan de Bachlaan in het Spanderswoud plaatsvond . 

De horde bouwde haar hordehol op het landje aan de Palestrinalaan 

nadat ze bet, een olubhuis van groen/zwart NSF (Philips voetbal), 

zelf hadden afgebroken aan de Beresteinsweg.(in 146) 

In ' 46 werd neg een gezamelijk zomerkamp voor de drie troepen ge. 

houden (H'heem, Naerd. ,Gen. W. ) waarbij de hopmannen elkaar om 

de beurt af losten, zo weinig vakantie had men toen ! 

Over de verdere geechiedenis van de groep is mij niet veel bekend 

maar wel hoe de. groep aan een eind kwam. Omstreeks '70 besloten de 

~oepen de Naerdinolant en Die Gooische Treckers door een tekort 

aan leden en leiders aa.n beide zijden tot een fusie. Hierbij kooR 

men de naam van destijde wi .jlen Hilfertheem en daarmee ook zi.in dae 

en groepsnummer. Ret onderkomen is echter in al die jaren onver

anderd het Krlmerhuis in het Spanderewoud gebleven. 
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Athabascan. groep 9. 

rye groeo is 10 oktober 1 46 opgericht ale een afsplitsing van de , te 

grote , Celliers~oe~ en was daarmee ook een X-groe~. 

De naam werd door een van de leden gekozen en is ontleend aan een 

indianianenstam met die naam in bet Athabascan- gebergte in Canada. 

b""'';, De das is bruin, de kleur van de Heide~ark , 

met een oranje rand , een kleur die het beste 
R, .. o~.,-«411. . 
~i-'"~ •••·~~ erbij k l eurde . v ~· ~: ::: ::~; ::b~::.:o:: ::~::t~:l:~~:::•-

r anden van de C-das door zelf geverfde ka

toenen t epen vervangen. 
IlL 
..> Na de fueie met de Rudyard Ki~ling· kreeg zij 

haar huidige kleuren : groen met oranje rand . 

In die beginperiode huisden de horde en troP.p in twee garages van 

een platgebombadeerde dubbelvilla op het hoopnt van de Jacobus Penn

we~ waar nu de Krngerweg loo~t . Later verhuisden de horde en de juni 

orentroep naar een s talgebouw aan de Centuurbaa n 18 en kree~ de seni 

orentroep de ene en de Gen Winkelmangroep dP. andere horde . 

Omstreeks ' ~2 fuseerde de groep met de Rud~arr Kinlinggroeo, die hun 

'lroephuis aan het eind van het TienhovenskR.naal hadden staan, en 

daarmee werd deze , oorspronkeli :ik duitee bunker , behuizing hun troep

hui~ tot on de dag van van~aa~. 

In de 50er iaren werd er samPn met de C~ll1°Ts~oen een drumband op

~richts de "districts-drumband", diP hter grotenc1eels in de Padvin

dersdrumband Nautilus opginp-. 

De voortrekYers van de groep vonden meestRl Pen plaats in ~e Imhlal~ 

Panzi-s t am of eventueel de F.ilversum~e Zwerver~ 70~Pt er nooit P.en 

ei!"en stam was . Teg-enwoordi{l zit ten de rov:qn!' wner dP paR herongerich

te Hilver9umse Zwervers , een gezamelijke af~olin~ voor m~erdere groe

pen. 
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Argonauten. groep 10. 

Toen in de zomer van ' 44 de geallieerden oprukten en de oorlog ten 

einde leek werd op 23 sept. dat jaar bij G. Hommes thuis aan de 

Eikbosserweg besloten tot de oprichting, zij het nog ~el illegaal, 

van een padvindersgroep om meteen weer paraat te zijn. 

~et was Hommes, die voor de oorlog ook al actief was geweeet in de 

padvinderij, hij was o.a. ~~n van de bouwers van de eer•te blokhut 

op het Beukenwoud, was de stuwende kracht achter de oprichting die 

overgens vanuit de VPJC (vrijz. prot . jeugd centrale) plaatsvond 

en waar Hommes dan oak leider van was en waar onder het mom van 

een 'kerkeli jke club' padvindersachtige dingen konden en werden ~e

daan. 

De eerste werkeli ,ike bijeenkomst vond half oktober plaats bi,i Hom

mes thuis met ook zijn twee zoons, die voor de oorlog welp waren 

geweest, als lid. 

Direct na de oorlog in mei '45 werd iedereen officieel door Hommes 

geinstaleerd . 

E~n van zijn zoons die op het gijmnasium za t droeg de naam Argo

nauten aan • Deze naam, ont leend aan de Griekse m;ythologie, her

innert aa.n het verhaal waar in de helden strijden voor bet Gulden 

Vlies ale teken van onschendbaarheid en onvergankeli jkheid en moet 

tevens een voorbeeld zijn voor de (aankomende) pv 's. 

De kleuren van dP oas , korenblauw met 

een witte rand, zijn die van de Griek

se vlag. 

troep opgericht 23- 9-' 44 

horde " 1 - 7 - ' 45 
stam .. 18 - 1 - 146 

Wegens de grote toevloed van leden na de WO II , tot ver in de 100 , 

bestonden er tot in '48 P.en Argonauten I en II die beiden een eigen 

horde en een eigen troep hadden, de ~~n een junioren- en de ander 

een seniorentroep, maar samen ~~n 1 overkoepelende 1 stam de Jason

stam, genoemd naar ~~n der Argonauten. 

Hierna begon een achteruitgang di e duurde tot in jan. -feb. '50 toen 

er nog maar 6 pv 1 s waren en de horde uit maar een we l p of 18 bestond 

en bovendien het troephuie af~broken moe$t worden . 
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Het troepauis stond oO!l"spronkelijk 

aan de soestdijkerstraatweg bij de 

spoorweg overgang (zie schete)~ 
In '50 moest deze echter gesl~t 

. worden en ~erd naar iets ande~ge-
~ · 

zocht en gevonden in een terrtin 

aan het ei nd van de Eikbosse~g 
. J! 

da t van de gemeente kon word~~~ ge . .-

huurd en de bouw van een nie~j on

derkomen kon worden begonnen. 

Zo bestond een lange tijd he~ 
t;,.!l 

troepprogramma uit het stenen 
I 

1kloppen 1 zodat ze weer voor de 

fundamenten van bet nieuwe gebouw 

gebruikt konden worden. Tooh kwa

men er in die tijd nog nieu~e le

den bij. 

Om wat geld bij elka.ar te brengen werden er toen veel akties opgezet 

waaronder musiek- en filmavonden, oliebollen akties etc. 

Toen die tijd weer wat voorbij was in ' 53 besloot men om nu eens 

iets te orgaaiseren dat geen geld hoefde op te brengen maar er wae 

om anderen pleEier te geven en de pv•s eens zelf wat helelllaal te 

laten doen van een toobt m&ken tot en me t het bemannen van de posten 

~n dat leidde tot de bekende Argonautenwandeltochten die later de 

grootste inkomstenbron bleek te worden. 

Deze jaarl'l j ks gehouden tochten, met heden het 2'5 jari~ jubileum al 

achter de rug, mooht zich in de bloeiperiode verheugen op tegen de 

1c;no verkenners van overal uit het land. 

De Jaeonatam die in 1 46 door J v Dullemen werd opgericht heeft tot 

plm. 1 50 voortbestaan 111 opgeheven wegens l edengebrek - en is weer 

herrezen in '59 maar ging helaas in '75 weer ter ziele. 

De stam bouwde hun onderkomen tegen het huidige groepshuis aan wat 

plechtig door DC Huis in 't Veld werd geo~end. 

De stam mocht zioh er op beroemen de eerste in het district te zijn 

die ook aeisjes in haar gelederen had iets wat voor die tijd toch wel 

heel voortui tstreTend was. 
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In '59 werden plannen gesmeed voor het houden van een 1 grieks 

j aar' om bi j bet 15-jarig jubileum toch ieta te laten zien van 

de achter gronden van haar naam • . Dit jaar werd overgens Toornam•

lijk in 1 60 gevierd met ondermeer griekse markten exposities en 

ala to~per de reis van de stam naar griekenland waar zij een deel 

van de roemruchte Argonautentocht navoeren. 

Oner leiding van oftbaas Muller werd deze tocbt met bet schip Argo 

door het praohtige Hellas gevolgd wat prima ging en waarbij ze 

vaak ook de gastvrijheid van de bevolking genoten. Later gaven zij 

ook nog een boek bierover uit iets wat ze ook deden na de volgende 

tocht in 1 62 :de toch t van Theseus-.. 

In de navolgende jaren verlieten ze bet water en riesden in 165 

en 169 de gehele Alexandertocht na reap. tot aan Teheran en van f. 

tot aan de Indus met een autobus . 

In de jaren 1 72 en '73 liepen er fusie - besprekingen tussen de Ar

gonauten en de Zuiderkruis en het plan was om de nieuwe groep 
1uit te rusten' met 4 hordes, 1 land- en 1 zeetroep en 1 stam. 

Daar er samen sleohte drie hordes waren (de Arg . 2 en de Zkr. 1) 

besloot men een 4e op te ricbten vanuit de nieuwe wijk Kerkelanden 

wat na een feeat en reclame-campagne inderdaad lukte. 

Deze horde ward de Sionie horde die nu vlak bi j de Argonauten 

h~ist maar bij de Zuiderkruis hoort naar wie zij ging toen de 

fusie niet verwezenlijkt werd. 

De groep di.e zich nog in een redeli ,ik aantal leden mag verbeugen 
e 

bield in '78 voor de 25 maar ook laatste keer de bekende Argo-

nautenwandeltocht . 
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Generaal Winkelman. groep 11. 

De groep als zodanig is opgericht in het najaar van '45 enwel ' 
etam opger. juni '45 
troep If juli '45 
horde II 15-9 (of 1-11) '45 

Over de naamskeuze bet volgende citaat 

''zoo genoemd in hoofdzaak als heenwijzing na.a.r 

een eervolle houding onder uiterst zware ometan4ig

heden en groote verantwoordelijkheid 1 ' 

Op 2-12-46 was er nog geen definitieve halsdoek

keus gemaakt , mede door de textieleohaa.rste, en 

werd zolang de oude Hilfertheemdas (echotse ruit) 

gebruikt . 

Hierna werden, in chronologische 

volgorde, nog een egaal oranje, 

een oranje met embleem {witte oli

fant op een groene rechthoek) en 

uiteindelijk weer een schotse ruit 

(blauw)met het zelfde embleem op 

de punt •. ( rui t s Balmoral) 

De ~ ~rtste in '45 van de H1heem af doordat deze te groot 

was geworden loor de geweldige ledentoeloop na de oorlog. 

De VT 1 s samen vormden de Gen Winkelmanstam maar toen daar later 

ook de VT's van de H'heem en de Naerd. bij kwamen werd de naam 

'de Peddelaars ' gekozen naar BP's motto 1Peddel je kano zelf 1 • 

De drie groepen die in bet begin ook onder ~en groepsleider ston

den zljn altijd in nauw contact gebleven evenals later met de Ped

delaars ondermeer bij St Joriskampvuren, fancy- fairs etc. 

'46 Bracht een heel bi jzondere gebeurtenis met zichmee want Z.E. Gen. 

Winkelman zelf kwam heel persoonlijk de vlag van de naa.r hem genoemde 

groep uitreiken. Hierbij waren natuuelijk ook vele andere groepen van 

~e partij. 

OTergens was Gen Winkelaan een trouw bezoeker van bet jaarlijkse zo

merkamp en na zijn dood kwam zijn vrouw nog de opening van het nieuwe 

groepshuis aan de Holle weg openen. 
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Na de oorlog begom. de troep een zwervend bestaan en had achtereen

volgens troepbi jeekomsten aan de Witte Heul weg, waar nu bureau 

huisveeting zit, Hoflaan, samen met de P Maritegroep, hoek Vaart

weg/Torenlaan en ook nog heel even in een boerderijtje aan de hei 

waar nu het Zeeheldenkwartier is gebouwd . Tot eindelijk de groep 

een etukje eikenhakhout aan de Eikbosserweg tegen de gemeentekwe

kerij aan en 30 .000 straatklinkers van de gemeente kregen om er 

een troepbuis te bouwen. 

Nadat op ~-2- 1 5 6 met de elf over~ebleven pv's de fundering was ge

legd kwam het bericht dat de gemeenteafdelingen lange elkaar hadde~ 

gewerkt en ze daar niet konden blijven. Met enig gepraat werd dan 

overeengekomen dat ze een stuk grand aan de andere kant van de kwe

kerij op het land van boer Elauwenbaard plus nog eens 10.000 klin

kers kregen en de gemeente een nieuwe fundering zou leggen. 

Dit gebeurde maar bet is vooral aan het werk van de hopman en de 

vaandrig dhr Paets en dhr de Graaf te danken dat het troephuis er 

kwam en in de aanwezigheid van de weduwe van Gen Winkelman werd 

geopend. 

Ook de horde die al die tijd rustig met Athabascan in de gara~es 

aan de Jacobus Pennweg hadden gezeten kregen hun plek in het ~o

te nieuwe groepshuis 'de Burcht 1 genaamd . 
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Ten Boom. groep 12. 

Voor de opri chtingsdatum ~insohri jvingsdatum NHK) s taat 22-5-'46. 
De groep is een afsplitsing, door de overmaat aan leden na de oorlog, 

van ae Heideparkgroep, groep ), en zodoende ook een X-groep. 

De naam is zo gekozen a ls blijk van erkentelijkheid en dankbaarheid 

aan de familie Ten Boom : 

Ds W ten Boom was oprich ter en tot zi jn dood , in '46, groeps

geesteli j ke en voorzi tter van de groepscommissie van de Heide

parkgroep. 

Hevr. ten Boom v~n~ege haar behulpzaamheid en aktief medeleven 

met de groen. 

Kik ten Boom, de eer ste Hei depar ker, lid vanaf de oprichtin~, 

doorliep alle rangen t/m ploe@':leider van de Gooische Zwervers 

(stam) en als uiterst i l l egaal werker door de S. D. gearresteeTd. 

Na maandenlang verbli jf in Vught of gefussileerd of naar Duits-

1and gedeporteerd en nooit meer teruggekeerd. 

Oorspronkelijk wer d als groepsdas de Heide

?arkdas gekozen met in de punt wen motief 

n . a . v . psalm 1:3 gekozen door Ds ten Boom, 

maar in '47 had men 1 vooralsnog enige moei

te me t het styleren zodat het makkeli :ik op 

te borduren zal zijn '. 

Later werd de bruine das met een groene 

rand gedragen. 

'veel meer is me niet bekend over de loop van deze groep ·.behalve dat ze 

bij gebrek aan l eden, omstreeks 1 60 , wP.er met de 1moedergroep 1 de Hei

depark fuseerde tot e en nieuwe groep: de Heidepark-Ten Boom groep, 

groepsnummer 3. 
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4-A • ~~ ~pf. Z l-l o - lj t, O lr<<4t-
groep 13. (I) 

In sept./okt . '45 opgericht als de Leger des Heile pad~nderegroep 

'Abraham Linoo~oep 1 •aar in j uni van het daarop volgende j aar 

toegetreden tot de NPV •• daa~ede een •aand later ook te nasa in 

' Rudyard Kiplinggroep' veranderd, een naam die wel Toor zich spreek~. 

De das was oorspronkelijk grijs met erg 

donker-blauwe raad. 

Later, met de £usie met de Athabascan, 

werd de das hoogstwaarschijnlijk veranderd 

en kreeg de volgende vorms verdeeld in 

twee heltten, de een groen, de ander oran

j e, maar geheel zeker is dit (nog) niet. 

De groep, a£komstig ui t het Leger dee Heile, bleef ook in bet NPV 

op Chrisielijke grondslag draaien en werd a l s zodanig een X-groep. 

In '45 werd a le eerste de horde opgericht onder initiatief van bop

man Koger. Later werd pas de troep opgericht met dhr . Aarts ale 

hopaan en later ook groepsleider. Nog wat later is er ook nog een 

staa ~weest al zi j bet maar tijdeli jk . 

De horde, beataande uit zo'n 32 jongens, heeft in die t i jd vlak na 

~e oorlog op diverse plaateen gedraaid waaronder 'het Witte Paard' 

(bij de hefde bij Zonneetraal), aan de Spiegellaan gedurende twee 

jaar en aan de Havenetraat hoek Vaa~tweg . 

In 147 kwamea daar nog de welpen van de 'Meeko'e' bij zodat er twee 

hor des, van 24 en 32 man, werden gevormd. 

De troep wert niet zo erg uitgeb~ed en bad rond de 30 leden terwi j l 

de stam er 16 telde . 

De bele groep bad niet zo l ang na de oorlog de beeobikking gekre

gen over nee dui tee bunker s op de hoorneboeg nabij bet 'l'ienhovens

kanaal die werden opgeknapt en van etalen luiken voorzien tegen de 

eterke verniel zucht . Tevens werd er een grots kampvuurkuil gebouwd 

waar nogal eens kaapvuren samen met de Nelly v Kol werden gebouden. 

Omstreeke ' 52 fuseerde de Rudyard Kipling met de Athabascan maar 

bleef de eerate naam en diens nummer behouden. In '53 werd echter 

besloten om naam en nummer van de Athabascan aan te nemen {en hier

mee ook een andere das?) zoals ze nu nog bestaan. 
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Imhlala Panzi . groep 13. (II) 

Omstreeks ' 53 opgericht ala aparte groep, alleen bestaand uit een 

stam, nadat er bij de Celliersstam ook voortr ekkers van andere groe

pen kwamen en toen moeilijk nog als groepsstam geliandhaafd kon worden. 

Over de oorsprong van de naam Imhlala Panzi kunnen we op blz. 56 in 

het "Zwervend op weg naar Levensgeluk" door BP . 

Het is niet zeker maar «vengoed wel moge

lijk , dat de zwarte kleur van de das afge

leid is van de zogen. "zwarte da.ssen patr. " 

dat war en a.lleen werkend patrouilles, wat 

de stam in feite ook deed, a la zijnde op 

zich staande districtsstam. 

In de punt bevindt zich een witte 'ruit' 

en een 13 met dezelfde kleur . 

De sta.m1 die ook nu nog bestaat , mocht zich doorgaans in een rede

lijk ledenaa.ntal verheugen, met padvinders uit vele groepen. 

Zij organiseerde ondermeer t a l van districtsa.angelegenheden waaronder 

de uitgave van 'de Gooise Gieter ', de voorloper van de 1Gooi-zuid

koerier1, dit is het huidige Districts mededelingenblad. 

~ stam vond een onderkomen bij de Celliers op het Gei teweidje waar 

ook nu nog de belangrijkste aktiviteit van de stam wordt gehouden : 

de ma.andeli j kse I.P.-soos. 

Ook organiseren Be stamleden de jaarlijkse I.P. -rally. 
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Hilversumse Zwervers. groep 14. 

Voor de tusie van de Heidepark met de Ten Boomgroep omstreeks 161 

had de eerst genoemde groe~ een stam genaamd ' de Gooise Zwerveret. 

Deze stam is daarna enige t ijd weg geweest en door een oude kern 

begin zestiger j aren ner beropgericht maar Oil genoeg leden te 

krijgen ook met voortrekkers uit andere groepen. Daardoor werd het 

een di s triotastam en daarmee een apart• groep , nr. 14, met dan ook 

maar een andere naam vond men en wel 'de Hilversumse Zwervers 1 • 

Erg lang heef t de stam niet bestaan hoewel i n ieder geval tot na 
1 65 en daarn~ waarschijnlijk opgegaan in de Imhlala Pand stam, 

die overgens uit de Celliers afkomstig was en due ongeve er dezelf

de ontsta~nd had. 

Begin '79 werd de naam weer in gebruik genomen en wel door een 

gezameli jke r owan/sherpa afdeling van de volgende groepenr 

Frt5ken Parm, Heide park, Gen . Winkelman, Ath9.bascan . en Argonauten. 

Deze dre.aien in he t 'Beh ouden Huy-s 1 aan de Soestdi .jkerstraatweg bij 

de golfveldea, due in bet oude Heideparkstam (- Gooise-, Hilver

sumae- Zwervere ) gebouw, en vallen onder de 'Heidepark atichting' . 

Speciale .roe~ 
• Joodse aro.p. 

Eoewel het niet vol ledig zeker is dat er vlak na de oorl og inder

daad een Joodee padvindersgroep in Hi lversum is geweest , is het 

we l erg waarachi j nlijk. De groep zou evenals de mei sjes groep van

uit het Joods kindertehuis alhier zijn ontstaan . 

In 150 vinden we zelfe een brief met. het verzoek van de ,j oodse 

Biallikgroep om mee te• mogen doen &Rn de St . Jorisviering van het 

daaropvolgend~ jaar. De groep bes·tond 1 ui t een klein aantal wel

pen en verkenners 1 • Verder is er niets over deze groep ~vonden. 

- BE-aroep. 

Ook over deze groep is vri j we l niets bekenri. eigenliik niet meer dan 

een vage aanwi jzing dat er een E. E.-groep he Pft geo~ereerd in het 

oude badhuis aan de Badhuisstraat . 
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Padvinders Drumband Nautilus. groep 15. 

Offici8le oprichtingsdatum 1 november ' 59 maar dan ale 1Zuiderkruis

drumband 1. Pas in 1 67 werd de band een apart staande groep, nr . 15, 

onder de naam ' Padvindersdrumband Nautilus', een naam die door een 

van de leden werd gekozen en duidt op het 1zeeverkenners-verleden1 

van de band. 

l 

De groepsdas was in het begin, in de 

tijd van de Zuiderkruisband , nog dezelf

de als die van de Zuiderkruis met dit 

verschil dat de band een wi tte 1G- sleu

tel 1 en de groep een wit anker in de pun~ 

van de das had . 

Bij de oprr chting van de PV Drumb . Nauti

lus werd ook een andere das gekozen maar 

de oude Zuiderkruis-kleuren bleveni de 

rechter helft blauw, de linker wit. 

November ' 59 vonden enkele zeeverkenners 2 dieptrommen op de zolder 

van hun loads en vroegen toestemming om hierop wat te oefenen en 

dan bij verschillende gelegenheden, bv vlaghijsen, erop te spelen. 

Di t mocht en zo onstond de ' band 1• Later kwamen da.a.r nog enige zelf 

gemaakte t r ammels bij , triplex tonnetjes met een ve l eroverheen, 

~e zgn. 1theekistjes 1 zoals ze genoemd werden. 

De gtuwende kracht was Frits Rens , de eerste tambour-mattre, die 

hen ook de eerste mars leerde waarna er een eohte instructeur kwam 

enwe l Cor v Asselt. 

In •62 deed zij voor het eerst mee aan een concours, in Utrecht, 

waar ze zelfs een prijs wist weg te slepen . 

Naast concoursen werd er ook onder meer op St. Joris- en Koningin

~endagen gespeelt bij de laatste vaak in samenwerking met OKK aan 

de kop van een schooloptocht . 

Zo warden ze ook een keer uitgenodigd, dat was in 162 , om samen 

met de dietrict.sband voor de Wereldomroep te trommelen,maar hier 

verechenen slechts 3 leden van de distr. band die kort daarop 

werd opgeheven en sommi gen zioh bij de Zui derkruisband aansloten. 

Eind •62 kwamen er ook padvinsters van de Kiowa bij, waar men er 

toch maar van af had gezien een eigen band op te richten,zodat er 

in de band uniformen van alle slag aanwezig waren. Om dit een 

- 51 -



beetje op te heffen werd er een speciaal band-uniform gekozen 

maar bet duurde wel enige tijd voordat dat rond was. Het was een 

zeeverkenners-uniform met de eigen das. 

Het materiaal dat oorspronkelijk alleen maar uit twee dieptrommen 

en enige 'theekistjes' bestond werd voor het eerste concours uit

gebreid met wat oude trommels die uit Amersfoort werden overgenomen 

en wat opgekalfaterd en ook van bet Zuiderkruis embleem voorzien. 

Later, rond '61, werd materiaal vernieuwd en verder uitgebreid zo 

dat er een uiteindelijke bezetting kwam met : 2 pauken 

10 marstrommels 

16 boorns 

1 overslag 

Totaal 29 man met daa.rbij nog een vaandeldrager en maitre wat de 

band op een sterkte van gemiddeld 30 man bracht en hield omdat 

men probeerde zoveel mogelijk alle instrumenten bespeeld t e houden 

Geoefend werd er op allerlei plaatsen waaronder gedurende een jaar 

of zes in de achter kamer van de fam. Bult (dhr BQlt was groeps

leider sinds 1 63 en zeer aktief, mevr Bul t hielp minstens evenveel 

en hun zoon was lid), in de kantine van houthandel Key, voor de 

Expohal en bij het troephuis van de ZK bij de rioolwaterzuivering. 

~ de komst van de meisjes van de Kiowa werd een heohte kern ge• 

vormd die bleef bestaan tot '70 maar toen geheel verdween wegens 

studie- en andere redenen en daarmee de groep bijna al zijn leden 

verloor. Begin '70 werd nog op grootse wi j ze het 10 -jarig bestaan 

gevierd waarbi j ook de oudleden lieten zien dat ze bet nog niet 

verleerd waren, maar met het einde van het seizoen liep. ook de 

groep op z'n eind. De hoop was gevestigd op 15 leerliJ188n. maar 

het mocht niet baten en na een stuk of vier opkomsten in september 

werd de groep op non-aktief gezet. 

Begin '79 is men opnieuw gestard met de drumband vanuit de Zuider

kruis en de Kiowa zoals vanouds en misschien weten zij wel weer 

bet peil van de Nautilus band die talrijke prijzen op de concour

sen wegsleepte te bereiken. 
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- District s Drumband. 

Over deze groep is ook niet al te veel schrifteli jk bekend, maar 

foto 1 s ervan zijn er in overvloed, wat niet zo gek is want zo 1n 

drumband viel ook wel op . 

Gesticht waarschijn1ijk in het begin der 50er jaren vanuit de Celliers

en Athabascangroep en omstreeks 1 62 op z ' n eind lopend en grotendeels 

opgegaan in de Padvinders Drumba nd Nautilus. 

De groep trad uiteraard elke St . Jorisdag op en daarnaast bij pl aat

selijke feesten, openingen van troephuizen , bij het afscheid van DC 1 s 

etc. 

Hoewel de groep niet a ls aparte groep gevestigd was droeg zij een 

eigen das zoals de oude Athabasoandas: bruin met oranje rand . 
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St. Franciscus. 

Behorend bij de Onze Lieve Vrouwe parochie ten Noorden van Hilver

sums centrum met de kerk aan de Lage Naarderweg. Naast en rond de 

kerk bevond zich een hele gemeenschap oftewel het hele blok was 

volgebouwd met scholen , kloosters etc . met in het midden een boom

gaard en plein. 

Hoewel er wordt verteld dat er een document betstaat waaruit blijkt 

dat de groep reeds in 1 23 bestond (in 1 28 zou een lustrum gevierd 

zijn) en anderen a l terug rekenend tot in 1 29 komen ben ik ale eni 

ge strikte data de volgenden tegengekomen: 

troep 4- 3- 131 Op initiatief van a~l. Oderkerk. 

horde mei 1 31 

Naar het verhaal gaat gingen de eerste 

leiders vaak mee met de 1 Lourdesgroep 1 

(dit zijn pv- brandcardiers) en kozen de 

muis- grijze das omdat deze het meest qp 

die van voorgenoemde groep leek want ha.ar 

leden droegen namelijk tot hun instal

l Rtie een witte en daarna een gri,jze 

halsdoek . 
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In '64 werd het klooster opgeheven en kw8.JI de bi bliotheek er voor in 

de pla.ats. Da.a.rboven bevond zich een lege zolder wat bet nieuwe hoofd

kwartier Tan de Terkenners en rowans werd. Op 10 ja.nuari '65 troklten 

ze uit hun oude, al Tan Toor de oorlog stsamende, hoofdkwartier achte 

O.L.V.basissohool, naarderstraat 100 , ondermeer onder begeleidi~T&n 

de Nautilus-drumband. 

Vanaf eind '70 begon de samenwerking tussen beide parochi&le groepen, 

de Jeanne d'Arc en de St Franciscus, steeds grotere voraen aan te ne

men totdat ze in '74/'75 uiteindelijk samengingen tot een nieuwe ge

za.melijke groep, de Jeanne d'Arc-st Fransicus-groep. 

De welpen zaten toen in de Antoniusschool, de gidsen en kabouters in 

de Jozefschool. (de huidige Tagrijn) 

In '76 kreeg de groep te kampen met een ernstig leiders te kort en 

aoesten nu ook de gidsen en verkenners, de welpen en kabouters waren 

al eerder ter ziele gegaan, opgebeven worden. 

Enigen gingen naar andere groepen, andere gingen ondermeer na de ale 

enigste spelt&k oTerblijvende etam, de Francisstam. 

Alle aateriaal werd verkocht zodat bet er niet naar uit ziet dat er 

ooit nog weer niuwe troepen en hordes opgericht zullen worden. 

Op het ogenblik beetaat de groep dan ook nog alleen maar uit de staa, 

maar wie weet, ala er weer genoeg !eiders zijn, zal er toch ooit nog 

wat ,eprobeijrd worden. 

fanaf '74 nam de Francissta.m de organisatie van de Icarus-nieuwjaars

Toettooht over van de ter ziele gegane Icarusstam. 

'77 Leverde een topjaar met wel over de dertig deelnemers op, daarna 

zwa.kte het weer wa.t a.f. 
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St. Paulus. 

De Paulusgroep behoort tot de St Vitus parochie welke zich ten 

zuiden van Hilversums centrum uitstrekt . 

De juiste oprichti ngsdatum is nog niet bekend omdat de verschil

lende datums varilr en van 3-9-' 31 to t zelfs 14- 12- '32 . Maar uit 

diverse andere feiten en verklaringen kan je toch we l met grote 

zeker heid de conclusie t.rekken dat de oprichting rond de jaarwi.s

seling van ' 31/ 1 32 heeft plaatsgevonden. 

~I 

De keuze vande naam spreekt voor zich. 

De halsdoek heeft in de loop der jar en 

nogal eens een verandering ondergaan. 

Vooral na de oorlog was het vaak wel 

een probleem om in de textielschaarste 

nag eenmogeli~kheid te vinden om allen 

~ (3 groepen) de zelfde das te laten 

~ ' hc.J-,~bkuu./ dragen (met reap . een 1, 2 of 3 erop) . 

Maar in ' 47 was het dan toch zover dat 

ieder een eenzelfde dr oeg . In '53 werd er echter van daa veranderd 

omdat de gebruikte niet meer verkrijgbaar was . Gekozen werd de 

Hunti ng Steward welke nag s teeds gedragen wordt (licht- blauw) . 

Over de eerste jaren is niet veel met zeker heid bekend maar hier 

volgen dan toch enige meer of minder bel angrijke zaken . 
1 32 Opricht.ing van de groep ol v hopman v Vel zen en aalmoezenier 

Goossens . Avv Vel zen werd na 2 jaar a l e groepaleider opge

volgd door prof Arens die deze poe+ tot in 141 beklaedde . 

'35 Nu werd de groep 'vol' dwz de stam werd opgericht en twee 

jaar later volgde hun stamhut . 

'41 Nadat bet verkennen was verboden werd desondanka bes loten om 

me t de atam {olv Gabri~l Smit) in de oorlog door te gaan en 

ter versteviging van de onderlinge band werd het illegale 

blad ' Paraat ' uitgegeven. 

Voor de oorlog werd de horde reeds in Paulus 1 en 2 geeplitst we

gens een overmaat aan l eden ( ' 39-' 41). Di r ect na de ooelog was het 

door de geweldige toeloop zelfs nodig om de groep i n drie!n te 

delen : De Paulus -, Petrus - , en Radboud~oep . 

De laatste (=Paulus 3) bestond tot ' 47 uit hor de en troep en ver~ 

volgens uit horde en stam totdat in ' 48-' d9 de drie 8roepen wegens 

leidersgebrek weer tot een eamensmolten. 
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Op 6 j uni 'A ~ kwamen rle eer ste 12 verkenners van de nieuwe St Pau

lustroep ol v aalm . Snoeren (aal van 1 38-' 54) en hopman vd Heijden. 

De ze eerste onkomst werd gevuld door, uiteraard, een i nleidende 

toesnraak, ui treikeing der 3e klasse kaarten en het opruimen van 

het voormalige stamlokaal . 

Een maand later ( 4 juli) volgde de eerste bi j eenkomst van de ST 

Petrustroep. verder volgeden al snel de overige harden en de der~e 

troep maar de stam (Graaf Folke Bernadette stam) werd pas in 'A7 

heropgericht toen er genoeg oudere verkenners waren. 

In 1 56 zi j n er weer ~enoe~ leiders en leden en wordt er een seni 

orentroep OpRericbt en ontstaan er weer twee ~roepen : Paulus 

binnen de muren ( senioren) en Paulus buit.en de muren ( j unioren ) . 

reap ol v Honm . Mast/~immer en hopman Grimberg . 

Al s i n ' 58 beide troenen weer ineenvloeien splitst de horde zich 

weer in Paulus 1 en 2 maar ook dezen smelten A jaar later weer 

samen en daarmee werd bet tijdperk van splitsingen en fusies bin

nen de Paulus voorgoed (=totop heden) afgesloten. 

~- Hoof'DttWAanat 6t ~LUSCieQ£P, 
~ SchaP&IkAHP if HaL~P'\ /--

'~2- ' ~9 HK gevestigd in het 1katbechismuslokaal 1 naast de Vitus

kerk . In •;q was er zul k een bloei dat het kerkbestuur het ver

antwoord genoeg achtte om een gebeel nieuw j eugdgebouw telaten 

bouwen. 

In de oorlogsjaren werd het HK gebruikt al s 'stadhuis ' en werd er 

de 'puist ' aangebouwd als bodekamer en waarin nu het staflokaal 

Ugt. 

In '48 was er dan nog een fikse brand in het hordehol waarbij ter

nauwernood bet gebouw van de ondergang gered kon worden. 
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De stam ondertus sen draaide tot in '64 slechts met een enkele 

onderbreking door maar werd toten o~geheven,voorgoed, en een j aar 

later door het toen nieuwe KV- systeem de rowanafdeling vervangen 

of opgevolgd welke ook nu nog steeds draait al was er die periode 

wel een 1r owanloos ti jdvak' ( ' 68-'14 ) . 

Met het nieuwe seizoen, in sept. '77 werd er ook gestard aet kabouters 

naast de beetaande welpen , verkenners en rowans . 

Dat blijkt wel degelijk een succes en daar ook kabouters opgroeien 

Terschijnen er misschien ook nog wel gidsen metterti j d. 

Father Westerwout. 

de Father Westerwoutgroep was de eerste groep van de St. Jozef 

parochie. De groep werd in het najaar van 1932 opgericht met een 

horde en e en troep van vier pa.trouilles . Verkenners die er later bij 
..... 

kwamen vonnden een tweede groep in de parochie de Char les de Foucauld 

groep die dus eigenli jk een afsplitsi~g van de FW is . 

De daekleuren, maroon met greene r and, wer

den zo gekozen in overleg met het district. 

( er was al een groep me t maroon. alleen) 

Hopman Korrel en Akela Al namen het initiatief om deze groep op te 

richten, die overgens nooit een stam heeft gehads de stam hoorde bi j 

de Charles de Foucauld. 

Als onderkomen diende eeret een houten noodgebouwtje op bet terrei n 

waar de definitieve kerk gebouwd zou worden aan de Minckelerstraat . 

Later kregen ze enige ruimtes in de speciaa l hiervoor gebouwde gewel

ven onder de kerk die dan ook iets boven de grond staat . 

Na de ~orlog sohijnt hij nog we l kort bestaan te hebben maar 

opgeheven danwel opgegaan in de Ch . d . Foucauld-groep. 
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Charles de Faucauld. 

De groep hoorde b1J de S~ . Jozef parochie maar haalde haar leden 

ook van omliggende parochies waar nog geen groepen waren. 

Opgericht in het najaar van 1 32 enige weken na de 'Father Westerwout· 

de eerste groep van de Jozef par ochie omdat die vol was d.w.z . al 

4 volle patrouilles had. 

De kleuren, paars met zwarte rand, 

werden in overleg met het district 

zo gekozen omdat er a l een paarse 

(maroon) das in gebruik was enwel 

bij de Gooise Treckers. 

Als oprichter kan de toenmalige aalmoezenier aangduid worden die 

P J Vermeulen, 26 jaar en leek in de beweging, oTerhaalde om met 

inleidingscursus aee te doen waar hij voor zakte en toen maar door 

de DC va~ de NPV dhr. Wessel ala leider geinstaalleerd die hem even• 

ala vdg. Leeuwenberg inwerkte en hielp met de bijeenkomsten en 

weekend-kaapen. 

De naam werd voorgedragen door vdg. Leeuwenberg die vanuit Amers

foor t kwam helpen met het van de nieuwe troep en die grote bewonde

ring had voor deze franse kluizenaar. 

De groep die eigenlijk was opgerioht omdat de Father Westerwout te 

~1 was heeft nooit meer dan 2 patrouilles gehad (tot bet einde vaa 

de FW tenmfnete) en net zo min ooit een horde bezeten. 

Wel werd in 1 36 met een stam voor oeide groepen maar behorend bij 

de CdF gestard olv de eerste enrenige oubaas van de stam voor de 

oorlog Vermeulen maar het liep niet zo erg soepel en de stam heeft 

altijd slechts rond de 8 leden geteld. 

De eerste behuizing van de groep werd gevormd door een kamer boven 

de nu opgeheven tapijten fabriek ' Veneta' maar later toen de nieuwe 

Jozefkerk er stond verhuisden ze naar de daar speciaal voor gebouw

de gewelven onder de kerk. 
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St. Tarsisius. 

In ·~a werd i B de St Clemens ook met het spel van het verkennen ge

stard met de opriohting van de St . Tarsisiusgroep. De parochie lag 

toendertijd nog aan de rand van Hilversum, de parochianen woonden 

grote:ndeels rond de Gi.i ebrecht van Amstelstraat of kwamen uit Loos

dreoht en de kerk bevond zich aan de Bosdrift . 

St. Ta.rsisiue was een legendarieche heilige die leefde in de tijd der 

chrietenvervolgingen te Rome waar hij zich, als 1koeriersjongen' in

zette 0111 de Communie aan de gevangen te brngen. Hij werd gepakt en 

ter dood ~bracht, zoals de legende heel simpel vertel<'l luidt. 

Vlak na de oorlog met de textielschaar

ste werd er een bruinaohtige dae ~dra

gen (khaki - bruin) . Pas bij net 25 jarig 

jubileum werd, door afgeTaardigden uit 

alle neaten, patrouilles, etaven, etc., 

de huidige das, een schotse ruit (Marga-

re t Rose) ~ekozen. 

De oprichting Tiel a1 dan niet toevallig in he t zelfde jaar dat de KV 

ala zelfstandige vereniging ui t de NPV voortkwam. In haar korte beetaan 

van voor de oorlog draaide ze evenals vlak erna in het parochiehuis 

aan de Lelieetraat . Na de oorlog bestonden er tijdelijk 3troepen en 

evenveel hordes pas rond 1 48 kromp dat weer in tot elk een en kwamen 

er ook voortrekkers bij . 

Omstreeks ' 58/ ' 5q werd een omgebouwde stal naast een nieuw gebouwd 

kerkje in het zich ui tbreidende Loosdrecht onder grote belangstelling 

in gebruik genomen. In de zestiger jar en moeRt het gebouw in gebruik 

genomen worden door de bibliot.heek en de groep een andere plek opzoe

ken. Na enig gezwerf werd rleze gevonden in de noodlokalen van het 

oude Diaooneeseziekenhuis aan de Rozenstraat met er achter een groot 

epeelveld aan de neuweg. Hier vierden ze dan ook onlangs hun 40 jarig 

jubileum waarna ook w. Sluyter na me P.r dan 30 jaar afscheid naa. 

De stam, opgericht 1n ' 48, werd i n •65 in de RozenstrRat een gemengde 

stam, de Pius XII- stam , maar later vervangen door de huidige senioren

troep. 
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Pater Damioon. 

Deze in de zoaer Tan '4 ~ opgericbte groep behoorde oij de H. Hart 

parochie, in he t NO Tan H 1 sum. 

De halsdoek is altijd donkergroen ge-

weest een kleur die goed past in bet 

scbutkleuridee van het uniform en bo

vendien makkeli jk te Terkri j gen. 

Pater Damiaan, de belgieche Jozef de Veust er, heeft zi j n leven gege

ven aan de melaateehulp op het eiland Molokai, een van de Hawai-eil. 

in de Stille Zuidzee . 

Ale eerete HK werd de vlak na de oorlog leegstaande sigarenbriek aan 

de Hoge Larenee weg gebruikt . 

Laier Terhuieden ze naar oude 1 zandbakken' van de kleuter school onder 

de H. Hartkerk, die door de Duiteere waren leeggescbept en de open 

kant hadden dichtgebouwd en de vloer betegeld. In dit troephuie 

draaiden toendertijd in twee ruimten om de beurt twee borden en wel 

Tier troepeB. Tegen '48 kwamen daar wel voortrekkers bij maar zakte 

de groep, moale alle anderen, af tot een normale groep met een horde 

en een troep plus de stam. Dit bleP.f lange tijd tot rond de zeventiger 

jaren so «&handhaafd. Toen werd nameli j k de stam opgeheven, de troep 

en horde bestaan nog steeds . 

Weer teruggaand in de geschiedenie vinden we ale onrichters de toen

malige Kapelaan PlatToet, A. Breemer en T. van Hugte, die na zijn 

vaandrigetijd de stam oprichte en deze als o~baas zeer goed leidde. 

Oaetreeks 1 65 nam hi j als groepsleider afscheid. 

Ook genoe•d worden kan het troephui s waar de groep sinds '50 in draai

de en werd genoemd naar het eiland waar P. Damiaan lange tijd leefde1 

Kolokai. Dit jeugdhuisvoor de parochie, het huidige clubhuis 'de Not•, 

werd gedeeld met ondermeer de R!dsen van de parochie en leden van 'bet 

Gilde •. 
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Ludgerus. 

Deze groep had als 1 l edendonor 1 de Ludgerus Kweekschool , waar

over verderop meer . 

Als oprichtingsdatum kan misschien 26 februari 1946 aangeduid 

worden, de dag waarop de eerste 2 hopman-fraters en eerste 

o~baas-frater werden geinstal l eerd en dus i n feite de groep pas 

echt van start ging want spoedig werden er 2 troepen en een 

stam ougericht en omdat er zich zu' n honderd kwekelingen aan

melddem was een massa- installatie onvermi j delijk. 

De naam is overduidelijk recht streeks van het kwe eksohoolinter

naat overgenomen. 

Als daskleur werd oranje gekozen 

zonder speciale betekenis dan een 

oranjegezindheid misschien . 

Reeds lang voor de oorlog. in ' '3- ' 34 , hadden er al bespre

kingen plaatsgevonden over het onricrtP.n van een verkenners

groep op de kweekschool maar dit werd toen niet verwezenli jkt 

orndat de leiding van het internaat stP.lde dat er alleen op de 

binnenplaats oefeninp-en gerourlen mochtPn worden wat dus inhield 

dater geen buitenoefeningen konden worr. en gehouden wat toch 

een wezenlijk onderdeel is van het verkeanen. 
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Om naast de theoretische opleiding de aankomende onderwijzer ook 

op een andere wi j ze bekend te maken met de jeugd werd tot op

richting van een verkennersgroep besloten binnen het i nternaat. 

Voordat men tot de stam toetreedt moet men toch eerst eigenlijk 

een verkennerstraining hebben gehad zodat de eerste jaars in 

troepverband toetraden, de tweede jaars ala gast en voortrekker 

in de stam die de rest van zijn studieduur vrijwel dezelfde 

bleef. 

Begin 146 bield Commissaris Ram een eerste inleiding op de be

weging en leidde enkele verkennersspelen. 26 Februari werrlen nan 

Frater Olaf Pietersen en Frater Felicanius v Bavel als hopman 

en Frater Crispinus als o~baas gefnstalleerd. 

Troepen en stammen moeeten in de na- oorlogse tijd met zijn vele 

'interne verbuizingen' nogal eens wisselen van behuizing en 

kwamen uiteindelijk terrecht in de kelders van de kweekechool 

waar ze de rest van hun bestaan hun HK hi,den. 

Zo waren er in de bloeiperiode rond het eerste lustrum 2 stammen 

per studiejaar en 1 stam plus een troep, voor reap. oud - en 

.'nieuw' - verkenners, in bet eerste studiejaar wat in bet totaal 

op 7 stammen en 1 troep neerkwam. 

Stamnamen werden zelf gekozen en bleven zo'n drie jaar bestaan 

tot de leerlingen uitgeleerd waren en dus de stam werd opgehe

ven. Enkele namen waren o.a. Pieter de Jong-stam. Montgomery- , 

Rector Braakhuis-, Don Bosco-, Mgr Stepinac-, Mgr Poel~-, Titus 

Brandsmastam en vele anderen die door de jaren bestaan hebben. 

Later liep het leden- en leidersbestand nogal terug, werden 

functies gekombineerd ( o . a . door o~baas-hopman Frater Monulpbus) 

maar tech wn-d het 12t jarige bestaan ~oots gevierd . 

In Juli 159 hield na 13t jaar met de opheffing van . . kweekschool 

inter naat ook de Ludgerusgroep op te bestaan . 
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Jan van Hoof. 

Deze groep behoor de tot de Verijzenisparochie in het noorden v~ 

Hilversum . 

Omstreeks , ,8 opger icht maar precieze datum en jaar nog niet 

a chterhaald . 

~~n v Hoof een verkenners-verzetsheld werd ala na.am gekozen 

voor deze groep die in een parochie bestaat welke is ongebouwd 

uit str aten waa.rvan velen herinneren aan belden uit de oorlog 

en wiens kerk aan Laan ' 40-'A? ligt . 

Daar de Veri j zenis ala vri j j onge 

parochie is ontstaan uit ondermeer 

geoeelten van O. L. Vrouwe- en H. 

Hart parochie is ook de hal sdoek 

opgebouwd uit kleuren die aan de 

beide parochHne groepen herln:ii'erden 

enwe l groen (Pater Damiaan) met een 

Gri j ze rand (St . Franciscus) . 

Als landverkennersgroep opgericht beleefde de ~oep een rene 

lijke tijd maar in de helft van de zestiger jaren liep het le 

denaantal terug tot in 166 olv hopman Janssen-G~oesbeek de 

troep omzwaaide tot luchtverkenners wa.arvoor ze om precies te 
~-
zi ,jn op 6- 11- 166 offici eel toestemming van het NHK kregen. 

De s t am , genaa.md Icaruastam, fu~eerrie eind zestiver .ia.ren T!'let de 

stam van de Hubertusgroep ui t Bussum een ~oep die van land - ook 

luchtverkenners waren geworden wegens een t ekort aan leden en 

kreeg een HK aan de Plag~we~ in Bussur:~ bi ,i de Puber tus . Later 

kwamen er echt.er alleen maar ~Tan v Hoof- verkenners bi. .i 'zoda t het 

weer e en groepsetam werd. 

Om ook eene ie te voor de leiders te noen organiseerde de atam i n 

' 72 voor bet eerst de Icarus nieuwja~rs-voettocht, een avondli jke 

tocht met daarna een gezellig samenzi j n ti j dens het eerste weekend 

van he t nieuwe j aar. Die eerste keer werd er ze l fs nog i n tenten 

geslapen! Later was dat niet meer het geval en ei ndigde de t ocht 

altijd bij de blokhut van de een of andere groe!) in de buurt . 

De stam organiseerde het overgens maar t wee keer, toen werd het 

door de Francissta.m overgenomen , omdat met het eind ven het aeizoen 

in '7~ ook de stam ophield te bestaa n veenal~ de ~oep al enige tijd 

daarvoor. 
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Kiowa. groep 1.· 

Waarechijnli j k werd de Kiowa (= Kracht is one wachtwoord) in '38 ale 

zodanig opgericht. In het begin van de 50er jaren stapte een enkel 

vendel over naar bet water maar het duurde tot omstreeke '70 dat de 

groep belemaal watergroep werd. 

De halsdoek,stammend uit oa. ' 73 met de 

komet van SN, is gekozen vanwege zijn goed 

met de verscbillende kleuren blouses te 

combineren kleurena maroon met witte rand. 

Over de vonroorlogse periode is mij (nog) niet veel bekend maar na 

de oorlog duikt onderandere het Gandbi-vendel op. Omstreeks '50 werd 

de naam veranderd in Vosta Gopa- vendel wat tot •68 ale land-eenioren

vendel bleef beetaan. In 168 werd het vendel namelijk opgebeven en 

de padvindsters gingen ondermeer naar het in 1 67 o~gerichte waterse

niorenvendel: bet Cal;ypeo- vendel. Di t vendel ging op haar beurt in 

' 77 weer eamen met de Wilde- Vaart afdeli ng van de Zuiderkrui s en zo 

zitten nu alle Kiowa-eherpa 1s en de Zuiderkruie- wilde- vaart- leden nog 

steeds hedeh in een afdeling. 

Naast het Gandhi - vendel heeft vlak na de oorlog, waarechijnli j k maar 

twee jaar, het Adjuda- vendel bestaan. Een derde was het W. R. Grace

vendel dat in 1 53 op initiatief van de toenmalige HL T Stroeve, die 

uit Enschede kwam en daar een watergroep had gehad, en onder leiding 

·~n sohipper Timperley van de Zuiderkruis tot een watervendel werd 

omge• ormd en uit dankbaarheid Timperley- vendel werd genoemd. 

In 167 werden er watereenioren opgeri cht maa r het duurde tot '70 tot. 

onder RL Kamerbeek dat de Kiowa helemaal een watergroep werd . Tussen 

beide genoemde HL ' s leidde mP-vr. v Di j k de RTOep ~durende 13 j aren. 

Het Tierde was bet ~-vendel ( l a ter ook Vi os - vende l) · een j unioren

land~ndel dat in· juli '51 werd opgeheven. Waar schi j nli j k kwam hier 

in ' 53 ti j deli j k bet ~~syend~l voor i n de olaats maar he t is niet 

zeker of dit vof r de prinses j es Beatrix en Irene opgerichte vendel 

wel bi j de Kiowa hoorde. (Margriet en Christina waren landpv'sters ) 

Naast voorgen~mde vendels hebben vanaf de oorlo~ constant door de 

Vliegenzwammenkring en de Goudsterretj eekrins be s t aan tot op heden 

toe. 

Ook heeft een tijd lang de Polarisstam bes ta~.n mR.e r werd in '"2 tl"et 

de dood van haar leideter O~FBheven . Ook de l eden van de Fraken Parm 

zaten bij deze etam. Tegenwoordig zi tten de oudere "'Rdvi.ndsters vRn 

de Kiowa vaak o~ de Natan~astam, bi j de Zuiderkrui s . 
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EP-n tijd l~n~ js de RTOep ook een van Qe P-T00tPt.P 1edenno~ors ~weest 

van de Nautilus clTlJJ'lb::~.nrf clie ter~d ele,vi '!1£" mP- !:l r n!'l bi~na. q .iaar we~r 

werd opgericht weer JT~et leden van de Kiowa en Zuinerkruis . 

Naast bet enig overgebleven vendel,het 'rimperley- vend el , werd later 

(vanuit bet Viosvendel ?) een land - junioren venn e l , het Le~~O~Eea

vendel, dat nu nog ma.ar dan a,ls wate:rvenrlel bestaat . 

Een grate slag voor de groep was de aanleg vAn cle bep.Ta~fplaats 

Zuiderhof aan bet eind van de Bosdrift waar 7.i ,i hun in ' 59 ach t jaa.r 

oude clubhuis hadden staan. Dit niet-verrla!'ltsbare clubhuis dat tien 

mille had gekost en waarva.n na allerlei ba zaa rs en tuinfeesten net 

anderhalf jaar was a.fbetaald, moest ges looTit worn en en het geldver

dienen voor een nieuw clubhuis voor de toenrna.als 140 leden tellenne 

Kiowa kon ounieuw beginnen. 

Van de gemeente krgen ze een stuk RTOnd hii de wRterzuiv ering West 

aan de Loosdrecbtse weg waa r ook de Zuiderkruis aJ stand . Hier wero , 

di tmaal een wel - verplaatsbaar, nieu w .q;eboew neer,c;r.ezet waa.r oe RToe-p 

baar bloei voortzette en de sterke ba nden met de Z11.tderkruis werden 

gesmeed. 

In ' 78/'79 kwam ecbter bet bericbt dat ze toch , .. Ptr !T'Oesten en ze we l 

een ander stuk grond aan de andere kant van vra.ter7.ui VP.rinp- k:rep-e n 

ma.a.r nu is bet gebouw al zo ouo dat er oak nu •·•P.} •:·eer ef>n nieuw 

gebouw zal moeten komen. 
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Klimop. groep 2 . 

Direct na de oorlog werd de Klimop-groep opgericht. Deze groep s tart

te met twee vendels en een kring waarvan een vendel in 's Graveland . 

Al heel snel moest in 146 een vendel opgeheven worden en de rest van 

de groep werd het daaropvolgende jaar opgeheven. Enige padvindsters 

en de leidster kwamen over naar de Fr5ken Parm. 

Joodse groep. 

Kort na de oorlog is er een korte tijd zel£s een Joodse padvindsters

groep geweeet vanuit het in Hi lverswn gesitueerde kindertehuis voor 

joodse wezen . Waarechijnli jk heeft de groep maar twee jaar of iets 

daaromtrent bestaan. 

In de historie duikt de naam Kirje Yama Muro groep op maar waarbij 

deze naam hoor t is niet bekend maar misschien was het de naa.m van die 

j oodse groep. 

Nelly van Kol. - Leger des Heils • • 

Ook v1ak na de oorlog werd er in de Leger des Heils afdeling t e Eil

versum ges tart met een padvindsters- evenals een padvindersgroep 

door .mevr. Geitz- Aarts en haar broer. Beide groepen stapten begin 1 46 

eruit omdat ze geen padvinderabenodi~heden konden kri j~n en sloten 

zich r eap. bij het NPG en de NPV aan. Dit was het begin van de Nelly 

van Kolgroep die in ' 49 al weer werd opgeheven. 

Daarvoor hield zij haar bijeenkomsten in de grote duitse bunker aan 

be t eind van bet Tienhovenskanaal samen met de Rudyar d Kiolinggroep. 

In begin ' 51 duikt er weer een Leger des Hei l sgroep op i n de kas

boeken van de Gildewinkel waarsohi j nlijk bestaand uit een kleine 

kring en vendel te oordelen naar het wi nst percentage dat zij toebe

deeld kreeg in vergelijking met de Fr. P. en Kiowa. 

Hoe lang de groep toen weer beeft bestaan is niet bekend . 
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Fr~ken Parm. groep 3 . 

Al van in de oorlog beetaand als Driehoeksmeisjes werd de Fr6ken Parm 

begin ' 46 voor het NPG opgericht en daarmee de eerste zgn. B-groep, 

een groe~ open voor leden van bepaalde gezindten, hier op prot. chr , 

basis. In 170 toen de Kiowa overging naar bet water en de FrOken Parm 

als enigste landgroep overbleef, werd zij een volledig open, een zgn. 

A- groep , groep. 

FrOken Parm (fr5ken= meisje, mej . ) was na de oorlog de heropricbtster 

van de pv 1 s t e r s in Noorwegen en bovendien bezette zij tal van hoge 

functies in bet land . 

De das- kleuren werd zo gekozen wegens de 

goede kombinatiemogeli jkheden met de ver

sohillende kleuren blouses. Overgens dateerd 

deze bruindas met brons- gele rand pas van 

de koDiet van SN . 

De, «rote , groep zat eer st in bet doktershuis aan de Vaartweg hoek 

Tor enlaan maar werd na de afbraak van het pand, waar ook de Kiowa in 

zat, ver spreid over ve l e Hilversumse kerken. 

De Betlehem- kerk berber gde het uit 145 stammende Maria Christina- van

de l en de oudste kring, de Zwavelkopjes . 
' 'Over het spoor ' was e r wel al een kring maar een vendel oprichten 

lukte niet , daarom werd het Maria Christina vendel over geplaatst om 

zo toch maar een begin te maken. Als vervanging werd in de Betlehem 

kerk he t Moenda- vendel opgericht, dit was omstreeks ' 53 · 

I n dat zelfd e jaar, in ' 53, werd in de Diependaalse kerk een derde 

kring opgericht, de Vuurzwammen. Twee jaar l a ter werd daar ook een 

nieuw vendel , het Fauna- vendel , opgericht. 

I n de Mar anatha kerk hui sden ondertussen nog de t weede kr ing, de 

Roodmute jee en het eerder genoemde Maria Christina vendel . Dit ven

de l verwater de echter na enige tijd en wer d opgebeven evenals wat 

later de kring. 

Naae t genoemde vendels bestond er in 146 bet Adjuno- vendel . Dit werd 

in 148 he t nieuw gevormde Jil Kijne- , een senioren- vendel dat als 

zodanig tot plm. ' 71 be stond alvor ens opgeheven te worden. 
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Van '76 tot ' 78 werd een zelfde vendel , het Orion-vendel, opgericht. 

Daarna gingen de senioren, sherpa's heten die nu , naar de Hilversum

se Zwervers, een gezame~ijk afdeling van zo 'n vi jf groepen. 

Ook heeft nog, waarschijnlijk alleen in '46, de Polarisstam bestaan. 

Later gingen demeeste pioniersters of naar de leiding of, vanaf de 

60er jaren, naar de Imhlala Panzi stam, de districtsstam. 

Al met al waren met de ingebruikname van bet nieuwe clubhuis aan de 

Neuweg, aohter de Taddel, in ' 67, nog de volgende vendels en kringen 

aanwezigs De Zwavelkopjes, de huidige middagkring. 

De Vuurzwammen, later de Elfenbankjes genoemd , de huidige 

oohtendkring. 

Het Moenda vendel, wat nog steeds bestaat . 

Het Jil Ki j ne vendel, dat omsteeks ' 71 opgeheven werd . 

Omsteeks '71 werd {in plaats van bet JK- vendel?) bet Fauna- vendel her

opgericht , het huidige ocbtendvendel. 

Op bet ogenblik buist de zoals altijd bloeiende groep nog steeds aan 

de Neuweg in het zelfde gebouw maar dan wel enige jaren geleden met 

man e• maoht opgeknapt. 
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's-Graveland/Kortenhoef. 

Kort na de oorlog moohten ook deze groepen zich verheugen in de 

aa.nwezigheid van enige verkenners • . Al enel werd de bij de NPV aan

gesloten zeeverkennersgroep 'Karel Doonna.n' opgericht die echter 

na s lechts enige jaren weer ophield te bestaan. Voor de KV werd 

Trij spoedig ook een greep opgericht ; de 1St. Michaelgroep', oor

spronkeli jk een land- maar later en tot op heden een watergroep. 

In 1 61 werd er toch weer met een groep voor de NPV gestard enwel 

vanui t Hilverawa door de 1Dag Ha.mmerskj3ld op te riohten. 

T1en jaar later werd ook dit een zeeverkennersgroep zodat de om

geving nu alleen twee watergroepen rijk is, maar dan wel twee die 

geweldig blotien en samen over de 300 leden tellen, dit allemaal 

broederlijk naast elkaar op een praobtig stukje grond vl&k tegen 

het Kortenhoefee Plaasen~bied. 

Karel Doorman. NPV 

In '45 of '46 opgericht door een van de zoons van de eigenaar 

van wasseri j 'de Goudfaza.nt ' aan bet Noordereinde die van Apeldoorn 

waren overgekoaen. 

De boot lag waarschijnlijk in het Kanaa1 maar hoe dan ook: de 

ma&kte het niet lang en aoest omstreeks ' 50 opgeheven worden. 
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Dag Hammerkjijld . NPV 

Opgericht 28- 10- •61 • 

In de tijd dat de groep werd opgericht en er due ook een naam be

dacht moest worden verecheen er in de kranten met grote koppen in 

de krant dat de bekende Dag Rammerekj~ld, secretaris gener aal van 

de VN , om~komen was toen zijn vliegtuig neerstortte. 

Citaat uit het districts mededelingenblad s 

De nieuwe groep die onlangs olv hopman Burger ~start is in 

' s -Gravel and- Kortenhoef heeft de naam gekregen van de omgekomen 

Secretaris- Gener aal van de VN, Dag Rammerskjold , Een naam me t 

veel verplichtingen. Aan hopman Burger de taa.k om , zoals Ham

merskj~ld het in het groot verband deed nl. de bevordering van 

de vriendsohap en goede verhoudingen tuseen de volkeren, dit

zelfde toe te paasen bij de vorming van de jongens in deze 

nieuwe groep. Een moeili j ke maar zinvolle taak . 

(distr. med. 29-11 - 1 61 ) 

De halsdoek is zo gekozen nav de klenren 

van de Zweedse vlag J korenblauw met een 

gele rand. 

Toen in het nieuwe seizoen er bij de Pieter Maritz groep 7 welpen 

~llen afkometig uit Kor tenhoef, na.ar de verkenners zouden over

gaan kwam C vd Baan, akela aldaar, met het idee op de proppen om 

in Kortenhoef een groep te starten. Nadat dhr Burger bereid werd 

gevonden om de taa.k als hopman op zich te nemen werd op eerder ge~ 

noemde datum de t r oep opgericht. 

Bijna een jaar later (6- 10- 1 62) start ook een horde olv akela 

C vd Baan • 

Op 10 maart 162 vond de offici~le installatie van DB d . i. de bop

man en 9 ver kenners plaats in hun tijdeli jk onderdak; bet oefenlo

kaal van de K1hoefse mu ziek-vereniging Amicitia. 

Overgens hebben ze ook nog tijdelijk op de deel van een boerderi j 

san de Emmaweg gezeten tot in ' 63 of 1 64 een troep in Amsterdam 
0 haar troephuis ver Rcht, door de DH werd opgekooht, afgebr oken en 

herogebouwd op een stukje grasland on de oude belt aan de Kor ten

hoefse dijk tegen de 1plassen ' aan dat zij van de gemeente had ge

kregen. 
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De groep beeft in die tijd nooit een stam gebad, de oudere ver

kenners werden staf of badden geen tijd meer en bleef op de ge

bruikelijke fancy-fairs na uit de publiciteit. De groep draaide 

zo bijna 10 jaar door tot,de horde was al gestopt, de leiding van 

de troep bet wegens tijdgebrek ook niet meer kon bolwerken en zo

doende de groep echt op sterven na dood wasJ er liepen nog maar 

een stuk of 5 jongens rond, zonder leiding, die alleen de beschik

king badden over bet huidige materiaalhok . 

In april '71 echter kreeg schipper A Post, van de buurgroep St 

Micha~l (in 1 67/'68 erna.as t gekomen) toestemming om ,zoalehi j wilde, 

met zijn eeniorenploeg te proberen de DH herop te bouwen maar dan 

als zeeverkennersgroep. 

Samen met de oud-DH verkenners werd die zomer nog een landverke~ 

nerszomerkamp gehouden maar daarna werd het een echte watergroep 

met als speotaculaire hoogtepunten de diverse IJsselmeer-trektoch

ten tot aan de afslui tdijk toe en ui teindelijk met de Wilde Yaart 

afdeling zoals dat ondertussen heette een trektocht naar de onge

repte natuur in Zweden, het geboorteland van DH. 

In die periode zat de rest ook niet stil want van bet een komt het 

ander en zogroeide de groep geetaag; een juniorentroep werd onge

richt een horde volgde enzelfs nog een tweeae juniorentroe~ volgde 

"' zodat bet ledenaantal met sprongen vooruitging. Toch werd er nog 

nag een grote leden-win-actie ondernomen in '76 en veranderde de 

jongeneclub in een gemengde groep want naast watergidsen ~wamen er 

oak kabouters en nu in ' 79 telt de groep meer dan 150 leden. 

Bet overgekocbte troepbuis werd in al die jaren herhaaldeli j k ver

groot, afgebroken en ru:imer en degeli .iker herbouwd een botenloods, 

senioren-, en een wilde va~rt hok verrees, steigers werden ~ebouwd 

hijskranen dankba.a.r aanvaard en geleideli ,ik briedde ook de vloot 

zioh uitt Werd bet eerste kamp nog met geleende boten gehouden nu 

liggen er zes lelievletten voor de deur . 

De welpen en kabouters kregen een geheel apart hol, een oud school

gebouw die weer wat dichter bij Kortenhoef werd neergepoot . 
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St . Michal!. KV 

Op 22 sept. 146 werd in de St . Antonius parochie te Kortenboe~ gestart 

aet een verkennerstroep op initiatief van dhr. P Steenvoorden, een 

tui~der in wiens schuur ook de eerste bi j eenkomsten we~den gehonden, 

dbr. Kingaa, onderwi jzer aan de Antoniusschool, en de toenmalige pas

toor. 

Rond 1 48 begon de belangstelling en daarmee bet ledental te zakken en 

tot ometreeks •62 draaide de troep al die ti j d olv hon•an Degeka.p 

aet een troep van slechts tussen de drie en tien leden. 

In het voorjaar van 1 61 werd er een horde opgericht met als eerste 

akela, door Degekamp gevraagd, akela Hendriks die na zo'n vier a vij~ 
jaar werd opgevolgd door Riet Fonti ,i n, die akela bleef tot omstreeks 

' 72. De horde die erg goed liep kreeg later ook eP. n ei~n gebouw ach

teT de fieteens talling bi j de kerk. 

We!9ne het leidersgebrek kwam in de j aren 1 62/ '63 schipper Hilhorst 

nit Naarden, bij de Olavgroep, nog wel eens over de vloer en vooral 

door zijn boeiende verhalen en de geschikte omgeving van K'hoef werd 

de St , Miohaal-groep in sept..'63 officiePl e en zeeverkennersgroep. 

Di t !9beurde ol v enige stuurma.nnen van de Ol a v die samen me t schi nper 

Rilhorst waren opgestapt .Die eerste winter toen er nog ~een boten 

waren werd dan ook veel ' georoogroeid ' met s toelen en verkennersstok

ken. Ret kader leerde bij de senioren v~n rle Tecaquita te Utrecht, 

waar Rilhorst ondertussen leiding geworden wa s, op hun weekenden de 

kunet van het roeien, zeilen e . d •• 

Met Pinksteren 1 6£1 maekten de kA.ders V1tn be i de vrof>nen bet stekkie 

aan het Wi ,ide Ga t b'rq.amvrL; en het wJts hi er rl l'lt. rl"' Micha~l hA.ar P.er

ste waterzomerkP-mP hi eld met de boten van Ter.aquita. die de week er

Yoor gekam~eerd hadden. 

In de winter dat jaar ~ er dan toch ~~n boot . de 30~ , die in een 

weekend met noodweer werden opgehaalc:"l en ll'ae.rvoor de deur van het 

bok aehter de kerk met behulp van ~Pn ~~ A.Y moo~t ~orrlen ver~oot om

dat de~e te smA.l YP~. T,., n~ zome:r laP" liE' boot bi ,i Pui.k aa.n het molen

eind in de Wi j de Blik en werden al l P. s nul l en o~ de fiets meegenomen 

voor het varen. 
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Na een jaar zeeverkennen was het leden tal t ot 12 of 13 gestegen. 

In de jaren 1 65 en •66 werd het zomerkamp op de Spiege l plas bij 

Nederhorst den Berg gehouden waarbij de boot ove r de dijk wern ge 

sleept omdat de schutkosten, f 25, - per schut , niet op te brengen 

waren. Hierbij moest uiteraard het onderstel het midden op de weg 

begeven zodat het extra bijzondere oversteek werd . 

Omdat het ledental tot 12, 13 ges tegen was ·e ·"'fl. er na veel wikken en 

wegen toch een tweede boot , de 421, aangechaft . Deze heeft nog zo ' n 

twee weken bij Puik gelegen tot de groep een stukje grand van de 

gemeente kregen aan de K1hoefse dijk ~lak bi j de Kattenbrug. 

Ook die zomer werd er nog dicht in de buurt gekampeerd en wel in 

de Nes tegenover het Hemeltje. 

Na een half. _jaar bij de Kattebrug te hebben gezeten kreeg de groep 

in de winter 167/ 168 een ander stukje grand aangewezen enwel naast 

de Dag Hammer skj6ldgroep , destijds nog een landver kenner sgroep. 

Onder leiding van het driemanschap Degekamp, Fine en Post werd hier 

een haventje gegraven , midden in de winter een keet in de polder af

gebroken en door de polder vervoerd waarbij de boot di e volgeladen 

met tegels was door de vorst niet uitgeladen kon worden en die winter 

na gezonken te zijn de hele tijd onder het ijs heeft gelegen. 
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In 169 kwa.men ook de we lpen ovP.r na.ar het terre i n naas,; ae DH wegens 

het vandalisme en om de over~n~ naar de verkenners te bevorderen. 

HierToor werd het huidi ge hor dehol gebouwd . 

Tn naj aar '70 was he t ledental zogeste~en door ledenacties en imago

verbetering, met stukken in de kran t, diaseries, konninginnetochten 

etc.,dat er olv schipner Po~t een seniorentroep werd O"Dgericht. 

Met deze troep ging hij voorjaa r ' 71 de doodgebloede DR weer nieuw 

l even inblazen . 

Twee jaa.r later werd er opnieu w met een seniorentroep gestard waar

van na enige tijd eer der genoemde Hilhorst deleidi n.g opzich nam, om

dat schipper FiBe geen tijd had voor beide troepen. 

Rond deze ti .id verliet schipper Degekamp op enigzins onprettige wi.jze 

de groep, na j arenlang zich bi j de Micha~l verdienstelijk t e hebben 

gemaa.k t . 

Op een gegeven moment werd er gedacht aan e en geza.meli jke vereniging 

met de DH, onder de naam Scouting 1 s-Graveland , waarbij dan eventueel 

ook een, aparte, meisjes troep zou komen, die over het bebeer ging 

van een gezameli j ke hijskraan, tenten etc. als zi j nde een groep. 

Hiermee werden ook al grate ledenacties gevoerd maar is nooit echt 

doorgega.a.n. 

Ialverwege de zeventiger jaren ging de senioren- troep over in een 

1t'ilde Vaart afdeling , werd er later ePn nieuw seniorentroep opgericht 

werd er in '79 voor en door hun een derde gebouw neergepoot en werd 

de wi.lde vaart afdeling opgeheven . 

Het botenbestand was ondertussen alopgevoerd t ot ze s vletten, een 

praa.m, vooral voor kampen en de senioren , en enige halve bootjes. 
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Boarn. Mango Kwane Wilco Jiskoot NPV. 

Reeds voor de oorlog kreeg district 1het Gooi 1 een nieuwe aanwinst 

door de nieuw opgeriehte NPV-sroep 'Mango Kwa.ne 1 te Baarn. 

Door een geweldig tijdgebrek ie mij op bet ogenblik nog maar weinig 

oTer de Baarnse groepen bekend maar dat weing volgt dan ook hier-

onder. 

De Mango Kwane, een landverkenneregroep, voerde een rood/ gri j ze das. 

In de oorlog 1feTd heimelijk doorgedraaid althans in ied'er geval door 

Wilco Jiskoot en zi j n patrouille, waarover hij, ale PL, zelfs een 

gedetailleerd logbeek hee~t bijgehouden. In ' 44 werd hij echter ge

pakt en getusilleerd. Na de oorlog splitste de Mango Kwane groep 

zich en werd de tweede Baarnse groep naar de overleden PL de 1 Wilco 

Jiskoot groep'genoemd. Aanvankeli jk beide landgroepen wendde de 

laatste zich later tet het water en kreeg in 161 de beschikking 

oTer een mooi terreintje aan de Eem met daarop een nieuw gebouwd 

troephuis genaamd 'Huis in tt veld' wat zowel op de ligging ale op 

de toenmalige DC sloeg. 

In plm. 169 tueeerden beide groepen weer en heetten voortaan de 

'Mango Kwane-Wllco Jiskoot' groep nog s teeds tot op heden op bet 

water opererend en ondanks de aanva.nkeli jke indeling bi j een ander 

district na de komst van SN toch weer behorend bi j het oude district 

'Gooi zuid t, di t door een speciale a.&llVTaag gebaeeerd op de histori

~che verbendenheid. Deze wordt ook nog gekenschetet door he t feit 

dat in de allereerste periode na het doodbloeden van de NPO-afdelin.g 

te Baarn de baarnee jongens naar Hilversum togen en alhier een pa

ttouille T&nr troep 1 vormden. 
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NAWOORD 

Wat was nu het nut van zo 1n onderzoek en waarom is er zoiets 

gedaan? 

Allereerst moe t gezegd worden dat het nu nog kan; nu leven de 

leidende figuren uit vroeger tijd nog, over enkele jaren. niet 

meer en gaat zo een stuk historie verloren. Ja, een stuk histo

rie is het, waaruit men kan leren, idee~n kan halen, oude herin

neringen kan laten opborrelen of eventueel kan gebruiken ~ls 

inleiding voor nieuwe leden door ze onder a.ndere een beeld te 

geven van het onstaan en de groei van de Beweging in hun woon

plaats. 

Een ander, veel persoonli jker, reden was dat ik een heel orgi 

nele 1! klas~e opdracht wilde, en die lag ondermeer bier. Daar

naast bleek er hier een heel terrein braak te liggen zodat ik 

niet bang hoefde te zi j n om dingen te herhalen die reeds vaak 

door &nderen zi j n genoemd 1 zoals bi j de beschrijving van de 

pa.dvinderi j i n Nederland heel zeker wel het geval ~wees t ::>.ou 

~i .in . 

Bii het P.indigen van dit boek blijven er no« vele 1lege 1 nlaat

sen, stukken waar gegevens over ontbreken, za.ken die maar heel 

.vaag bekend zijn en di ngen wa.ar ver~chillende dingen over B"ezep.-C 

zi ~n . 

Ook over de ~evulde plekken kan t.wi .ifel ontst.R.S.n, door ti ::> t v"'el 

uit herinne-rinB"en, ~t. minder uit. albums en ulakboeken en on)r 

een dee1 ui t arcl!i even. knmt en da.ardoor noe-:3.1 ePn persoon1i ;k 

tintje kan kri~~n of t.o~h even iets anders bli jkt te zi ~ ~ ue

weest, buiten schuld van de vert.eller maar meer doordat ~e ti,id 

veel s~oren heeft uit~wist. 

Verder kan ook door ti ,idgebrek, vooral voor het verzame len Vl'!.n 

vaa.k mondelinge gegevens, en ook voor bet uittypen, hier en 

daar wel een fout binnengeslopen zi j n zodat men toch wel eni~s

zins kritisch moet lezen. 

Als laa.tste hoout di t boekwerkje een a.anzet te zi .in voor a.mlPren 

om het zelfde in hun woonplaats te proberen of dit aan 

V. M. 
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