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VOORWOORD
Van verkennerstroep voor Kralingsche jongens, tot gemengde scoutinggroep in
Rotterdam-Oost is de ondertitel van dit boekje over 100 jaar scoutinggroep de
Kralingsche Troep.
Op 23 april 2018 bestaat scoutinggroep de Kralingsche Troep groep X honderd
jaar. De Kralingsche Troep is de oudste scoutinggroep aan de oostkant van
Rotterdam op de grens van Kralingen en Prins Alexander.
De groep kent een lange geschiedenis waarvan gelukkig veel bewaard is gebleven.
De padvinderij startte in het Kralingsche toen een stel avontuurlijke jongens
afkomstig uit gegoede Kralingsche families (kinderen van artsen, advocaten, een
rechter, commissaris van politie, bankiers en een familielid van de laatste
Kralingsche burgemeester) in hun clubhuis tegenover de kaneelmolen De Ster aan
de Korte kade (thans Plaszoom) in Kralingen, Pieter Jan Winkler Prins bereid
vonden hun Hopman te worden. Winkler Prins was op dat moment student aan de
Technische hoge school en een van de drie zonen van een bekend Kralings
medicus (dokter Vincent Winkler Prins, woonachtig aan de Annastraat 2 te
Kralingen). Hiermee werd de basis gelegd voor de huidige Scoutinggroep de
Kralingsche Troep, Groep X. Uit traditie bleef de naam Kralingsche Troep
ongewijzigd, ook toen er in 1928 een welpenhorde werd opgericht.
Scoutinggroep de Kralingsche Troep hecht aan haar tradities, zoals de hoed met
de vier deuken, het oude duckdalfinsigne, de Sint Jorisviering, echter de groep
gaat ook mee in de veranderende maatschappij.
Scouts zie je overal: op zaterdag in en om het clubhuis, maar bijvoorbeeld ook met
activiteiten in het Prinsenpark, de dodenherdenking en Koningsdag in de wijk. In
het dagelijks leven zie je Scouting overal! Een belangrijk motto bij Scouting is dan
ook ‘de wereld een beetje beter achterlaten dan dat je hem gevonden hebt’.
Scouting neemt een belangrijke positie in het dagelijks leven. Dit vertaalt zich naar
vier maatschappelijke peilers: jeugd en vrijwilligers, jeugd en maatschappij, jeugd
en leren, en jeugd en groen. Op elk gebied leveren scouts hun bijdrage aan de
maatschappij.
Onze scoutinggroep staat niet op zich zelf, maar is een onderdeel van de wijk.
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Deel 1, Het ontstaan van scouting
Hoofdstuk 1: Scouting, het eerste begin
Toen op de morgen van 31 juli 1907 een groepje
jongens de oversteek maakten naar Browsea
Island wisten ze niet wat er allemaal zou
gebeuren. Maar dat het een reusachtig avontuur
zou worden stond voor allen als een paal boven
water.
Onder leiding van de beroemde Engelse
generaal Baden Powell zouden ze gaan
kamperen, iets wat in die tijd alleen door
zwervers en militairen gedaan werd.
Van 31 juli tot en met 9 augustus 1907 organiseerde Robert Baden-Powell een
kamp voor 22 jongens, waaronder 10 uit Boys Brigade afdelingen in Bournemouth
and Poole. De jongens, in de leeftijd van 9 tot 17 jaar, kwamen uit alle lagen van
de bevolking. Het kamp ging op 1 augustus officieel van start. Na aankomst
werden de tweeëntwintig jongens in vier patrouilles ingedeeld, elk met een
dierennaam. Die indeling was hun niet vreemd want thuis speelden ze ook vaak in
groepjes. Maar dat
ze zo ook samen
zouden werken, eten
en slapen en dat een
van hen de
patrouilleleider werd
was toch wel nieuw.
In dit fantastisch
kamp waarin ze vele
avonturen beleefden
en het nodige
opstaken van
spoorzoeken, eerste
hulp bij ongelukken,
redden van mensen,
10

hun eigen potje kookten en gezellige kampvuren hielden met avontuurlijke
verhalen, werd het door Baden Powell ontworpen Scouting programma uitgebreid
getest. De bestaande jeugdorganisatie Boys Brigade steunt dit experiment en
uitgever Arthur Pearson verleent steun bij de voorbereiding van het later
beroemd geworden boek.
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Bevestigd in zijn ideeën begon B.P, want zo werd de beroemde generaal Baden
Powell in Engeland genoemd, onbewust aan z'n tweede carrière die van jeugdleider die zijn naam onsterfelijk zou maken.....
Op 15 januari 1908 verscheen het eerste van de zes deeltjes onder de titel
“Scouting for Boys” in de boekhandel. Het was B.P.'s bedoeling om het verkennen
in spelvorm aan te bieden aan bestaande jeugdverenigingen en hij bood aan
hiervoor lezingen te houden. In mei 1908 verschenen de artikelen in boekvorm.
Het wordt een overrompelend succes.

HET UNIFORM
Scouting kent vele tradities. Soms gaat het om zaken die je bij alle scouts ter
wereld aantreft. Opvallend en internationaal is het uniform.
In 1907, tijdens B.P.'s eerste kamp, was aan de kleding duidelijk te zien uit welke
maatschappelijke klasse een jongen kwam. Bovendien was de kinderkleding van
toen bijzonder onpraktisch voor het spel van verkennen. Vandaar dus dat uniforme speelpak. Het uniform maakt nu ook duidelijk dat een scout behoort tot die
grote wereld omvatte groep van scouts waar, religie, afkomst, status, politiek niet
van belang is. Of je rijk of arm bent je pa of ma een goede baan heeft is bij
Scouting onbelangrijk. Je bent gelijkwaardig en alleen wat jezelf weet te bereiken
maakt het verschil…………
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Het eerste verkennersuniform
heeft B-P grotendeels
overgenomen van het uniform dat
hij samengesteld had voor het
Zuid-Afrikaans politiekorps. Dit was
een nieuw, door BP opgezet, semimilitair politiekorps dat na de
Boerenoorlog de orde moest
handhaven in de voormalige
Boerenrepublieken. Voorop stond
dat het een eenvoudig,
comfortabel en praktisch uniform
moest zijn voor het leven op het
“veld”. Onderdelen hiervan waren
een informele kaki bloes, korte broek ( tot de knieën) en een halsdoek. Dankzij de
komst van de Canadezen van de voormalige North West Mounted Police maakte
BP in Zuid-Afrika kennis met de 'Hoed met de Vier Deuken' en het nuttige gebruik
dat de Canadezen er van maakten. De brede rand beschermde de mannen tegen
de brandende zon in de nek zowel als het gezicht. Was er weinig water, dan vulde
men de hoed hiermede en liet men zo de paarden drinken of gebruikte men de
hoed als wasbak. Wilde een vuur niet snel branden, dan wapperde men met de
hoed. De hoed werd officieel vervaardigd door de firma John B. Stetson, gemaakt
van stevig vilt met een brede rand en een bol met 'Vier Deuken'.

De korte broek en lange kousen hadden vooral
een praktisch doel, de stoffen voor broeken in
die tijd droogden erg langzaam. Zo was het
makkelijk als je door een beekje moest waden
om je even je kousen uit te doen en een droge
broek te houden. En als je door het hoge natte
gras had gelopen hoefde je alleen droge
kousen aan te trekken.
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DE PATROUILLE
Inmiddels verslonden duizenden Engelse jongens de zes afleveringen van
"Scouting for Boys" en overal in het land richten ze patrouilles op en gingen met
het boek als leidraad spannende spelen doen. Het waren niet zoals B.P. bedacht
had alleen de al bestaande verenigingen die het Scouting programma
adopteerden, het waren vooral de jongens zelf die op eigen houtje, vaak zonder
hulp van ouderen aan de gang gingen.
Ze vroegen hem om meer informatie, die kwam er via het nieuwe weekblad "The
Scout", maar er was meer nodig een hele eigen organisatie. Het was niet B.P. die
Scouting oprichtte, Scouting begon zelf en sleepte B.P. mee. Eind 1908 waren er
60.000 scouts geregistreerd, een jaar later 100.000. Op 2 oktober 1908 ontbood
koning Edward III de jongste generaal-majoor Baden Powell om hem tot ridder te
slaan in de Victoria orde. De Britse koning vraagt dan Sir Baden Powell om al zijn
aandacht te geven aan de Scouting beweging, wat de chief scout en zijn vrouw
hebben gedaan.
In september 1909 wordt de eerste
grote rally in Londen gehouden. Er
verschijnen tot ieders verbazing niet
minder dan 11.000 boy scouts en
bovendien enkele meisjespadvinders in
zelfbedachte uniformen. Dat is het
signaal om ook Scouting voor meisjes
te gaan organiseren. Eerder dat jaar
werd het eerste zeeverkennerskamp
georganiseerd, deels aan boord van het
schip 'Mercury'.
In Londen wordt begin 1910 officieel begonnen met Scouting voor meisjes: de Girl
Guides Association wordt er opgericht onder leiding van Agnes Baden-Powell, de
zuster van Robert.
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Hoofdstuk 2: Het ontstaan van scouting in Nederland
De start van scouting in Nederland verliep tamelijk chaotisch. In Den Haag
verscheen in 1910 van de hand van de gymnastiekleraar W.J. Hoytema het
boekje: “Op!, Hollandsche jongens naar buiten”. Er was veel materiaal van Baden
Powell's handboek in verwerkt en was bedoeld om leden aan te trekken voor de
Nederlandsche Bond voor Lichamelijk Opvoeding (NBLO). In plaats daarvan werd
het gebruikt door verschillende scoutinggroepen die in 1910 van start gingen of
daar voorbereidingen toe troffen.
W.J. Hoytema organiseerde ook een zomerkamp op de Waalsdorpervlakte in
1910. In december 1910, werd in Den Haag
onder leiding van de Ier Griffin Moriarty, de
eerste ‘officieuze’ scoutinggroep opgericht: de
Bond voor Jonge Verkenners in Den Haag.
Scouting ontstond niet op één plek. Iets eerder
was er in Amsterdam een proef-patrouille van
acht padvinders opgericht door de journalist Gos
De Voogt. De Voogt werd vooral geïnspireerd
door het bezoek van zes Engelse Verkenners.
Deze patrouille scouts van de 16e Oxford troep,
onder leiding van Scoutmaster Bernard Blyth,
kwam op 3 augustus per boot vanuit Hull naar
Rotterdam. In de periode van 3 tot 17 augustus
1910 bezochten zij Rotterdam, Den Haag,
Amsterdam, Utrecht, en Nijmegen, Tilburg en
daarna ook Antwerpen en Brussel.
Het uniform dat zij toen droegen was een opvallende hoed met een stevige leren
kinband, een kaki trui die voorzien was met een schouderbedekking waarop in
rood geborduurd stond: "XVI OXFORD", Oranje das en schouderlinten. Op de
mouw een metalen 1e of 2e klas vaardigheidsinsigne. Op de rechtermouw de
kleine ronde "vakinsignes" van vilt voor speciale vaardigheden, zoals pionier,
musicus, redder enzovoort.
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De Boy Scouts droegen een zwarte rouwband i.v.m. het overlijden van Koning
Edward VII in mei 1910. Blauwe korte broeken en kniekousen en zwarte hoge
schoenen. Een stok completeerde het uniform. Dat speciaal voor deze tocht
oranje halsdoeken werden gedragen was een geste aan Nederland en het
koningshuis.
Gos De Voogt schreef in de telegraaf drie artikelen over het bezoek van de Engelse
Scouts, waardoor in Amsterdam enkele jongens enthousiast werden en met
M.W.D. den Ouden de eerste patrouille van acht padvinders vormden. Om de
eerste groep van uniform te voorzien werd contact opgenomen met Oxford met
Scoutmaster Blythe. Hij verleende zijn medewerking. De Voogt zorgde dat de
eerste bijeenkomst in uniform in Amsterdam op de foto werd gezet. Nog voor het
einde van het jaar 1910 verschenen drie foto's in "Het Leven" het blad dat eerder
foto's van de Britse Scouts had afgebeeld.
De Vaandrig Lengton Groep in Zwolle (opgericht 19 december 1910) is
waarschijnlijk de oudste nog bestaande groep.
Op dezelfde dag als waarop officieel de Haagse groep werd opgericht, 7 januari
1911, werd in Amsterdam de Nederlandse Padvinders Organisatie (N.P.O.)
opgericht. Voorzitter van het hoofdcomite werd de heer Metelerkamp. De NPO
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hield zich aan de regels van Baden-Powell, gebruikte ook de Britse uniformen en
als embleem en installatie teken nam men de metalen Zilveren Pijlkop met lint
waarin de letters NPO. Dit werd gedragen op de linker bovenmouw van het shirt.
Hoewel Scout het beste wordt vertaald met Verkenner gaven de Nederlanders de
voorkeur aan Padvinder en werd Scouting Padvinderij.

Op die 7de januari 1911 verzamelden ongeveer tweehonderd jongens zich in de
verwarmde loodsen van het militaire kamp aan de Zeeburgerdijk, ze kregen een
gratis proefnummer van het weekblad "De Padvinder " en werden in 8 troepen
ingedeeld. De Voogt bewerkte Scouting for Boys en liet het uitgeven onder de titel
"Baden Powell's Handboek". Spoedig verschenen meer boeken.

1. In 1911 bewerkte
Gos de Voogt Scouting
for Boys onder de titel
"Baden Powell's
Padvindersboek"
2. (Foto)boek
geschreven door Gos
de Voogt in 1913 met
de eerste foto's van
padvinders uit
Engeland en
Nederland.
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In 1911 starten in Amsterdam de eerste Zeeverkenners en ontstonden er in dat
jaar in het hele land ruim 40 ‘verkennerstroepen’.
Er waren echter ook Nederlanders, waaronder W.J. van Hoytema, die wel is waar
de grote waarde van B.P's Scouting begrepen maar het toch niet konden
aanvaarden omdat het te Brits was en bovendien door Baden-Powell was bedacht.
Men was het o.a. niet eens met de uit Engeland overgenomen belofte van trouw,
door de jongens af te leggen. In Groot-Brittannië mocht hij een held zijn, deze
Nederlanders konden niet vergeten dat hij een rol had gespeeld in de strijd tegen
het Zuid Afrikaanse broedervolk, tijdens de Boerenoorlog (1899-1902). Tijdens
deze Boeren Oorlog in Zuid Afrika, toen de "stamverwante" Boeren republieken
Transvaal en Oranje Vrijstaat, door Groot-Brittannië werden veroverd en ingelijfd,
was men in Nederland tamelijk anti Brits. Dit was in 1912 nog niet door iedereen
vergeten en zo waren er mensen die Scouting op zich wel waardeerden maar niet
zijn stichter Robert Baden-Powell, de Engelse held uit de Boeren Oorlog.
Daarom ontwierpen zij een eigen, nationaal Spel waarin echter toch vele
elementen van B-P’s systeem werden opgenomen. Op initiatief van Rotterdam
verenigden zich verschillende afdelingen en stichtten op 10 maart 1912 in Den
Haag de NPB, de Nederlandsche Padvinders Bond. Hierin op ging onder andere de
eerder opgerichte Bond Voor Jonge Verkenners (7-1-1911) en de Rotterdamsche
Padvinders Vereeniging (RPV).
De NPB had bij oprichting 29 plaatselijke afdelingen: Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Leiden, Arnhem, Haarlem, 's
Hertogenbosch, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Breda, Middelburg, Vlissingen,
Enschede, Almelo, Gorinchem, Alkmaar, Zaandam. Zeist, Delft, Lochem, Den Briel,
Bergen-op-Zoom, Winschoten, Wageningen en Rijswijk, samen ongeveer 2100
jongens. Samenwerking werd gezocht met de Nederlandsche Bond voor
Lichamelijke Opvoeding.
Zij verwierpen B-P' s Pijlkop (Arrowhead) en kozen als
installatieteken een stof insigne met een oranje kleurige
leeuw, op een blauw veld met een blauw lint waarop in oranje
de woorden PLICHT BOVENAL. Dit werd ook gedragen op de
linker boven mouw.
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Wanneer in 1912 de Jonge Verkenners (lid van de NPO) zich in Den Haag in
tweeën splitst, komt Troep 1 onder leiding te staan van G. Opzomer, en de 2e 'sGravenhaagse troep onder die van Griffin Moriarty. Wanneer Moriarty in oktober
1912 vertrekt, volgt Jan Schaap hem op. Samen met Philip van Pallandt maakt
hopman Jan Schaap een modeltroep van Troep 2 (Dit was groep 2 van de NPO en
na de fusie met de NPB, groep 6 van de NPV).
Het jaar daarop, in 1913, erft de dan 23-jarige Philip van Pallandt de uitgebreide
landgoederen van zijn oom en wordt hij Baron van Pallandt, Heer van Eerde. De
hele driehoek tussen de Vecht en Regge, ten zuiden van Ommen is vanaf dan zijn
eigendom. Nog hetzelfde jaar kamperen de eerste padvinders op zijn landgoed
waaronder bij de Ada’s Hoeve. In 1923 besluit Van Pallandt het gebruik van Ada's
Hoeve, de padvindersboerderij en omliggende terreinen aan de NPV te schenken.
Ter gelegenheid van de viering van “Honderd jaar Koninkrijk” in 1913 werd in
IJmuiden een groot Nationaal Kamp gehouden. De honderden Nederlandse
deelnemers ontvingen vele padvinders uit Duitsland, Belgie, Denemarken en
uiteraard ook uit Engeland. Zo werd dit kamp een enorme propaganda voor de
padvindersbeweging. Vooral toen Prins Hendrik een langdurig bezoek aan dit
groots opgezette kamp bracht.
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Hoofdstuk 3: Het ontstaan van scouting in Rotterdam
In de kerstvakantie van 1910/1911 kwamen een stel jongens bij elkaar in het park
bij de parkhaven. Zij hadden geruchten gehoord over een nieuwe jeugdbeweging
in Engeland. Ene generaal Robert Baden Powell had een boekje geschreven waarin
verschillende technieken beschreven stonden die de verkenners in het leger vaak
gebruikten. Zoals knopen, sporen zoeken, kompas lezen, seinen en vele andere
dingen. De jongens vonden dit erg interessant en gingen die technieken zich eigen
maken. Een prieel bij Tollens werd gebombardeerd tot vergaderpunt en
uitgangspunt. Ze gingen op hun manier oefenen, nu eens kwam de een en dan
weer de ander met gegevens, die ijverig werden bekeken en dan zo goed mogelijk
in de praktijk gebracht. Ze zochten echter een leider die hun kon begeleiden.
Plotseling passeerde een ruiter, die naar hen toe kwam. Een gesprek volgde en
onverwachts bezaten deze jongens een leider. Deze leider was de heer De Hoedt
van de Heemraadsingel. Dit was het eerste begin van de padvinderij in Rotterdam.
Op 5 januari 1911 komt de eerste scoutinggroep in Rotterdam tot stand: Troep I.
(In 1933 ging Troep I zich de Lischgroep noemen). Er werden vier patrouilles
gevormd met de patrouilleleiders Van
der Schaaf, Hackeng, Zijlstra en Voogd.
De 1e kwam uit West, de 2e en 3e uit
Noord en de 4e uit Oost. Op een of
andere manier kwamen ze in contact
met de zoon van een amanuensis van
het Erasmiaans Gymnasium. Nu brak
voor de jongens een mooie tijd aan.
Deze heer Bernard Strasters (18911936) kende de natuur op zijn duimpje,
wist met kompas en kaart om te gaan en
leerde hen allerlei wetenswaardige
dingen. Ze waren enthousiast. Het
aantal groeide snel.
Vier verkenners Troep 1 Rotterdamsche Padvinders

Zondags werd van 9 uur tot 2 a 3 uur geoefend. Dit werden grote oefeningen in
behendigheid, slimheid, vindingrijkheid en geoefendheid. Spelenderwijs werd het
20

hun bijgebracht. Zaterdags hadden o.a. op het land van Tussenbroek de
patrouilleoefeningen plaats. De patrouillewedstrijden kwamen hieruit te
voorschijn. Kampeeroefeningen werden gehouden en toen kwam de grote
gebeurtenis in het padvindersleven: "Het eerste Kamp" in Oostvoorne, welke
gehouden werd in de tweede helft van augustus 1911.
Op 20 maart 1911 wordt de Rotterdamsche Padvinders Vereeniging (RPV)
opgericht. Mr John Robbert Goddard wordt de eerste Rotterdamse voorzitter. Het
hoofdkwartier was gevestigd aan de Witte de Withstraat 35.
1. mr. John Robert Goddard
(Geboren 20-5-1883 te Makassar, overleden 15-121966 te Rotterdam)
Gehuwd met Catharina Maria Lingbeek
Voorzitter Rotterdamsche Padvinders Vereeniging
(RPV) 1911Voorzitter Nederlandsche Padvinders Bond (NPB)
1912-1915
Voorzitter van de afdeling Rotterdam en lid van het
hoofdbestuur van Vereniging de Nederlandsche
Padvinders (NPV) 1915-.
(loco-)Hopman/Troepleider van De Kralingsche Troep
1920-1921
werkzaam bij Martinus van Marle, Rotterdams
assuradeur (1907-1920)
directeur van de Bijbank van de Nederlandsche Bank
te Rotterdam (1920-1933)
directeur N.V. Maatschappij van Assurantie,
Disconteringen en Beleening der Stad Rotterdam anno 1720 (vanaf 1933)
Voorzitter van de Rotterdamse Kunstkring 1924-1942 (9 juni 1942 opgeheven) 1945-1946
Secretaris van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen 1920-1941
Lid van het Tribunaal (arrondissement Rotterdam) 26-11-1945

Op 11 april 1911 is de oprichting van Troep II-Rotterdam, later Decima genoemd
naar een oude buitenplaats nabij de Westzeedijk waar de troep toen gevestigd
was. Het is de voorloper van de J.C.J. van Speyk Zeeverkenners.
Door de grote toeloop van leden werd in hetzelfde jaar nog Troep III opgericht.
Deze troep was in het bezit van een houten sloep (de Bever) en was daarmee als
het ware de eerste troep in Rotterdam die het water op ging. In 1919 is Troep III
opgegaan in Troep II.
21

De kleuren van de halsdoeken werden ontleend aan de gekleurde bordjes van de
tramlijnen die hetzelfde nummer hadden als de troepen. Zo kreeg Troep I een
groene, Troep II een rode en Troep III een blauwe halsdoek, Aanvankelijk gingen
de jongens uit het noordelijk stadsdeel en het centrum naar Troep I. Jongens uit
het westen naar Troep II en uit het oostelijk deel en de voormalige gemeente
Kralingen naar Troep III.
Het eerste gemeenschappelijke clublokaal van de drie troepen was gelegen in de
Jodensteeg. Het werd op 25 november 1911 ingewijd met een openingsrede door
de voorzitter van de R.P.V., de heer Goddard. Na enige tijd verhuisden de troepen
naar de Oostervantstraat.
Nadat her en der in het land in 1910 de eerste scoutinggroepen voor jongens
ontstonden, volgden er ook spoedig voor meisjes verschillende groepen. Zoals
onder andere in 1911 de “Leidsche Meisjes Gezellen”, in 1912 de “Rotterdamsche
Meisjes Padvinders”, “Amsterdamsche Meisjes Gezellen”, de “Haagsche
Speursters”, en de “Amerfoortsche Padvindsters”.
De jongensgroepen verenigden zich in de landelijke organisaties NPO en NPB,
waar de meisjesgroepen zich - als ze dat graag wilden, ook bij aan mochten
sluiten. Toen beide landelijke jongensverenigingen echter fuseerden tot het NPV
(1915), konden meisjesgroepen daar geen lid van worden.
In een poging om tot een landelijke samenwerking van al deze nieuwe
padvindersverenigingen voor meisjes te komen, richtte Mevr. A. Muller-van Geuns
in 1911 in Den Haag de “Eerste Nederlandsche Meisjesgezellen Vereeniging” op.
Baden-Powell maakt in 1911-1912 een wereldreis en stimuleert de start van
scouting op alle vijf de werelddelen Tijdens de reis aan boord van het schip
Arcadian ontmoet hij Olave St. Clair Soames, met wie hij in oktober 1912 in het
huwelijk treedt. In september 1911 bezoekt BP Nederland. Na een bezoek van
Baden-Powell aan Amsterdam en Den Haag pleitte hij voor een fusie van alle
padvinders organisaties.
Op 10 maart 1912 wordt op initiatief van Rotterdam in Den Haag de NPB, de
Nederlandsche Padvinders Bond opgericht. Hierin op ging onder andere de eerder
opgerichte Rotterdamsche Padvinders Vereeniging. Gelijk al in zijn
openingstoespraak werd door de nieuwe voorzitter, mr John Robert Goddard,

22

neergelegd de hoop en de bedoeling dat de vereniging zo spoedig mogelijk tot
samenwerking met de andere organisatie (NPO) zou komen. Dat bleek niet zo
eenvoudig. Uiteindelijk werd het mogelijk door een zekere vrijheid toe te staan in
de redactie van de belofte, echter met behoud van de geestelijke inhoud. De
leden van de troepen die bij de bond waren aangesloten, droegen een groene das.
Dit in tegenstelling tot de groepen die lid waren bij de NPO, die diverse kleuren
dassen droegen.
Op initiatief van de dames Louise C.M. Maillette De Buy Wenniger-Hulsebos en
Ottolina Bingham-Lels werd in 1912 de Vereeniging van Rotterdamsche Meisjes
Padvinders (R.M.P.) opgericht. Begonnen werd met twee troepen: de Kralingsche
Troep en de Westersche Troep met in totaal acht rondes (patrouilles). Beide
troepen hadden een gezamenlijke clubhuisruimte op een bovenverdieping aan de
Noordblaak.
Het was met deze oprichting van een meisjestroep dat de naam “Kralingsche
Troep” voor het eerst in scoutingland voor kwam. Deze “Kralingsche Troep” voor
meisjes stond echter los van de huidige groep met die naam. Overeenkomsten zijn
er wel. In beiden speelde de leden van het gezin Maillette de Buy Wenniger een
grote rol.

1.2. Louise Christine Marianne Maillette de Buy Wenniger-Hulsebos, (foto 2. 1938, KT Kamp
Epen) (geboren 26-2-1876 te Charlois en overleden op 31-10-1945)
Presidente van de afdeling Rotterdam van de Nederlandse Padvindsters gilde (1912-1945)
Presidente van het Nederlandsche Meisjes Gilde (1923-1945)
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Kinder- en vrouwenarts (1902-), Lid Provinciale staten (1927-1935), Lid gemeenteraad
Rotterdam (1936)
Echtgenote van Lucas Maillette de Buy Wenniger (geboren op 6-6-1875 en overleden te
Rotterdam op 10-9-1934), Arts Huidziekten/Dermatoloog, hoofd van de klinische afdeling voor
huid- en geslachtsziekten in het ziekenhuis aan den Coolsingel (1903-1934).
Ouders van o.a. Herman Egbert Maillette de Buy Wenniger, de latere Hopman/Oubaas van de
Kralingsche Troep.

3. Ottolina Bingham-Lels (foto ca 1900, Gemeentearchief
Rotterdam)
(geboren te Rotterdam 1-10-1871 en overleden Rotterdam 9-101933, geh. 19-11-1896 met Seymour Bingham)
Zij was vanaf 1916 secretaresse van het hoofdbestuur van het
Nederlandsche Meisjes Gilde (N.M.G., later N.P.G.;
Nederlandsche Padvindsters Gilde), en van de afdeling
Rotterdam hoofdleidster.

2 april 1913 oprichting van de scoutinggroep Oranje-blauw (na 1935: groep 17)
In september 1913 kwamen een aantal jongens, onder leiding van een wat oudere
jongen genaamd Jos Okon naar het toenmalige bureau van de R.P.V (de
Rotterdamsche Padvinders Vereeniging) met het verzoek om hen een leider toe te
wijzen. Sinds enige maanden speelden zij met een groep van ca. 40 jongens iedere
zaterdag namelijk het "spel van verkennen" in het Park aan de Westzeedijk. Een
bankdirecteur die net tevoren vanuit Amsterdam naar Rotterdam was verhuisd
werd bereid gevonden om de leiding op zich te nemen van deze ploeg jongens en
hiermee was de oprichting op 14-9-1913 van de Vijfde Rotterdamse
Padvindersgroep een feit. Als naam werd gekozen voor de naam van Pieter
Caland, de ingenieur die Rotterdam zijn toegang tot de zee gaf, waardoor onze
stad kon uitgroeien tot de wereldhaven die hij nu is en als groepsdas werd de
kleur grijs aangewezen, dit omdat tramlijn 5 een grijs nummerbord had. Troep V,
"de Calandtroep" was geboren. De bankdirecteur was de heer J.E.A. van Kasteel.
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Hopman (later oubaas) van Kasteel heeft de Calandtroep ruim 25 jaar geleid en
onder zijn leiding kwam de troep tot bloei.
De R.P.V. telde in 1913 vijf troepen. Daarnaast waren er nog drie C.J.M.V.
(Christelijke Jonge Mannen Vereeniging) troepen.
1914-1918: Eerste Wereldoorlog. Door zijn afkomst en carrière in het leger kan
Baden-Powell gezien worden als een typische vertegenwoordiger van het Brits
Imperium. Hij voelde zich Engelsman in hart en nieren. Maar hij begon te beseffen
waartoe het nationalisme kon leiden, onder andere door bezoeken aan de
oorlogsfronten in Frankrijk en Vlaanderen. Immers, vier jaar lang waren
buurvolken bezig elkaar uit te moorden. Hij begon in te zien dat de
scoutsbeweging volkeren over hun grenzen heen bijeen kon brengen in een
internationale broederschap. De scoutsbeweging als vredesbeweging. Het idee
van een Jamboree als internationale bijeenkomst, gericht op onderlinge
verstandhouding en wederzijds begrip, was daar een rechtstreeks gevolg van.
Baden-Powell was in die jaren niet de enige die deze idealen koesterde. De
oprichting van de Volkenbond was ook zo'n stap, maar dan op politiek niveau.
Ondanks de grote economische crisis, de opkomst van het fascisme, het nationaalsocialisme en het uitbreken van de tweede wereldoorlog is Baden-Powell
hartstochtelijk voorvechter geweest van dit vredesideaal.
Eerste Wereldoorlog. Franse mariniers in Frans
dorp komen de Belgen te hulp. Franse padvinder
wijst de soldaten de weg. 1914.

Op 27 juli 1915 schrijft vaandrig P.J. Winkler Prins, de latere oprichter van de
Kralingsche Troep, een ingezonden stuk over de oprichting van een “vereeniging
van senior-scouts” in Rotterdam en de negatieve gevolgen daarvan. Winkler Prins
is bang dat de verkennerstroep hierdoor zonder voldoende oudere jongens en
aspirantleiding komt te zitten. Het stuk wordt op 13-8-1915 in Het Padvindersblad
geplaatst.
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Het NPB systeem was niet succesvol en veel NPB troepen stapten over naar de
NPO. Het kwam tot besprekingen op bestuurlijk niveau en men besloot tot een
fusie. Zo werd op 11 december 1915 de Vereniging de Nederlandsche Padvinders
opgericht die bekend zou worden onder de niet geheel logische afkorting NPV en
tot 6 januari 1973 zou blijven bestaan. Mr John Robbert Goddard werd voorzitter
van de afdeling Rotterdam en lid van het hoofdbestuur. Er kwam een nieuw
lidmaatschaps/belofte insigne van stof.

Een oranje Pijlkop met een zilver kleurig lint met daarop in oranje het woord
WAAKT. Het geheel omgeven door een open lauwerkrans van oranje en op een
khaki achtergrond. Ook dit stof insigne werd weer op de linker bovenarm
gedragen. Prins Hendrik wordt beschermheer/koninklijk commissaris van de
vereniging.
Padvindsters en meisjes-gezellen uit Amersfoort, Amsterdam, 's Gravenhage,
Leiden en Rotterdam richten op 31 januari 1916 het Nederlandsche Meisjes Gilde
op (N.M.G., later N.P.G.; Nederlandsche Padvindsters Gilde). De eerste presidente
is mevrouw M. Cijfer-van Wijngaarden en Ottolina Bingham-Lels wordt 2e
secretaresse van het bestuur. De oude meisjes troepen werden in de nieuwe
structuur vendels en zijn er andere groepsnamen ontstaan. Wat er precies met de
Kralingsche- en Westersche Troep is gebeurd vermeld de historie niet.
Op 24 april 1916 (tweede paasdag)
reikte Prins Hendrik op de Bildtsche
Heide de door hem ontworpen
Nationale Scoutingvaandel uit aan
meer dan 50 afdelingen van de
nieuwe vereniging (NPV) met zo’n
1500 leden.
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Op de foto zie je Prins Hendrik in lichte jas. Naast hem loopt luitenant-generaal
J.B. van Heutz, voorzitter van de N.P.V
Het vaandel bestond uit vier
kwartieren, twee met de
nationale driekleur en twee met
een wit veld met daarop (in
oranje) het embleem van het NPV.
Hoe lang deze vaandels door de
Afdelingen - die later Districten
gingen heten – werden gebruikt is
niet bekend.

Op een gegeven moment besloot de
Internationale Conferentie (nu
Wereldconferentie) dat de Internationale
of Wereldscouting vlag een groene vlag
met een Gele Pijlkop zou zijn. De twee
Witte kwartieren werden toen vervangen
door Groene met de Gele Pijlkop van de
NPV.
(uit © Piet J. Kroonenberg. Amsterdam, maart 2007)
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Baden-Powell komt door de grote toeloop van jongere jongens tot het inzicht dat
de bestaande verkennersafdelingen vooral geschikt zijn voor jongens van 11 tot 17
jaar. Hij begint daarom in 1916 met een juniorenafdeling, waarvoor hij zelf een
systeem bedenkt in zijn Wolf-Cub's Handbook (Welpenhandboek). Hij maakt met
toestemming van de schrijver Rudyard Kipling (28 juli 1916) gebruik van de
verhalen uit 'The Jungle Books' (Het Jungleboek).
Kort na het verschijnen van het handboek voor Welpen werd in Utrecht de eerste
welpenhorde opgericht.

Op 9 december 1916 is “De
Maasgroep” opgericht en heette
toen nog troep 8. Na een
reorganisatie van de toenmalige
padvindersgroepen in Rotterdam
in 1920 veranderde de naam van
troep 8 naar troep 18.
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Deel 2, Het ontstaan van de Kralingsche Troep.
Hoofdstuk 4: 1917-1919 Het Begin, “Van Roode week naar Oranje das”.
Door de grote toeloop van leden werd in
1911 Troep III opgericht. Jongens uit het
oostelijk deel en de voormalige gemeente
Kralingen gingen voornamelijk naar Troep
III. Troep III droeg een blauwe halsdoek.
Deze troep was in het bezit van een houten
sloep (de Bever) en was daarmee als het
ware de eerste troep in Rotterdam die het
water op ging. In 1919 is het restant van
Troep III opgegaan in Troep II.
De broers Pieter-Jan (19-10-1893) en
Vincent (21-09-1899) Winkler Prins
behoorden tot de eerste jongens die lid
werden van Troep III. Op de foto uit sept./
okt. 1911 zijn beiden te zien in volledig
padvindersuniform.
De Kralingsche Troep is in feite
voortgekomen uit deze Troep III, een in die
dagen nogal avontuurlijk en moeilijk te
leiden stel jongens. Pieter Jan Winkler Prins
(sinds 1915 vaandrig bij Troep III) beviel de
sfeer van de derde groep niet langer. Hij
trok zich in maart 1917 terug om een nieuwe groep te vormen.
Winkler Prins was op dat moment student aan de Technische hogeschool en één
der drie zonen van een bekend Kralings medicus (dokter V. Winkler Prins, Lid van
het bestuur van de Rotterdamsche Padvinderij en woonachtig aan de Annastraat 2
te Kralingen).
Hopman Pieter Jan Winkler Prins
Geboren te Kralingen op 19 oktober 1893 en overleden te Rotterdam op 29 april 1937
Vaandrig bij Troep III 1915-1917
Hopman van de Kralingsche Troep 1917-1920
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Groepsleider van de Kralingsche Troep 1918-1924
1924-1928 werkzaam bij de Nederlandsche Koloniale Petroleum-Maatschappij (Standard Oil
Company of New Jersey).
Sinds 1928 werkzaam bij de Indischen Centralen Aanschaffingsdienst als ingenieur 3de klas te
Bandoeng.
Zoon van Vincent Winkler Prins, sinds 14-12-1890 arts te Kralingen (Veendam 19-5-1865 en
overleden 22-11-1946) en Alieda Katarina Henriëtte Huisinga (Wildervank 19-4-1866 en
overleden op 10-10-1927).
Kleinzoon van Anthony Winkler Prins, predikant te Tjalleberd en Veendam en samensteller van
de Winkler Prins encyclopedie.

Vier padvinders uit die
branieachtige en
ongedisciplineerde Troep III
volgden hun leider: Henk Volkers,
Nico van der Velden, Wim
Goudzwaard en Eddie Cool.
Andere avontuurlijke Kralingsche
jongens die onmiddellijk toetraden
waren: Hans Coert, Aad Heynsius,
Jan Hoffmann van Hove, Rob
Hoogewerff, Ben Kesting, Lou
Lamaison van den Berg, Ab van
Renterghem, Dickie Rotscheid, John
Soer, Hein van Suylekom WJzn.,
Hector van Vierssen Trip, Piet
Lambert……….

1. Staf van Troep III, januari 1916. Links patrouilleleider M. Voogd, liggend vaandrig P.J. Winkler
Prins en in het midden Hopman Druif.
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Hans Coert (mr. Johannes)
Geboren te Rotterdam op 02-04-1906, overleden te Hulshorst op
21-08-1971
Gehuwd 29 maart 1943 te Rotterdam met: mr. C.C.A. Zijker
zoon van: Sara Maria Cathalijna Jongeneel en Johannes Coert
(1878-1962), advocaat
Woonachtig op de Esschenlaan 78 later 36.
Eddie Cool (Eduard Johan)
Geboren te Rotterdam op 17-02-1904
Gehuwd met Wilhelmina Reedeker
Zoon van Johanna Susanna Moens en Eduard Cool (1865-1916),
winkelier
Woonachtig aan de ‘sGravendijkwal 220 later 86
Wim Goudzwaard (Willem Anton Christiaan)
Geboren te Rotterdam op 03-10-1904
Zoon van Sina Pieternella Kienen en Antonius Marinus Wilhelmus
Goudzwaard (1867-), expediteur
Woonachtig aan de Rozenburglaan 62
28-7-1921 vertrokken naar Bilthoven
Aad Heynsius (Adrianus)
Geboren te Rotterdam op 09-04-1906
Zoon van Elisa Johanna Langholz en Daniel Antonie Heynsius
(1874-), onderdirecteur gasfabriek. Woonachtig aan de Avenue
Concordia 6 en later de Prinses Julianalaan 61.
Lou Heynsius (Johan Heinrich L.)
Geboren te Rotterdam op 18-05-1907
Zoon van Elisa Johanna Langholz en Daniel Antonie Heynsius
(1874-), onderdirecteur gasfabriek. Woonachtig aan de Avenue
Concordia 6 en later de Prinses Julianalaan 61.
Jan Hoffmann van Hove (Herman Martin Johan)
Geboren te Rotterdam op 17-06-1906.
Zoon van Jeanne Françoise Marie Scheltus van Ysseldijk en Johann
Martin Godfried Hoffmann van Hove (1868-), Kassier
Rotterdamsche Tramwegmaatschappij. Woonachtig aan de
Voorschoterlaan 106.
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Fred Hoogewerff (Ferdinand)
Geboren te Rotterdam op 31-03-1906 en overleden te
Rhenen op 13-05-1940
Zoon van Hendrik Hoogewerff (1878-), wijnhandelaar en
Elisabeth Johanna Goddard, kunstschilderes
Zus van mr John Robert Goddard, Voorzitter van de
afdeling Rotterdam en lid van het hoofdbestuur van
Vereniging de Nederlandsche Padvinders (NPV).
Woonachtig op de Vijverweg 38.
Rob Hoogewerff (Robert)
Geboren te Rotterdam op 31-03-1906
Zoon van Hendrik Hoogewerff (1878-), wijnhandelaar en
Elisabeth Johanna Goddard, kunstschilderes
Zus van mr John Robert Goddard, Voorzitter van de
afdeling Rotterdam en lid van het hoofdbestuur van
Vereniging de Nederlandsche Padvinders (NPV).
Woonachtig op de Vijverweg 38.
Ben Kesting (Bernardus)
Geboren te Rotterdam op 09-04-1906
Zoon van Catharina Maria Roelofsz en Frederik Ferdinand
Kesting (1864-), fabrikant. Woonachtig Honingerdijk 36 en
later aan de Esschenlaan 12.
Lou Lamaison van den Berg (Louis Antonie)
Geboren te Rotterdam op 28-12-1906, overleden in
Rotterdam 23-10-1988
Vader Dr. Gerrit Antonie van den Berg (1876-, sinds 1928
Lamaison van den Berg), sinds 1904 huisarts, politiearts,
sinds 1940 vrijheer van Heenvliet en Koolwijkspolder, geh.
Maria Jacoba van Duyvendijk. Woonachtig aan de
Oudedijk 172.
Ab van Renterghem (Albert Willem)
Geboren te Rotterdam op 01-09-1906
Zoon van Catharina Elisabeth Hesterman (1880-) en
Charles Albert van Renterghem (1878-), advocaat
Gehuwd met Marie Bloemendaal
Woonachtig aan de Esschenlaan 6.
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Dickie Rotscheid (Johannes Wilhelmus)
Geboren in Rotterdam op 04 maart 1907 en overleden te
Leusden op 15 april 1990
Zoon van Hendrika Adriana Johanna Wilhelmina Ris (18781950) en Carel Adolf Rotscheid (1866-1907),veearts
De weduwe Rotscheid-Ris was van 1916-1919 woonachtig
aan de Avenue Concordia 72B.
John Soer (Jacobus Johannes)
Geboren te Rotterdam op 21-07-1906, later Advocaat.
Zoon van Egbertha Maria Lieuwens (1880-) en Jacobus
Johannes Soer (1875-1929), Commissaris van de Politie.
In 1938 gehuwd met Wilhelmina van Veen.
Woonachtig aan de Voorschoterlaan 26A.
Hein van Suijlekom WJzn. (Hendrik Christiaan)
Geboren te Rotterdam, 17 maart 1904 en overleden te
Rijswijk op 11 december 1982
Hein was een Nederlands roeier. Tweemaal nam hij deel aan
de Olympische Spelen van 1928 en 1948
Van beroep was hij koopman.
Zoon van Hendrik van Suijlekom (1863-), fabrikant en
Jeannette Cornelia de Bij (1871-).
Broer van Johannes Marie en Herman Alexander van
Suijlekom beide geboren te Rotterdam op 09-07-1906.
Woonachtig op de Voorschoterlaan 134B en later op de
Avenue Concordia 44B.
Nico van der Velden (Nicolaas Cornelis)
Geboren te Zaandam op 19-2-1905, kantoorbediende
Vaandrig van de Kralingsche Troep 1923-1924
Hopman van de Kralingsche Troep 1924
Zoon van Cornelis van der Velden (1871-) en Maartje Aijer
(1880-).Op 24-4-1930 getrouwd met Johanna Margareta
Schulte Mäter. Sinds 1909 woonachtig aan de Hoflaan 126.
Hector van Vierssen Trip (Hector Livius)
Geboren te Rotterdam op 09-02-1906, 1933 Arts
zoon van: Agatha Cornelia Schoute en jhr. mr. dr. Gustaaf
Willem van Vierssen Trip (1874-1960), 1902- redacteur NRC
te Rotterdam, -1915 rechter Rechtbank Dordrecht, 19151927 rechter Rechtbank Rotterdam, 1927- 1942 vice-
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president, April 1940-1941 wnd president rb Rotterdam,
1941- 1953 voorzitter Raad van beroep der directe
belastingen Rotterdam.
Gehuwd met Gezina van Oordt.
Woonachtig aan de Voorschoterlaan 99C en later de
Parklaan 11.
Henk Volkers (Hendrik)
Geboren te Rotterdam op 15 december 1904
Zoon van Hermine Klasine Loos en Herm Jan Volkers,
procuratiehouder bij R. Mees & Zoonen. Woonachtig aan
de Avenue Concordia 12 A (1914-1918) en later aan de
Kralingsche Plaslaan 15 A (1919-1923)
Piet Lambert (Pieter)
Geboren te Rotterdam op 08-09-1906, inspecteur van
politie.
Zoon van Geertruida Petronella Adriana Rolloos (1879-)
en Hendrik Lambert(1877-). Fabrikant.
De familie Lambert leverde in de 19e eeuw 3
burgemeesters van Kralingen, waaronder de laatste
Gerard Hendrik Lambert burgemeester van Kralingen van
1874-1895.
Woonachtig aan de Voorschoterlaan 4 en 107, later de
Vredenhofweg 44.
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In hun clubhuis “Beverhol” tegenover de kaneelmolen De Ster aan de Korte kade
(thans Plaszoom) in Kralingen vonden deze jongens Pieter Jan Winkler Prins bereid
hun Hopman te worden. Hiermee werd de basis gelegd voor de huidige
Scoutinggroep De Kralingsche Troep, Groep X.
Het verhaal van het eerste clubhuis gaat terug naar juli 1916. In De Rotterdamsche
Padvinders van 23 maart 1918 staat een artikel: De geschiedenis van ons Beverhol.
Enige derde en achtste troepers gingen gezamenlijk oefenen in Kralingen onder
leiding van hun toenmalige hopman Luitenant Hoek. Toen zij naar hun zin
voldoende over en in sloten gesprongen hadden, trokken zij huiswaarts. Op de
Korte kade zagen zij een half ingestort huisje. De buren vertelden, dat dit stulpje
aan de gemeente behoorde en dat de tuin er ook van was. Luitenant Hoek werd er
bijgeroepen, en ook deze beviel het plan wel, het tot een clublokaal om te bouwen.
Na veel gepraat werd het uiteindelijk van de gemeente voor drie jaar gehuurd. We
kregen de stenen voor de vloer gratis, doch de rest moesten we zelf betalen. Het
huis was klaar voor de winter, en we hebben er druk gebruik van gemaakt. Onder
onze volgende Hopman, de heer P.J. Winkler Prins, is het verder opgeknapt. Onder
diens leiding werd er ook aan het bewerken van de tuin begonnen. Het heeft de
naam van “beverhol”gekregen.

1. Molen de Ster aan de Korte kade(1910)

2. Plaszoom voorheen Korte kade (1932)

Op de ansichtkaart van omstreeks 1910 zien we "De Ster". We kijken hier naar het noorden,
links zie je nog net een klein stukje plas. (http://www.rotterdammers.nl/molens/start.htm.)
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2. Kortekade: Langs de tegenwoordige Kralingseplas (de vroegere Noordplas) liepen in het
verleden twee dijken. Aan de noordwestzijde de Langekade en aan de zuidoostelijke de
Kortekade. Alleen het gedeelte van de Oudedijk tot de Kralingse Plaslaan heet nog Kortekade,
het gedeelte langs de plas is nu de Plaszoom. Tot de aanleg van de Bosdreef in 1963 aan de
andere zijde van de plas vormden Kortekade en Plaszoom de uitvalsweg in de richting Utrecht.

Op 1 juni 1917 verhuisde het hoofdkwartier van de Rotterdamsche Padvinders
Vereeniging (Witte de Withstraat 35) naar het pand aan de Witte de Withstraat 86
C waar ook het hoofdkwartier van de C.J.M.V. (christelijke Jonge Mannen
Vereeniging)-padvinders was gevestigd.
Na enige maanden met elkaar opgetrokken te hebben besloot de groep rond
Pieter Jan Winkler Prins om zich op 17 januari 1918 aan te sluiten bij de
toenmalige Rotterdamse Padvinderij. De Troep kreeg aanvankelijk nummer negen,
maar toen dit cijfer ook voor de christelijke groepen gereserveerd werd, na enige
weken nummer tien.
Naast de Hopman bestond de leiding van de Troep uit vaandrig Cor Kramers en 2e
vaandrig Jan Volkmaars, op 27 september 1919 aangevuld met 2e vaandrig Cor
Jaquet.
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1. ir. Cornelis Adriaan Kramers
Geboren te Rotterdam op 23-02-1897 en overleden in Bandoeng in 1953
Zoon van Hendrik Kramers, arts, en Jeanne Susanne Breukelman.
Broer van Hendrik Anthony Kramers, sinds 1926 hoogleraar theoretische natuurkunde aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en vanaf 1934 was hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Hopman van de Kralingsche Troep 1921-1923
Vaandrig van de Kralingsche Troep 1918-1921
Vertrek op 3-9-1924 naar Delft en later op 3-8-1928 naar Bandoeng (Ned. Indie).
2. Jan Volkmaars (Evert Jan Hendrikus)
Geboren in Helder op 05-07-1902 en overleden in 1997.
Zoon van Adriana Antoinetta Verweijde en Adrianus Volkmaars (1865-), directeur directe
Belastingen
2e vaandrig van de Kralingsche Troep 1918-1920
Hoofdcommissaris van De Nederlandse Padvinders van 1955 tot 1967. Hij ontving in 1965, de
enige WOSM onderscheiding, de Bronzen Wolf.
Tussen 5-9-1918 en 22-9-1920 woonachtig in Rotterdam aan de Claes de Vrieslaan 30A
3. Cor Jaquet (Cornelis)
Geboren te Tilburg op 13 maart 1903 en overleden in Amsterdam in 1961
Zoon van Maartje Wilhelmina Beverloo en George Frederik Jaquet,
opzichter waterleiding.
Woonachtig aan de Crooswijksesingel 6A.
2e vaandrig van de Kralingsche Troep 1919-1921
Vaandrig van de Kralingsche Troep 1921-1923
Gehuwd op 6-3-1930 met Martina van der Wolf (Tine) 3 september 1905 28 oktober 2003

Deze eerste Hopman van De Kralingsche Troep (groep X) liet de Troep op 23 april
1918 officieel inschrijven bij het Nationale Hoofdkwartier van de Nederlandse
Padvinders Vereniging in Den Haag. De Troep droeg op dat moment een vaal
blauw met groen geblokte das. Uit traditie bleef de naam De Kralingsche Troep
ongewijzigd, ook toen er in 1928 een welpenhorde werd opgericht.
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In de zomer van 1918 gaan de verkenners van de Kralingsche Troep voor het eerst
op zomerkamp naar Klarenbeek onder Voorst. Op onderstaande foto staan de
leden van het eerste uur, met geheel links Hopman Winkler Prins.
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Uit De Rotterdamsche Padvinder, zaterdag 31 augustus 1918
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Op 31 augustus 1918 werd voor het oude Stadhuis aan de Botersloot een defilé
gehouden (31 augustus was immers de verjaardag van de toenmalige Koningin
Wilhelmina). De jongens van de Kralingsche Troep werden aangewezen om een
vaandelwacht te vormen. Zij kregen speciaal voor deze gelegenheid tijdelijk een
oranje das.
November 1918: De Roode Week en de Oranje das.
In de weken van 11-23 november 1918 kwam ook Rotterdam in de ban van de
Europese revolutionaire ontwikkelingen.
Even sloeg het revolutionaire elan toe in Nederland. Op 5
november sprak socialistenleider Troelstra aldus: "Vergeet
niet, wanneer het eenmaal zover is, dat gij u niet meer
staande kunt houden, dan zullen er andere krachten komen,
die uw plaats innemen. Dan is de tijd van het burgerlijk
regeeringsstelsel voorbij, dan zal de arbeidersklasse, de
nieuw opgekomen macht, u verzoeken van die plaats te
gaan. (...) Uw vrienden zijn wij niet, wij zijn uw
tegenstanders, wij zijn als gij wilt uw meest verbitterde
vijanden."
De woorden van Troelstra hadden echter geen groot effect tot 9 november, toen
het bericht kwam dat de Duitse keizer was afgetreden. De SDAP reageerde hier
niet direct op. Zij meende dat zij met het manifest voldoende had gedaan en wilde
wachten tot het congres. De werkgevers in Rotterdam gingen echter wel praten
met de leiding van de arbeidersverenigingen van de havenarbeiders. Deze lieden
spraken, na aandringen van de burgemeester zelf, ook met de burgemeester. Dit
leverde enige verwarring op; veel mensen vonden het vreemd dat de
burgemeester de kant van de revolutie koos. Veel werkgevers meenden ook dat
een revolutie onontkoombaar was en dat daarom maar de Rotterdamse sociaaldemocraten de macht moesten pakken, in plaats van de Amsterdamse
communisten. Een groepje Rotterdamse socialisten onder leiding van Arie de
Zeeuw was van mening dat de revolutie zo snel mogelijk moest beginnen. Men
zou met een groepje naar het stadhuis gaan en hun eisen voorleggen aan de
burgemeester. Wanneer deze zou weigeren, zou men dreigen met ingrijpen van
de politie, die zou geheel op de hand van de socialisten zijn. Ook zou de anarchie,
die mogelijk zou ontstaan, de schuld zijn van de burgemeester.
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Troelstra vertrok op 10 november naar Rotterdam voor een spoedvergadering van
de SDAP en de Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), die tot
maandagmorgen 11 november voortduurde. Hier wilde hij de revolutie
verkondigen, maar de NVV bleek gematigder plannen te hebben. Zij kwamen met
de zogenaamde "novembereisen". Deze hielden het volgende in: Onmiddellijke
demobilisatie; Onmiddellijke invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht;
Afschaffing van de Eerste Kamer; Socialisatie van alle bedrijven die daarvoor in
aanmerking kwamen; Snelle en afdoende voorziening in de woningnood;
Invoering van staatspensionering op 60-jarige leeftijd; Onverwijlde invoering van
de wettelijke 8-urendag; Volledige werklozenzorg.
Op 12 november 1918 kondigde Troelstra de Nederlandse revolutie aan. Tijdens
een toespraak in Rotterdam sprak hij de volgende woorden: "Grijpt de macht, die
u in de schoot geworpen wordt en doet wat gij moet en kunt doen... Wij maken
een revolutie omdat het kan en moet."
Vanaf 12 november kwam echter
ook de ‘contra-revolutie’ op gang.
Betrouwbare troepen werden naar
de grote steden gestuurd, en de
Bijzonder Vrijwillige Landstorm
werd opgeroepen ter versterking
van het regeringsgezag. Op
woensdag 13 november komt de
Infanterie en een eskadron
huzaren in Rotterdam aan. Het
stadhuis, het hoofdpost- telegraafen rijkstelefoonkantoor, de
stations D.P. en Beurs en andere
gebouwen worden onder militaire
bewaking gesteld.

1. Het oude stadhuis in de Kipstraat.
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Op initiatief van de loco-hopman van de KT en voorzitter van de afdeling
Rotterdam van de Ned. Padvinders Vereniging, mr. John Robert Goddard, werd op
14 november 1918 een vrijwillige burgerwacht geformeerd in Rotterdam onder
leiding van Majoor Van Dobben. De Burgerwacht had ten doel binnen de
gemeente het wettig gezag te steunen bij het bewaren van orde en rust, zij stond
daartoe ter beschikking van de burgemeester. De Burgerwachten deden
aanvankelijk dienst in burgerkleding en waren kenbaar aan een armband.
De Kralingsche Verkenners deden dienst in het oude stadhuis aan de Kipstraat, dat
gebarricadeerd was met zandzakken en waarachter aan verschillende zijden
mitrailleurs stonden opgesteld; soldaten patrouilleerden met de bajonet op het
geweer voor het stadhuis. De taak van de KT-ers bestond uit het schrijven van
lidmaatschapskaarten voor burgerwachtleden en het adresseren van enveloppen,
welke door verkenners van groep II ter plaatste werden bezorgd.
Het congres van SDAP en NVV in Rotterdam op 16 en 17 November leverde geen
oproep tot revolutie op. De SDAP wilde geen revolutie, maar slechts inwilliging
van haar programma. Achteraf bleek dat de toespraak van Troelstra het
hoogtepunt van de “revolutie” was geweest. Op 13 november sprak Troelstra al
voorzichtig dat hij te ver was gegaan en op donderdag 14 november krabbelde hij
openbaar terug: "Het woord staatsgreep is door mij in het geheel niet gebruikt."
Op maandag 18 november vond op het Malieveld in Den Haag een grote
manifestatie plaats. Militairen koppelden de paarden van het koninklijk rijtuig af
en trokken de koningin zelf voort. De Roode Week was geëindigd, een oranjefurie
begon.
Op 27 november 1918 was de rust hersteld en kwam de gehele Koninklijke familie
op bezoek in de stad Rotterdam. De verkenners van de Kralingsche Troep moesten
ter gelegenheid hiervan een erewacht vormen. Na afloop werd er toestemming
gevraagd aan het Hoofdkwartier in Den Haag of de Kralingsche Troep de oranje
das mocht houden. Er werd officieel toestemming gegeven door Prins Hendrik, en
sindsdien dragen de leden van de Kralingsche Troep geen geblokte das maar een
effen oranje das.
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In het archief van Kralingsche Troep zijn in
2016 deze 2 foto’s uit 1919 teruggevonden.
Het zijn de oudste foto’s waarop duidelijk
de naam van de Kralingsche Troep te lezen
is. De geblokte das is vervangen door een
effen oranje das.
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"Gillwell-Park", een landgoed vlak bij Londen, werd ingericht als trainingskamp
voor kaderleden. Hier ontstonden ook de ideeën voor de ontwikkeling van een
voortgezette training, de z.g. "Woodbadge Gilwell-cursus". Op zaterdag 26 juli
1919 vond de openingsceremonie plaats, en al van 8 tot 19 september 1919
vormden achttien deelnemers en vijf instructeurs eerste echte Gilwell-cursus.

De foto hier boven is van de eerste woodbadge training in 1919 met B.P., de
woodbadge die om de nek gedragen, wordt zie je onder. De 'gewone' cursisten
ontvangen een leren veter met aan ieder uiteinde een kraal, twee kralen in totaal
dus. Je ziet echter ook wel eens mensen met meer dan twee kralen.

In Utrecht werden in 1919 de eerste oproepen gedaan voor jongens vanaf 9 jaar
om lid te worden van de "welpenstam". Er werd nog geen gebruik gemaakt van
het Jungleboek, maar van het indianenthema. Zo werden de voorlopers van de
gidsenbanden als een "indianentooi" aan de kampmuts bevestigd. En de Wet van
de Jungle bestond nog niet, men had het over de "Wetten van de wildernis".
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Ook in de zomer van 1919 gaan de verkenners op de fiets naar de streek rond
Voorst, nu echter met de nieuwe oranje das.

Tweede van links Hopman Winkler
Prins.
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Half september 1919 wordt in Nederland de eerste stam (Voortrekkers) de
"Utrechtse Zwervers" opgericht. Voortrekker is de oorspronkelijke naam voor een
mannelijk lid van een stam. De term is een vertaling van het Engelse "Rover",
gebaseerd op het boek "Rovering To
Success" dat Lord Baden-Powell in
1919 publiceerde. De eerste
stammen vertaalden rover als
"zwerver" (zoals in de Delftsche en
Utrechtse Zwervers). Een
voortrekkersstam stond onder
leiding van een oubaas, een oudere
meer ervaren man, geassisteerd
door een (jong)baas, een van de
voortrekkers. De oubaas is te
herkennen aan de kleur groen in zijn
schouderlinten en hoedpluim. De
baas is te herkennen aan de kleur
rood in zijn schouderlinten en
hoedpluim. Mannen die zich nog
voortrekker voelen kun je herkennen
aan de VT-strepen: twee groene
vilten stukken op hun schouders met
daarop de letters VT en een franse
lelie.
Het themaverhaal van de voortrekkers was Koning Arthur en de ridders van de
ronde tafel. Ook de installatieceremonie was in dat thema. De eerste tijd (een half
tot een heel jaar) was de voortrekker nog een squire (letterlijk schildknaap), in het
Nederlands: zwervers- of voortrekkersgast. Hij krijgt voor die tijd twee
voortrekkers als borgen. Deze borgen passen op hem, introduceren hem in het
voortrekkersleven en bereiden hem voor op zijn vigilie. Een vigilie houdt in dat de
jongeman alleen achter wordt gelaten op een rustige plaats met een aantal
levensvragen waar hij goed over moet nadenken. De vragen waren geheim en
mochten alleen tijdens de vigilie gelezen worden. Heeft hij de vigilie goed
doorstaan dan wordt hij tot voortrekker geridderd. Het voortrekkersmoto was:
"Dient".
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Hoofdstuk 5: 1920-1929 Van verkennerstroep naar padvindersgroep.
Tussen 30 juli en 7 augustus 1920
wordt de eerste Wereld Jamboree
gehouden in Londen. De naam
jamboree schijnt te zijn afgeleid van
de naam die de Australische
inheemse bevolking gaf aan haar
ceremoniële bijeenkomsten.
Aanwezig waren 8000 scouts uit 34
landen verschillende landen
kwamen bijeen in de Olympia
tentoonstellingshallen in het hart
van Londen. 5000 Scouts sloegen
hun tenten op in het Old Deer Park
in Richmond, een voorstad van
Londen. De rest sliep in de
Olympiahallen, een groot met glas
overdekt gebouw van 100.000 m2.
Om demonstraties te houden en om
de tenten te kunnen opzetten, werd
de betonnen vloer bedekt met een
laag van 20 cm aarde met daarop
een grastapijt. De Jamboree van
1920 was niet te vergelijken met de tegenwoordige Jamborees. Deze Jamboree
was meer een tentoonstelling en een demonstratie dan een gezamenlijk kamp.
Tegen het einde van het kamp, op 6 augustus, werd Baden Powell spontaan door
de Scouts uitgeroepen tot Chief Scout of the World, een titel die hij tot zijn dood
in 1941 zou behouden.
BP zei: "If it be your will, let us go forth from here fully determined that we will
develop, among ourselves and our boys, a commradeship through the worldwide
spirit of the Scout brotherhood, so that we may help to develop peace and
happiness in the world and goodwill among men."
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1. Scouts verenigd in vriendschap bij de sluiting van de eerste World Jamboree, in Olympia,
1920

Tevens werd de eerste internationale conferentie gehouden; de oprichting van de
Boy Scouts International Conference.
Het Nederlandse contingent ziet op de Wereld Jamboree
een horderoep en een demonstratie van 500 Londense
welpen. Direct na terugkeer in Nederland begint op 5
september 1920 de eerste officiële Nederlandse
welpenhorde in Den Haag die volledig was gebaseerd op
het Engelse welpenwerk. Alleen de kreet "Yalahiii..." was
een typisch Nederlandse vondst, deze werd in 1924 aan de
horderoep toegevoegd. Al in oktober 1920 werd de
welpentak officieel erkend.
Op 31 oktober 1920 was vice-admiraal, oud-minister van Marine en Staatsraad
Jean Jacques Rambonnet benoemd tot Voorzitter van de NPV. Met zijn stuwende
kracht en die van Prins Hendrik, die Koninklijke Commissaris was geworden, werd
de NPV hervormd. Twee Nederlandse leiders, één van hen Jan Schaap, werden
naar Gilwell Park bij Londen gezonden en volgden daar de Gilwell Cursus (2 kralen)
en die voor Deputy Camp (4 kralen) en zij mochten daarop de Nederlandse Gilwell
Cursus leiden. Op 9 juli 1923 ging de eerste Nederlandse Gilwell Cursus in Ommen
van start en één van de deelnemers was Voorzitter Rambonnet.
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In 1920 wordt de eerste waterpatrouille van de KT, “de bevers”, als onderdeel
van de zeeverkenners opgericht met als thuisbasis de Kralingseplas. In januari
1925 wordt de zeeverkennersafdeling weer opgeheven.

Toen het clubhuis aan de Kortekade niet meer gebruikt kon worden wegens
onteigening van de grond in verband met de aanleg van de Kralingse Hout. De
molens kwamen toen in bezit van de gemeente Rotterdam. De jongens hebben
daarna enige tijd "rondgezworven". Bijeenkomsten werden gehouden bij de
jongens thuis, in de kelder bij de familie Lambert of op zolder van de familie van
Suijlekom of in een tuinhuisje van de familie Mees.
Dit ging zo door tot januari 1921, toen mochten zij, dankzij bemiddeling van mr.
dr. Karel Paul van der Mandele (directeur van de Rotterdamsche Bankvereeniging)
een nieuw gebouwde blokhut gebruiken.
1. mr. dr. Karel Paul van der Mandele
Geboren te Delft op 01-11-1880 en overleden te Rotterdam op 23-011975
Gehuwd op 5-6-1906 met Hermine Sophie Marie van Bosse
Woonachtig aan de ’s-Gravenweg 69.
directeur van de Rotterdamsche Bankvereeniging 1910-1940
president van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam
1938-1960
lid Raad van Commissarissen Amrobank 1964-1966
Hij was in 1913 een van de oprichters 1913 van de Nederlandsche
Handels-Hoogeschool die uiteindelijk opging in de Erasmus Universiteit;
hij was lid van de raad van beheer en curator van de NEH van 1913-1964
en president-curator van 1945-1964.
Vanaf 1927 was hij enig bestuurder van de Stichting Bevordering Volkskracht, een belangrijke
financier van het sociaal-culturele leven in Rotterdam.

Deze blokhut stond naast de garage op het landgoed van de familie Van Hoey
Smith (het huidige Arboretum Trompenburg), aan de Honingerdijk 90.
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(Mevr. Griettie Smith, echtgenote van Wiliam Smith (1849-1918) bracht de tuin in 1939 voor het
eerst in kaart.)

52

In de zomer van 1921 doen de verkenners van de Kralingsche Troep o.l.v. vaandrig
Kramers mee aan het Nationaal kamp aan de IJzeren Man.
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Op 19 juli 1921 wordt aan loco-Hopman van de Kralingsche Troep
(1920-1921), mr. John Robert Goddard, uit dankbaarheid voor al
zijn werk voor de padvinderij, de hoogste padvinders
onderscheiding uitgereikt, de Swastika. De swastika is van 1910
tot 1934 het vriendschapsteken van de scoutingbeweging, totdat
het in 1934 door de NSDAP (Nationaal Socialistische Duitse
Arbeiders Partij) van Hitler-Duitsland werd gekozen als
partijsymbool. Anders dan in Nazi-Duitsland staan de poten van de
Swastika horizontaal en verticaal.
ir. C.A. Kramers wordt in 1921 de nieuwe Hopman van de Kralingsche Troep
(1921-1923).
Op 30 oktober van 1921 wordt een tweede vendel (Vendel B) der verkenners voor
minder gegoede Kralingse jongens opgericht. In maart 1923 wordt deze al weer
opgeheven. Vendel B stond onder leiding van Cor Jaquet, H.G. van Hengel en M.J.
Mees. Leden van deze Kieviten-patrouille waren: Bertus A. van den Berg, Pieter G.
Beukers, G.W.F. Holterman, O.N.J. Holterman, F.M. van Kessel, A. Kooman, H.
Lanen, H.C. Meulmeester, P.J. Revet, H.J.C. Schoonderwalt, J. Sevenhuijsen, M.
Slavenburg, H. Sloof, C. Twigt, J. Verhagen, N. Verhagen en T. Weiss.
1. Henderikus Gerhardus van Hengel
Geboren te Borselle op 7 juli 1901.
Sinds 1-4-1921 gevestigd in Rotterdam aan de Avenue Concordia 20A, inwonend bij de weduwe
De Melker. Op 12 juli 1923 vertrokken naar Hamburg.
Zoon van Anton Frederik Louis van Hengel, predikant en Maria Catharina Busselman
2. M.J. Mees (Maurits Johan)
Geboren te Hengelo op 14 oktober 1903 en overleden op 10 september 1973 te Wassenaar
Gehuwd 10 januari 1927, 's Gravenhage, met Wilhelmina Adriana van de Stadt 1904-1981
Zoon van de rotterdammer Walter Mees en Maria Elisabeth Mijer
En broer van Jacob Mees
B.A. van den Berg (Lambertus Antoon)
Geboren te Nijkerk op 8-11-1907. Kapper
P.G. Beukers (Pieter Gerardus)
Geboren te Rotterdam op 17-3-1909, overleden op 20-8-1961 te Bollendorf-Pont, Luxemburg
Vader Adriaan Beukers (1878-1931), broodbakker
Moeder Willemina Cornelia Bedijs
Woonachtig in de Rubenstraat 109, later de Honingerdijk 96/1.
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G.W.F. Holterman (Gerardus Wilhelmus Franciscus)
Geboren te Rotterdam op 25-10-1908, suikerbakker
Vader Otto Adrianus Antonius Maria Holterman (1885-), havenarbeider
Moeder Eva van der Hoeven (1888-)
Woonachtig in de Sophiastraat 24A.
O.N.J. Holterman (Otto Nico Joseph)
Geboren te Rotterdam op 12-04-1910
Vader Otto Adrianus Antonius Maria Holterman (1885-), havenarbeider
Moeder Eva van der Hoeven (1888-)
Woonachtig in de Sophiastraat 24A.
F.M. van Kessel (Franciscus Marinus)
Geboren te Rotterdam op 19-12-1907. Magazijnbediende.
Zoon van Johannus Franziskus van Kessel
en Cornelia van den Heuvel (1875-), sinds 1920 gehuwd met Gerardus Bakker (1875-),
huisschilder.
Woonachtig aan de Honingerdijk 94A.
A. Kooman (Adriaan)
Geboren te Rotterdam op 6-11-1907, heier
Vader Cornelis Kooman (1887-1930), vuurstoker, havenarbeider
Moeder Helena Brusselman (1886-)
Woonachtig in de zaagmolenstraat 56A.
H. Lanen
H.C. Meulmeester (Hendrik Cornelis)
Geboren te Vlissingen op 23-7-1909 en overleden op 9 juni 1943 te Rotterdam, fabrieksarbeider
Zoon van Anthonie Johan Meulmeester (1876-1929), stoker Rijnvaart
en Pieternella Roelse (1877-)
woonachtig in Goudscheweg 19/3, later de Speelmansstraat 124/8
P.J. Revet (Pieter Johannes)
Geboren te Rotterdam op 17-10-1908
Vader Pieter Revet (1883-), broodbakker, Lijnveger RET
Modder Aletta Christina Johanna Rabouw (1880-)
H.J.C. Schoonderwalt (Henricus Josephus Carolus)
Geboren te Nijmegen 27-5-1908, montagebankwerker
Gehuwd te Rotterdam op 20-1-1932 met Maria Anna Catharina Koldenhof, geb. Rotterdam
1910
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Vader Carolus Hubertus Henricus Schoonderwalt (1856-1927)
Moeder Maria Adriana Wilde (1864-1932)
Woonachtig aan de Honingerdijk 32B.
J. Sevenhuijsen (Jan)
Geboren te Rotterdam op 21-05-1910, huisschilder
Vader Jan Sevenhuijsen (1885-), glazenwasser
Moeder Elisabeth Johanna Maria Weijmans (1889-)
Woonachtig aan de Wilhelminastraat 15B.
M. Slavenburg (Maarten)
Geboren te Rotterdam op 22-2-1908, tapijtwever
Gehuwd te Rotterdam op 27-11-1929 met Aaltje Blom
Vader Johannis Slavenburg (1854-), los werkman
Moeder Adriana Klazina Vrijenhoek (1871-)
Woonachtig o.a. aan de Honingerdijk 312B.
H. Sloof (Hendrikus)
Geboren te Rotterdam op 26-02-1908 en overleden te Dachau op 17-02-1945, loswerkman,
Nederlands hervormd.
Gehuwd te Rotterdam op 26-02-1930 met Elisabeth van Puffelen
Zoon van Gerrit Cornelis Sloof (1876-), ploegbaas havens, en Hendrika Nicolasina Coster (1878-)
Woonachtig aan de Honingerdijk 433, later 316 en 425.
C. Twigt (Cornelis)
Geboren te Rotterdam op 29-09-1908, Bankwerker
Vader Adrianus Twigt (1869-), Stoker
Moeder Johanna Maria den Outer (1873-1921)
Woonachtig aan de Honingerdijk 200/5, later 392 en 328.
J. Verhagen (Jan)
Geboren te Rotterdam op 24-12-1908. Molenaarsknecht
Vader Adrianus Verhagen (1870-) loswerkman, molenaar
Moeder Joanna Adriana Verbogt (1873-1926)
Woonachtig aan de Honingerdijk 106 en later 102B.
N. Verhagen (Nicolaas)
Geboren te Rotterdam op 12-7-1907 en overleden op 21-9-1944 te Baarn, pakhuisknecht,
opperman
gehuwd in Rotterdam op 24-2-1932 met Aafje Gorter
Vader Adrianus Verhagen (1870-) loswerkman, molenaar
Moeder Joanna Adriana Verbogt (1873-1926)
Woonachtig aan de Honingerdijk 106 en later 102B.
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T. Weiss (Tijs)
Geboren te Rotterdam op 03-05-1907. Loswerkman
Gehuwd met Johanna Spohia Schoenmaker (1915-)
Vader Wilhelm Hubert Weiss (6-7-1868-), bootwerker
Moeder Krijntje Hofland (1873-1919)
Woonachtig o.a. aan de Honingerdijk 96B, later Prinsenstraat 11B.

In 1922 werd de Leger des Heils Padvindersbond opgericht, maar het duurde nog
tot december dat in het korps Amsterdam-1 de eerste Nederlandse Leger des
Heils groepen werden ingezegend. Na 15 jaar werd de muur tussen de Leger des
Heils padvinders en de beide andere verenigingen bestond, geslecht. In het
voorjaar van 1937 werd, tussen het Leger des Heils en de beide andere
verenigingen, een overeenkomst gesloten tot samenwerking. Deze overeenkomst
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was voor de tijd van één jaar, maar na dat eerste jaar werd de samenwerking
verlengd. In 1948 werd de samenwerking tussen de drie verenigingen omgezet in
een samenvoeging van de Leger des Heils Padvindersbond met het NPG en de
NPV. Van de vele Leger des Heils groepen, die er in de loop van de tijd waren, zijn
er momenteel nog maar enkele over.
In 1922 wordt voor het eerst het International Committee gekozen (tijdens de 2e
internationale conferentie in Parijs). 30 landenorganisaties zijn vertegenwoordigd.
Eerste wereldwijde telling: 1.019.205 leden in 31 landen.
De eerste takken voor jeugd ouder dan 18 jaar
(voortrekkers gebundeld in een stam) werden al
voor 1922, toen Baden Powell met zijn boek
"Rovering to succes" kwam, opgericht. Dit boek,
speciaal voor de oudere jeugd kwam in 1926 in het
Nederlands uit onder de titel "zwervend op den weg
naar levensgeluk".
Het door Baron van Pallandt in de gemeente
Ommen ter beschikking gestelde buitencentrum,
genaamd 'Gilwell Ada's Hoeve', wordt in 1923 door
Hoofdverkenner Rambonnet officieel in gebruik
genomen. De eerste Gilwellcursus start nog
datzelfde jaar. Hiermee was Nederland de eerste na
Engeland waar cursussen werden gehouden van 7
tot 10 dagen die, na een geslaagd theoretisch deel,
recht gaven op het dragen van de WOODBADGE
bestaande uit 2 houten kralen en een leren veter.
Hopman Winkler Prins en verkenner Hans De Haan
behoren tot de eerste cursisten.
Tot op de huidige dag is Ommen met haar
Scoutingkampeerterreinen langs de Vecht en op het
landgoed Eerde voor duizenden meisjes en jongens jaarlijks een gewild centrum.
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Op 29 juli 1923 werd aan de Kralingseweg de
eerste Rotterdamse wielerbaan geopend en
werden voor volle tribunes internationale
wedstrijden gehouden. De wielerbaan werd
overigens in 1934 alweer gesloopt.
Op 5 januari 1924 wordt oud-Hopman P.J.
Winkler Prins in het Beursgebouw gehuldigd.
Hopman Winkler Prins, de oprichter van de
Kralingsche Troep, vertrok dat jaar naar
Nederlands-Indie. Bij zijn vertrek ontving hij de
gouden herinneringsmedaille en een foto van
alle leden van de Kralingsche Troep voor het
clubhuis aan de Honingerdijk.
RN: 7-1-1924
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In “Ons Kralingen” van vrijdag 14 maart 1924 stond een bericht van de Kralingsche
Padvinders:
“Er is besloten een welpentroep op te richten.
Voorlopig onder de naam en hoede van de
welpentroep van troep 3. De eerste stamdag
wordt gehouden zondag 16 maart 1924. Dus
jongens van 8 tot 12 jaar, die graag in een
club willen komen om allemaal “fijne”
spelletjes te leren, kunnen dan om half tien ’s
morgens voor het café Rustwat aan de
Honingerdijk komen om eens te kijken wat we
eigenlijk gaan doen.”

In de periode januari t/m december 1924
gaat de Kralingsche Troep door als
watertroep. Eind 1924 wordt de KT weer
omgevormd tot landverkenners.
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In 1924 vertaalde Jan Schaap 'Scouting for Boys' dat als 'Het Verkennen voor
Jongens' verscheen en er zullen nog negen uitgave volgen. Zo wordt in de eerste
uitgaven nog de swastika gebruikt als vriendschapsteken (wat uiteraard de
oorspronkelijke betekenis) maar in de vierde druk (1938) wordt dit vervangen
door een medaille met een lelie, aangezien in Duitsland de swastika een andere
betekenis heeft gekregen.

1924 (hardcover)

1924 (paperbag)

1929

1934

In 1924 organiseerde de toenmalige NPV (Nederland Padvinders Vereniging)
selectie-wedstrijden om te bepalen wie zouden worden afgevaardigd naar de
wereldkampioen-schappen tijdens de World Jamboree in Denemarken. Deze
selectiewedstrijden werden gewonnen door Verkenners uit Bloemendaal, Utrecht
en Wageningen. De voorselectie voor de wereldkampioenschappen was goed
bevallen, waarop men vanaf 1925 Patrouillewedstrijden ging organiseren. De
wedstrijden werden gehouden met Pinksteren op Ada’s Hoeve in Ommen. In de
beginjaren waren de klasse-eisen het uitgangspunt van de wedstrijden. Tegen het
eind van de jaren dertig veranderde dat naar een centraal thema waarop alle
activiteiten werden gebaseerd. Een dergelijk thema was eerst een rode draad
door de activiteiten heen. Maar tegenwoordig zijn het grote spektakels. Shows
met Robin Hood, Indiana Jones of Doortje op zoek naar de tovenaar van Oz, zodat
je bijna vergeet dat het om wedstrijden gaat.
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Van 10 tot 17 augustus 1924 De tweede Wereld Jamboree vindt plaats in
Ermelunden nabij Kopenhagen. 4549 deelnemers. Derde World Scout Conference
in Kopenhagen, Denemarken. 34 nationale organisaties waren aanwezig. Dit was,
wat het aantal deelnemers betreft, de kleinste van alle Jamborees die tot op de
dag van vandaag zijn gehouden. Een van de reden hiervoor was de Imperium
Jamboree, die een week voor de Jamboree werd gehouden in Londen.
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Nieuw bij deze Wereldjamboree was home
hospitality. Na afloop van de Jamboree
verbleven de Scouts een week in een
gastgezin. Problemen tijdens deze Jamboree
vormden het grote aantal bezoekers en een
overstroming. 5000 Natte Scouts werden voor
één nacht ondergebracht bij de bevolking. In
het stadion in Kopenhagen werden
verschillende, door Baden Powell bedachte,
wedstrijden georganiseerd. Deze Jamboree
liet zien dat Scouting niet alleen een spel is
maar dat het een wezenlijke bijdrage levert
tot de vorming van wereldburgers.
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Na het vertrek van Hopman ir. C.A. Kramers naar Delft in 1923 brak voor de KT
een moeilijke periode aan. Hopman Petrus Buijze (1923-1924) en Hopman
Nicolaas v.d. Velden (1924) wisselden elkaar in een hoog tempo af. Dr. L. Maillette
de Buy Wenniger neemt de post van groepsleider waar (jan. 1924-jan. 1925).
1. Petrus Jurianus Buijze,
Geboren te Terneuzen op 14-4-1899 en overleden te ’s-Gravenhage op 16-9-1977.
Neus-, keel- en oorarts (Dr.)
Hopman van de Kralingsche Troep 1923-1924
Zoon van Daniel Buijze en Maria Pietronella Frederika van der Vliet
Op 17-6-1933 getrouwd met Maria Christina Doorman(27-7-1908 Antwerpen)
Zoons Petrus Jurianus (1-6-1935) en Laurens Reinhart (20-4-1939)
Woonachtig in Delft en sinds 15-7-1935 aan de Sweelinckstraat 98 te ’s-Gravenhage.
2. Lucas Maillette de Buy Wenniger,
(geboren te Amsterdam op 6-6-1875 en overleden te Rotterdam op 10-9-1934), Arts
Huidziekten/Dermatoloog, hoofd van de klinische afdeling voor huid- en geslachtsziekten in het
ziekenhuis aan den Coolsingel (1903-1934).
wnd. hopman van de Kralingsche Troep 1924-1925
bestuurslid van Rotterdamsche Padvindersvereniging
Voorzitter van de afdeling Rotterdam van de Vereniging de Nederlandsche Padvinders 19231932
Gehuwd met de eerder genoemde Louise Christine Marianne Maillette
de Buy Wenniger-Hulsebos
Ouders van o.a. Herman Egbert Maillette de Buy Wenniger, de latere
groepsleider/Hopman/Oubaas van de Kralingsche Troep.

Het gezin Marianne Maillette de Buy
Wenniger (+/- 1925)
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Op 26 oktober 1883
richtte een aantal leden
van het Korps
Scherpschutters de
ScherpschuttersVereeniging "Rotterdam"
op. Na vele jaren op
diverse banen in
Rotterdam en omgeving
geschoten te hebben
konden op 23 mei 1925
de schietbanen met sociëteit op het huidige terrein maar met de ingang aan de
Kralingseweg 238 in gebruik genomen worden.
Op 1 maart 1926 werd Hans De
Haan vaandrig en op 1 augustus
1928 Hopman van de Troep en
Groepsleider van de KT dat hij zou
blijven tot 1929.
Het ledenaantal staat eind 1926 op
11 leden. Na een propagandaavond eind april 1927 op de
Kralingsche School stijgt het
ledenaantal met 5 nieuwe
inschrijvingen.
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Hans (Johan) de Haan,
Geboren in Rotterdam op 11-2-1906 en overleden op
23-10-1946
Leraar,
1925 als oudste verkenner neemt hij de leiding van de
groep over
Op 1 maart 1926 vaandrig bij de KT
Hopman van de Troep en Groepsleider van de KT 01-081928 tot 1929.
Zoon van Bastiana de Regt (12-3-1870) en Johannes
Jacobus de Haan(1871-1943), winkelier in
kruidenierswaren
Sinds 10-1-1922 woonachtig aan de Leuvehaven 14 B.

Jacobus Eli Alfred van Kasteel
Geboren te Rotterdam op 22-02-1891 en overleden in
Rotterdam op 02-04-1940
Zoon van Cornelis van Kasteel en Antonia van Wettum.
Algemeen Procuratiehouder v.h. Noord-Hollandsch
landbouwcrediet, later de Amsterdamsche Bank genaamd.
Hopman van de Calandtroep Troep V 1913-1932 en 19391940
Oubaas van de Calandtroep 1932-1940
Wnd Groepsleider van de Kralingsche Troep 1925-1927
Groepsleider van de Van den Bergtroep in Hillegersberg
1933-1937
Foto Rotterdamsch Nieuwsblad 1940.
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Op 19 april 1926 wordt een Fancy-fair op het terrein van de KT gehouden.
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In 1926 maakte Jan Schaap een strikte vertaling van de Britse Spelregels met hier
en daar een kleine aanpassing aan Nederlandse omstandigheden. De nieuwe
spelregels gingen in op 1 januari 1928. Een Nederlandse bewerking van de Britse
insignes en rangen werd ingevoerd. Voorzitter Rambonnet werd nu de eerste en
enige 'Chief Scout' (Hoofdverkenner) van de Nederlandse Beweging. Ook de KT
neemt de nieuwe regels over.
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1. Jean Jacques Rambonnet (Wijhe, 8 maart 1864 - Rotterdam, 3 augustus 1943)
Vice-admiraal (1922)
1913-1918 Minister van Marine
1916-1917 wnd-Minister van Koloniën
1917 Minister van Oorlog
1918 kamerheer in buitengewone dienst, later adjudant in buitengewone dienst van Koningin
Wilhelmina
1920-1940 Lid van de Raad van State
31 oktober 1920-1928 Voorzitter Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders" (NPV)
1 januari 1928 – november 1937 'Chief Scout' (Hoofdverkenner) van de Nederlandse Beweging
2. Rambonnet is hier te zien met de hoogste scouting onderscheiding, de zilveren wolf.
Baden-Powell had besloten dat er behoefte bestond aan een onderscheiding voor leiders die,
zoals hij het omschreef: "Gedurende vele jaren diensten van een buitengewone hoedanigheid
hadden verleend aan de Beweging." Hiervoor gebruikte hij nu de Zilveren Wolf aan een groengeel-groen lint, te dragen om de nek. Deze onderscheiding werd ingevoerd in 1922. Daar het
dragen hiervan tijdens het actieve werk bezwaarlijk was, kreeg men daarbij een stoffen insigne
(1½ x 5½ cm) met daarop de 'achtvormige knoop' ook in de kleuren groen en geel. Dit insigne
werd en wordt gedragen op het shirt, boven de rechterborstzak. Hiervan zijn er jaarlijks slechts
een beperkt aantal toegekend.

Het departement Rotterdam der maatschappij tot Nut van 't algemeen opent op
14 juni 1926 een zwemgelegenheid in den Kralingschen Plas.
In de jaren twintig werd begonnen
met de aanleg van het
Kralingerhout op de plek waar alle
bagger was gestort uit de net
uitgegraven Waalhaven.
De Heidemij, die op een kwekerij
te Haps bomen gereserveerd had
voor het Bos, begon vanaf 1927
met het inplanten van de
oostelijke loswal van het Kralinger
Hout (later Kralingse Bos). Er
werden voorlopige wandelpaden
aangelegd en in 1927 werd een
deel van het bos opengesteld voor
publiek.
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De blokhut op het landgoed van de familie Van Hoey Smith aan de Lage
Honingerdijk werd ook gebruikt door het Kralingsche Volkshuis. Dit gaf enige
moeilijkheden zodat men op 25 maart 1928 overging naar een ambtswoning van
de bedrijfsleider van Nico Hoos' Stoomspinnerij en Touwfabriek aan de ’sGravenweg 262, waar men tot 22 juni 1930 bleef.

1. Jaffa (1909), gezien uit het westen langs de Jaffakade (nu Libanonweg), op de Touwbaanbrug
en het kantoorgebouw van de Nico Hoos. (Catalogusnr.: PBK 3207)

Op 4 juni 1927 gaan de verkenners op pinksterkamp naar Dongen.

Het eerste vaandel van de Kralingsche troep (1918-1934).
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In 1928 werd de NPV gereorganiseerd. De Britse spelregels werden vertaald en
ondergingen slechts enkele aanpassingen. Op 1 juni 1928 werd een nieuw
installatieteken ingevoerd. Een geborduurd insigne op vilten achtergrond, en
papieren achterkant. De krul van het lint ging weer omhoog en Waakt werd
vervangen door de letters NPV. Het zou voortaan gedragen worden op de linker
borstzak.

In het toenmalige Nederlands-Indië waren ook troepen ontstaan. Deze vielen
onder het hoofdbestuur van de NPV in Den Haag, doch men noemde zich NIPV,
Nederlandsch Indische Padvinders Vereniging. Men protesteerde tegen de
invoering van het nieuwe NPV stof insigne en wenste dit alleen te dragen als de
letters NIPV er op voorkwamen. In 1929 werd er een compromis gevonden
waarbij het lint met de letters kwam te vervallen en slechts de rode pijlkop
overbleef. De Pijlkop met het lint met daarop de woorden WEEST PARAAT bleef
tot 1973 bestaan als verenigingsembleem op drukwerken, briefpapier etc.

Op voorstel van de Nederlandse mevrouw Wijnaendts Francken-Dyserinck wordt
in 1928 tijdens de 8e Wereldconferentie in Hongarije de World Association of Girl
Guides and Girl Scouts opgericht.
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De verkenners gaan in 1928 op zomerkamp naar Dongen (Foto’s G. Paris)
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Nadat in 1924 een eerste
poging strandde, wordt op 12
september 1928 de Welpen
horde der KT opgericht o.l.v.
akela Johanna Paris. Op 23
september 1928 is de eerste
opkomst.
Op 14 oktober werden de
eerste 7 welpen (Jan van
Zuuren, Baltus Roos, Gerard
Pieterse, Ab Stakenburg, Joop
van Dijk, Pim van Hattem, Piet
Nuis, Johan Smit en Hans
Conrads) geïnstalleerd.
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De horde werd in januari 1929
uitgebreid met baghera Anna
Stakenburg. Op 7 februari werd
de Horde officieel ingeschreven.

1. Johanna Christina Wilhelmina Catharina Maria Paris (geh. v.d. Hoeven)
Geboren te Rotterdam op 01-08-1910
Akela van de Welpenhorde van de Kralingsche Troep 12-9-1928-17-1-1931
Dochter van Adriana Catharina Maria Sem van Alphen en Gerhardus
Paris, bedrijfsleider bij N.V. C. Jamin's Fabrieken
Zus van Gerhard Adriaan Winfried Joachim Olaf Emanuel Paris
2. Johanna Josephina (Anna) Stakenburg
Geboren te Rotterdam op 15-10-1911
Dochter van Johannes Stakenburg en Josephine Albertine Lucie
Isabelle Smeulders. Zus van Arnold Jacob Stakenburg
Gehuwd met Heinrich August Friedrich Warnecke 1904-1983
Baghera van de Welpenhorde van de Kralingsche Troep 1929wnd. Hordeleidster van de Welpenhorde van de Kralingsche Troep
17-1-1931-sept 1931
Akela van de Welpenhorde van de Kralingsche Troep mei 1932-febr.
1934
J.J. Stakenburg Foto naar tekening van L.C. Wirtz, Breda
Beeldcollectie, Gemeentearchief Rotterdam, 19730284
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Kerstdiner op het groepshuis, december 1928.

Tijdens de
zomervakantie gaan de welpen voor het eerst op kamp. In Dongen genieten de
welpen van een gevarieerd spelaanbod op o.a. de grote zandvlakte.
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Van 31 juli tot 13 augustus 1929 wordt de derde Wereld Jamboree gehouden in
Birkenhead, Engeland. 50.000 deelnemers. Vijfde World Scout Conference,
Birkenhead, Engeland. 33 nationale scouting organisaties aanwezig. Op deze
derde Wereldjamboree vierde Scouting haar 21-ste verjaardag met 50.000
deelnemers uit 42 landen. De opening werd verricht door B.P. door het blazen op
een Kudu-hoorn. Doordat door een wolkbreuk het
Jamboreeterrein in een modderpoel veranderde,
kreeg deze Jamboree de bijnaam "Mudboree".
Toch mocht dit de pret niet drukken. Op het
rallyterrein gaven de Scouts demonstraties van
hun vaardigheden. De 650 Nederlandse Scouts
gaven een fietsdemonstratie.

Van links naar rechts: Noord en Zuid Amerika,
Nigeria en Polen

Tijdens deze Jamboree werd B.P. in de
adelstand verheven en mocht zich
vanaf dat moment Lord Baden Powell
of Gilwell noemen. Daarmee verbind hij
zijn naam aan het internationale
trainingscentrum bij Londen.
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Een van de
grootste groepen
was het
Nederlandse
kamp

De Franse Troop bezig met het opzetten van hun kampterrein.
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The World Jamboree of Boy Scouts 1929

An aerial view of the great Jamboree Camp at Arrowe Park, Birkenhead. Near the centre of
the photograph is Arrowe Hall, and towards the back is the Rallying Ground, where all the
most important functions took place. From The Times of London, August, 1929

Om dit te vieren en hem tevens te bedanken voor het vele werk dat hij voor de
beweging had verricht, kreeg B.P. van de Scouts een nieuwe Rolls Royce met een
caravan aangeboden. Omdat iedere scout hier een penny aan had bijgedragen
werd de auto "The Penny Jam Royce" genoemd. De caravan kreeg de naam
"Eccles". Aan het eind van de Jamboree werden een gouden pijl en een bijl
begraven. B.P. deelde aan alle contingenten een vergulde pijl uit en zei: "Ik stuur
jullie nu terug naar je vaderland om daar het teken van vrede en broederschap
verder uit te dragen. Vanaf nu is de Gouden Pijl het symbool van vrede en
vriendschap.
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Het zomerkamp van de verkenners gaat in 1929 naar Epen in Limburg
(Foto’s G. Paris).
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Hoofdstuk 6: 1930-1939 Van crisisjaren naar grote bloei.
Na het vertrek van Hopman Hans de Haan op 4 september 1929 breekt een
moeilijke periode voor de troep aan. Een periode tot 17 januari 1931 zonder
Hopman. De leiding is in die jaren in handen van Olaf (G.A.W.J.O.E.) Paris (ass.
Verkennersleider, sinds 1 april 1928 Vaandrig) en Frits (E.J.A.F.) Diederix
(patrouilleleider). Vanaf begin juli 1930 tot 17 januari 1931 bestond de
verkennerstroep nog maar uit 5 leden (en 8 welpen). Deze 5 leden zetten de
Kralingsche Troep voort in de vorm van de “zwaluwenpatrouille” : Frits Diederix
(PL), Piet van Dijk (APL), Arnold J. Stakenburg, Carel. L.W. Wirtz en Joop van Dijk.
1. Gerhard Adriaan Winfried Joachim Olaf Emanuel Paris
Geboren te Sternberg-Mecklenburg op 31-10-1906 en overleden te Gouda op 06-10-1987.
Als ass.-verkennersleider/leider van de Kralingsche Troep 4-9-1929 tot 20-5-1930
Apotheker te Gouda en Boskoop
Gehuwd met Neeltje Antoinetta Agnes Paris-Van Lith (06-07-1908 -02-09-2000)
Zoon van Adriana Catharina Maria Sem van Alphen en Gerhardus Paris, bedrijfsleider bij N.V. C.
Jamin's Fabrieken
Broer van Johanna Christina Wilhelmina Catharina Maria Paris
Woonachtig aan de Oostzeedijk 306
2. Elias Johannes Antonie Frits Diederix
Geboren te Rotterdam op 11-3-1914 en overleden te Wassenaar op 7-3-1983.
als patrouilleleider leider van de KT 20-5-1930 tot 17-1-1931
gehuwd met D. Phylis Ayling (geboren in de U.K.)
Zoon van Elionardus Eckhart Theodorus Diederix, expediteur en Carolina Louisa Sophia Schroder
Broer van Heinrich Wilhelm (19-9-1919-22-8-1976)
Woonachtig aan de Voorschoterlaan 84B en sedert 1919 aan de Mecklenburglaan 9. Op 9-91933 vertrekt de familie naar Wassenaar aan de Van Zuilen van Nijeveltstraat 86.

E.J.A.F &

H.W. Diederix
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In de zomer van 1930 houden de verkenners een trektocht door Nederland, o.a.
Bolsward, Oude-Mirdum worden aangedaan (Foto’s).

De padvindersgroepen van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging (CJMV, ook
wel bekend als YMCA) sluiten zich in 1930 federatief aan bij de NPV.
Mevrouw E. van den Bosch-de Jongh wordt in 1930 presidente van het
'Nederlandsche Meisjes Gilde'. Zij brengt al spoedig de centrale eenheid in het
Gilde tot stand en tevens de daarmee gepaard gaande naamsverandering: Het
Nederlandse Padvindsters Gilde (1933).
Met instemming van het Rooms Katholiek Episcopaat komt de Vereniging der
Katholieke Verkenners tot stand en deze vereniging sluit zich collectief aan bij de
N.P.V.. Rooms Katholieke groepen waren er overigens al vanaf de vroegste tijd.
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Het waren onder andere mensen als Pim Froger (later pastoor), Prof. Dr. J.E. de
Quay, Mr. Ren Hoppener en Dr. Ramselaar, die deze ontwikkeling met veel tactiek
wisten te realiseren. Met succes voor tienduizenden jongens in alle delen van het
land. Deze ontwikkeling had de warme instemming van hoofdverkenner
Rambonnet. Tijdens de zesde Wereldconferentie van de nog jonge World
Association of Girl Guides and Girl Scouts (W.A.G.G.G.S.) op het buitencentrum
Foxlease te Engeland, wordt Lady Baden-Powell unaniem gekozen tot World Chief
Guide.
Op 17 januari 1931 start Hopman Leendert Goudswaard als groeps- en troepleider
en brengt nieuw leven in de groep. De "opkomst" hield men in het Clubgebouw
van de Christelijke Jongemannen Vereniging Onésimus (zaal 5 en 6) aan de
Speelmanstraat 61. Vanaf 6 juni aan de Kralingsche Plaslaan 26 in een herenhuis
van Jan Hudig L.Jzn (6-6-1931 tot 2-7-1932)
1. Leendert Goudswaard,
Geboren te Rotterdam op 16-4-1893 en overleden te Rotterdam op 23-3-1958.
Groepsleider en Hopman van de Kralingsche Troep 17-1-1931-28-3-1936
Gemeente ambtenaar, later ambtenaar bij de Raad van Arbeid.
Gehuwd op 16-3-1922 met Johanna van Meggelen (1892-)
Woonachtig aan de Speelmanstraat 167B, en sinds 1933 aan de Gordelweg 68B.
Vader van Hans (Johannes) Goudswaard (R’dam 13-9-1923), lid van de welpenhorde 1930-1936.

In september 1931 neemt akela mej. Maria Breidenbach de welpenhorde van de
Kralingsche Troep over. Zij blijft de horde leiden tot mei 1932, waarna mej. Anna
Stakenburg als Akela de Horde tot februari 1934 onder haar hoede neemt.
Op 31 december 1931 telt de KT 12 Verkenners en 22 Welpen.
1. Maria Antonia Breidenbach
Geboren te Amsterdam op 23-8-1905
Akela van de welpenhorde van de Kralingsche Troep sept. 1931-mei 1932
Gehuwd op 12-5-1937 te Rotterdam met Petrus Antonius van Dongen (1904-)
Woonachtig aan de Lekstraat 5B.

Op een algemene vergadering van de Vereniging van Rotterdamsche
Padvinders gehouden op 5 juni 1932, legt dr. L.M. Maillette de Buy
Wenniger zijn functie van voorzitter neer. Namens het Nationaal
hoofdkwartier Den Haag, overhandigde de ondervoorzitter van de
Nederlandsche Padvinders, de heer A. Diemont, de Swastika, het
dankbaarheidsteken ontwikkeld door Baden-Powell.
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1. Rotterdamsch nieuwsblad van zaterdag 2 juli 1932.

Op zaterdag 2 juli 1932 wordt onder grote belangstelling het nieuwe houten
Groepshuis aan de Ceintuurbaan tussen het Kralingse bos en de wielerbaan
officieel in gebruik genomen. De opening wordt verricht door de heer J. Hudig
L.Jzn voorzitter van het groepscomité van de Kralingsche Troep. De naam van het
groepshuis wordt: “Cappadocië” (1), genoemd naar het land van Sint Joris.
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Het terrein heeft een oppervlakte van 4100 m2 en wordt gehuurd van de
Nederlandsche Spoorwegen.
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1. Rotterdams Nieuwsblad 4-7-1932
Opening van het Nieuwe padvindersclubhuis.
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Op 15 juli 1932 wordt de Stichting Cappadocië opgericht met Jan Hudig L.Jzn als
eerste voorzitter. Een positie die hij blijft bekleden tot na de oorlog (1945).
Mevrouw M. van Dijk-Roodhuyzen de Vries wordt secretaris (1932-1945) en de
heer G. van ’t Hooft wordt penningmeester (1932-1934). In 1934 neemt mr. A.A.
van Sandick het penningmeesterschap over (1934-1945). Het bestuur bestaat
conform de eerste statuten uit drie leden.
1. Jan Hudig L.Jzn 1921 woonachtig aan de Kralingsche Plaslaan 26
Geboren op 3-12-1885 en overleden in 1973
Voorzitter van stichting Cappadocië 1932-1945
Zoon van Louis Jacob Hudig (Rotterdam 11-11-1844 – 1895) en Johanna Elisabeth van
Vollenhoven (Rotterdam 19-4-1874 - +/- 1927), directeur van de Gemeentelijke
Handelsinrichtingen (de voorloper van het Gemeentelijk Havenbedrijf) te Rotterdam
Broer van Catharina Maria (1874-1959), moeder van Louis Jacob Hijmans van den Bergh
Gehuwd in Rotterdam op 19-05-1910 met Emma Roos 1888-1971
2. Maria van Dijk-Roodhuyzen de Vries woonachtig aan de Avenue Concordia 41
Geboren op 23-10-1886 te Bussum
Gehuwd te Bussum op 18 feb. 1912 met Lodewijk Willem Henricus van Dijk (15-7-1884-),
Directeur bij de Gemeentewerken van Rotterdam.
Secretaris van stichting Cappadocië 1932-1946
Moeder van Pieter van Dijk.
3. G. van ’t Hooft
Penningmeester van stichting Cappadocië 1932-1934
4. mr. Andries Adriaan van Sandick (bankier)
Geboren in Amsterdam op 21 okt. 1898 en overleden te Twello op 14 mei 1962
Gehuwd te Driebergen op 5 nov. 1924 met Suzanna Sophia de Mol van Otterloo (1899-1992)
Vader van: mr. Rudolf Adriaan van Sandick, (geb. Rotterdam 22 aug. 1925 en overleden te
Amsterdam op 20 nov. 1976), mr. Johan Alexander van Sandick, (geb. Rotterdam 1 dec. 1932 en
overleden te Laren op 6 nov.1997) en mr. Jan Willem van Sandick, (geb. Rotterdam 17 feb.
1938).
Penningmeester stichting Cappadocië 1934-1945
volontair bij R. Mees & Zoonen te Rotterdam 1917-1925
chef van de wisselafdeling en economist bij de Javasche Bank te Amsterdam 1925-1929
secretaris van de directie van de Rotterdamsche Bankvereeniging 1929-1942
vice-voorzitter Stichting Nationale Hulpactie Roode Kruis (H.A.R.K.) juli 1945 - 31 mei 1947
directeur Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. te Amsterdam 1946-1957
president Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. 1957-1962
als Christelijk-historisch lid van de gemeenteraad van Amsterdam 1950-1958
voorzitterschap van de Amsterdamsche Bankiersvereeniging 1956-
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Hij was onder meer lid van de Bankraad, lid van de Sociaal-Economische Raad en commissaris
van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, de Koninklijke Nederlandse
Stoombootmaatschappij, de Nederlandse Scheepvaart Unie, Nederlandse Dok Maatschappij, de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken en de Nederlandse Lloyd.

In 1932 komt Lord Baden-Powell voor het nationaal kamp naar Wassenaar (2-12
augustus) en ontvangt in het Scheveningse Kurhaus voor zijn verdiensten het
Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de Wateler Peace Price, terwijl
zijn echtgenote onder andere Polen bezoekt.
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In november 1932 wordt voor de tweede
maal een waterafdeling opgericht met de
naam De Otters. In maart 1933 bestonden
er twee patrouilles, De Otters en De
Zeemeeuwen. De zeeverkenners komen
onder een aparte assistentverkennersleider rechtstreeks onder de
hopman. In de loop van 1934 wordt er een
eigen boot aangeschaft. Na een kort
verblijf aan de Kralingsche Plas werd de
boot aan het begin van de winter naar
Cappadocië vervoerd, waar werd
begonnen met opkalefateren. In het
voorjaar van 1935 wordt de boot
“Quaskh” opgetuigd en naar de haven van
Groep 18 vervoerd. Die zomer is er, ook
door de landverkenners, veel mee geroeid en gezeild, terwijl enige jongens er een
meerdaagse tocht naar de Rottemeren mee maakten. Op 26 oktober 1935 is de
toeloop zo groot dat er 2 nieuwe patrouilles worden samengesteld: zeemeeuwen
(6) en kieviten (9). De waterpatrouille start onder leiding van Ch.W. Wirtz (tot nov.
1933), later onder stuurman C.H. Pietersen (tot maart 1934), D. Nijhoff (okt. 1935)
en als laatste vaandrig P. van Dijk (tot 13-6-1936).
1. Ch.W. Wirtz
Assistent-verkennersleider belast met de zeeverkenners nov. 1932-nov. 1933
2. Charles Guillaume Jaques (Ch.) Pietersen
Geboren te Rotterdam op 28-12-1906
Assistent-verkennersleider belast met de zeeverkenners nov. 1933-maart 1934
3. D. Nijhoff
Assistent-verkennersleider belast met de zeeverkenners maart 1934-okt. 1935
4. ir. Pieter van Dijk
Geboren te Rotterdam op 9-9-1914
Vaandrig bij de Kralingsche Troep –febr. 1934 en na okt. 1935Akela van de welpenhorde van de Kralingsche Troep febr. 1934- 16-10-1935
Assistent-verkennersleider belast met de zeeverkenners okt. 1935 tot 13-6-1936
Wnd stambegeleider van de Prins Alexanderstam 1937-15-1-1938
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De Vereeniging van Roterdamsche Padvinders heeft op 1 februari 1933 een groot
pand gehuurd aan het Haringvliet 76. Naast het districtskantoor treden als
onderhuurders op de groepen 7, 14, 17, 18 en 21 evenals het Rotterdamsche
depot van het Padvindersmagazijn (scoutshop). De ingang van het gebouw, dat
een diepte heeft van ruim dertig meter, zal aan de Oosterkade (34) zijn, alwaar in
de tuin een ruime gelegenheid voor rijwielstalling is.
Met Pasen, 16-17 april 1933, wordt de Kralingsche Troep opgeschrikt door het
nieuws dat het eerste groepshuis “Cappadocië" (1) door een brand geheel was
verwoest. Van het groepshuis was bijna niets meer over.
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Na de brand met Pasen 16/17-041933 zit de Kralingsche Troep
zonder groepsgebouw. Tot aan de
opening van een eigen houten
groepsgebouw aan de Kralingseweg
216 op 29 september 1934, zit de
Troep tijdelijk gehuisvest op de
zolder van het
districtshoofdkwartier aan de
Oosterkade 34/ Haringvliet 76.
De welpen horde krijgt eerste
onderdak in de kelder van de familie
Hudig aan de Kralingsche Plaslaan
26, later in een kelder bij de familie
Versterk in de Waldeck
Pyrmontlaan.

Haringvliet 76

Van 1 tot 10 augustus 1933 wordt
de vierde Wereld Jamboree in Gödöllö in Hongarije gehouden.
De 25.792 Scouts uit 34 landen, waaronder 116 Nederlanders,
werden gastvrij ontvangen in het koninklijk park en de
bijbehorende bossen van Gödöllö, ongeveer 18 km buiten
Boedapest. Het kamp was verdeeld in 9 subkampen, met eigen
politie, E.H.B.O., telefoon, kampvuurplaats, informatiekantoor
en een muziekkorps. In de subkampen werden zoveel mogelijk
troepen uit verschillende landen ondergebracht om de
verbroedering te bevorderen. Elk contingent had een tolk die
het Hongaars voor hen vertaalde, maar het meest werd toch
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het "Jamborees" gesproken (een gebarentaal met handen en voeten). Verder was
er een eigen vliegveld met 5 motorvliegtuigen en 16 zweefvliegtuigen, waar veel
Scouts een rondvlucht mee maakten. Ook werden er voor het eerst 5
Jamboreepostzegels uitgegeven. Het symbool van deze Jamboree was het witte
Hongaarse hert. B.P. zei

hierover: Je moet dat witte hert zien als de pure spirit van Scouting, vooruit en
omhoog springend, je als maar voorwaarts leidend en springend over
hindernissen een nieuw
avontuur tegemoet.
Zevende World Scout
Conference, Gödöllö,
Hongarije.

"Come and Get It!" in het
Deense kamp
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Op 30 september 1933 werd de Golfbaan Kralingen aan de Kralingseweg 200 te
Rotterdam officieel geopend.
4 november 1933 Groepsuitvoering in de "Eendracht".
Na het vertrek van Akela Stakenburg neemt oud-vaandrig Pieter van Dijk in
februari 1934 de leiding van de Horde over. Hij blijft de horde leiden tot 16-101935 wanneer hij de zeeverkennerpatrouille De Otters onder zijn leiding neemt.
Op 10 maart 1934 krijgt de Kralingsche Troep een nieuw vaandel aangeboden:
“het is een hel kleurig oranje doek met de groene padvinderslelie, in de
linkerbovenhoek prijkt het Nederlandse wapen, in de rechterbovenhoek het
wapen van Rotterdam met daaronder de naam van de groep en het
groepsnummer X”.
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Op de achterzijde van het huidige vaandel staat het wapenschild van de Kralingsche Troep.
Het is gevierendeeld met hartschild:
Het volledige wapen van de stad Rotterdam.
Het wapen van Sint Joris: een kruis van keel op een veld van zilver.
Het wapen van de padvinderij in Nederland: een lelie op een veld van hermelijn.
Het wapen van Kralingen: een achtpuntige ster van keel op een gouden veld.
Het hartschild vertoont het groepsdier, een zwarte haan met rode kam en lellen, kraaiende.
Boven het schild staat een helm getralied en gesierd van goud, gevoerd van keel, met dekkleden
van sinopel en goud ter rechterzijde en van keel en zilver ter linkerzijnde, gekroond met een
kroon van vijf bladen en vier parelpunten van goud; het helmteken: de kraaiende rechts
gewende haan met lellen en kam.
Als schildhouder staat rechts de Nederlandse Leeuw. Links een Verkenner tweede klasse in
volledig uniform met hoed en stok in natuurlijke kleuren, hebbende een Oranje das om de hals
met patrouillelinten van de huidige totempatrouille.
De schildhouders staan op een lint van goud, aan beide zijden gerand van keel, waarop de
wapenspreuk van de Nederlandse padvinders: "WEEST PARAAT"
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Op 29 september 1934 werd het tweede groepshuis geopend door Kolonel A.
Diemont, ondervoorzitter van de Ned. PadvindersVereniging. Het houten
groepshuis “Cappadocië" (2) stond aan de Kralingseweg 216 in Prinsenland en zou
tot 1971 dienstdoen als clubgebouw.
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Op 13 april 1934 wordt door prinses Juliana het nieuwe hoofdkwartier van de
Nederlandsche Padvinders vereniging in Den Haag geopend. Groepen uit het
gehele land, waaronder verkenners van de Kralingsche Troep zijn bij deze
feestelijke opening aanwezig. Voor het eerst wordt het nieuwe vaandel
meegedragen. In het midden is de prinses te zien samen met de hoofdverkenner
Rambonnet. Links onder is duidelijk het nieuwe vaandel van de KT in beeld.

In 1935 wordt de Rotterdamse Wielerbaan in Kralingen om veiligheidsredenen
afgebroken. De baan was 250 meter lang en kon 7000 toeschouwers herbergen.
Ter vervanging was op 13 mei 1934 een nieuwe wielerbaan in Terbregge geopend.
Prinsenland was in de jaren voor de oorlog een welvarend tuinbouwgebied. Zo ver
het oog reikte lagen de tuinderijen aan met name de 's Gravenweg, de
Ringvaartweg en de Kralingseweg. Tot circa 1930 werd de aanblik bepaald door
platglaskassen, af en toe afgewisseld door een weiland met grazende
koeien.Daarna kwamen langzaam maar zeker de hoge kassen. In eerste instantie
aan de Kralingseweg met houten frames, en later aan de 's Gravenweg, met een
betonnen raamwerk.
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Naast het harde werken hadden de tuinders ook nog tijd voor een sportief
verzetje. Men ging daarvoor bijvoorbeeld naar de wielerbaan en de schietbaan.
Die lagen beiden aan het begin van de Kralingseweg, waar nu de sportvelden van
'Victoria' liggen.
Op de schietbaan hadden de tuinders een eigen schietvereniging “De Loerende
Kat”. Overigens waren hier niet alleen de heren tuinders actief. Ook de dames
wisten goed raak te schieten.
Begin juni 1935 gaan de welpen op voorjaarskamp naar Voorthuizen.
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Op 16 oktober 1935 neemt Chil Carel Lodewijk Wilhelm Wirtz tijdelijk de leiding
van de welpenhorde over. Op 11 januari 1936 wordt mej. P.B. van der Wolk
geïnstalleerd als nieuwe akela.
1. Carel Lodewijk Wilhelm
Wirtz
Geboren te Nijmegen op
11-10-1916 en overleden
te Rotterdam op 14-032002
Interieurarchitect te
Rotterdam, was een van de
architecten van het
monumentale interieur van
het stoomschip Rotterdam
(1959).
Gehuwd met Louise
Mathilde Frédérique van
der Willigen, geboren te
Rotterdam op 22 april 1919
en overleden te Empe op 7
februari 2009.
Wnd hordeleider van de
welpen 16-10-1935-11-11936
Akela van de welpenhorde
II van de Kralingsche Troep
15-2-1936 – 14-9-1938
Wnd groepsleider en
troepleider van de
Kralingsche Troep 19391940
Akela van de welpenhorde
II (Sionee) 23-2-1946 –
sept. 1946
Akela van de welpenhorde van de Kralingsche Troep 19472. Pieternella Barendina van der Wolk
Geboren in Den Haag op 24-6-1910 en overleden te Wassenaar op 12-2-1999.
Akela van de welpenhorde van de Kralingsche Troep 11-1-1936-maart 1938
Gehuwd in Rotterdam op 10 juni 1942 met Hopman Willem Kloot, geboren te Rotterdam op 227-1908 en overleden te Maassluis 15-4-1973.
Sinds 10-6-1938 Districtscommissaris Rotterdam (NPV), later DCC Afdeling Training (NPV).
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Op 10 november 1935 wordt de eerste voortrekkersstam (jongens van 17 jaar en
ouder) geïnstalleerd: Prins Alexanderstam.
In december 1935
doen, naast 6
hoornblazers en 3
tamboers (sinds
maart 1934),
zeven pijpers hun
intrede in de KT.
Al met al een
volwaardig
Tamboers-,
Hoornblazers- en
Pijperscorps.

kt –welpen,
verkenners, zeeverkenners en
muziek op 1 foto
(1933).
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Op 15 februari 1936 wordt de welpenhorde gesplitst in een horde op de
woensdag (horde I) en een horde op de zaterdag (horde II). Horde I blijft onder
akela Van der Wolk en horde II komt onder leiding van akela Wirtz.
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In 1936 kwam er verandering in het Troepleven. Groepsleider en hopman L.
Goudswaard neemt op 28 maart afscheid van de Kralingsche Troep. Bij zijn vertrek
heeft de KT 56 leden. De groep en de verkenners kwamen onder leiding van
Herman E. Maillette de Buy Wenniger, die de taak van Hopman op zich nam, de
nieuwe Vaandrigs (assistenten van de Hopman) waren dr. A.J. Teychiné
Stakenburg en ir. P. van Dijk en Troepleider Professor dr. J. Nauta (uiteraard waren
deze mannen toen nog niet voorzien van hun academische titels). Op 21
november 1936 wordt de nieuwe hopman door de districtscommissaris ir. J.R. de
Jong officieel geïnstalleerd als groeps- en troepleider der KT.
1. Herman Egbert Maillette de Buy Wenniger,
Geboren te Rotterdam op 01-09-1909 en overleden op 28-07-1986
Groepsleider van de Kralingsche Troep 28-3-1936-10-12-1947
Hopman van de Kralingsche Troep 28-3-1936-26-04-1947, 17-10-1947-1012-1947, juli 1952-12-2-1955
Assistent-Commissaris voor het district Amsterdam sinds 21-1-1938
Oubaas/Stambegeleider van de stam der Satrapen 1939-1941 en 19451948
Penningmeester van Stichting Cappadocië 1948-1958
Voorzitter van Stichting Cappadocië 1958-1970
Gehuwd met Tine (Catha. M.) Anthonisse (arts)
Zoon van de eerder genoemde Louise Christine Marianne Maillette de Buy Wenniger-Hulsebos
en Lucas Maillette de Buy Wenniger, wnd Groepsleider van de Kralingsche Troep 1924-1925
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2. dr. Arnold Jacob (Teychiné) Stakenburg
Geboren te Rotterdam op 15 januari in 1918 en overleden op 3-11-1985.
zoon van Josephine Albertine Lucie Isabelle Smeulders (1876-1961) en Johannes Stakenburg
(1879-1944), secretaris van de Scheepvaart Vereeniging Zuid in Rotterdam, directeur van de
Scheepvaart Vereeniging Noord in Amsterdam en daarna algemeen secretaris van de Bond van
Werkgevers in de Koopvaardij
1946 benoemd werd tot adjunct-secretaris en later algemeen
secretaris van de S.V.Z. in Rotterdam, hetgeen hij tot zijn afscheid
in 1978 bleef.
Nadat in 1920 met zijn oudoom van moederszijde het geslacht
Teychiné was uitgestorven, wist hij te bereiken, dat bij Koninklijk
Besluit in 1952 aan hem toestemming werd verleend, deze naam
voor zichzelf en zijn wettige nakomelingen aan de zijne toe te
voegen.
Na de Lagere School in de Hoflaan volgde het Gymnasium
Erasmianum en in 1936 ging hij in Leiden Nederlandse taal- en
letterkunde studeren. Tijdens zijn schooljaren was hij met hart en
ziel padvinder. Het spel van verkennen heeft hij tot zijn dood toe gespeeld. Een grote
nieuwsgierigheid naar, en belangstelling voor mensen in heden en verleden bracht hem steeds
weer tot nieuwe verkenningen. Daaraan danken wij een indrukwekkende reeks boeken,
artikelen en publicaties op zeer verschillend gebied. Met de pen was hij even vaardig als in zijn
omgang met vrienden en bekenden. Gedurende de bezettingsjaren voltooide hij in 1941 zijn
studie in Leiden en rondde deze in 1943 af met zijn proefschrift.
Aan die nieuwe tijden zal hij zeker ook gedacht hebben in 1943 in de gevangenis aan de
Weteringschans in Amsterdam en tijdens zijn gevangenneming op het Kasteel Staverden, waar
hij ondergedoken was. In 1944/45 was hij koerier van de Raad van Verzet in Rotterdam. Tijdens
de oorlogsperiode was hij ook Conservator van 's Rijks kunstschatten.
Toen de donkere wolken van oorlog en bezetting in 1945 overgedreven waren, werd Ab
Stakenburg leraar aan het Erasmiaans Gymnasium. Hij bleef dat maar kort, tot zijn benoeming in
1945 bij de S.V.Z., maar lang genoeg om al een voorproefje te geven van zijn pedagogische
kwaliteiten en zijn uitzonderlijke, zo niet soms bizarre wijze van lesgeven. Het is dan ook niet
verwonderlijk, dat hij aan de wieg heeft gestaan van de Stichting Vervoer- en Havenopleidingen
(Havenvakschool) in Rotterdam en de Stichting tot bevordering van het leerlingenwezen in het
Haven- en Vervoerbedrijf. Jarenlang was hij daarvan secretaris/penningmeester.
Bevordering tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
Eerder was hij al officier in de orde van Oranje-Nassau. Rotterdam eerde hem met de
Erasmusmedaille en met de Van Oldenbarneveltpenning der Stad Rotterdam (1978),
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Hij was secretaris/penningmeester van de Bedrijfsgeneeskundige Dienst voor de Haven van
Rotterdam; penningmeester van de Gezinsverzorging en Gezinshulp 'De Rotterdamse Haven' en
van het Sociaal Fonds voor de Amsterdamse en Rotterdamse Havens; voorzitter van de
Rotterdamse Jeugdgemeenschap, van de Rotterdamse Stichting Ongeorganiseerde Jeugd (cluben buurthuiswerk) en van het Meisjescentrum 'De Zonnebloem'. Voorts was hij voorzitter van
het Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd; voorzitter van het Comité Nationale Belangen in
Rotterdam; secretaris van het Anjerfonds Rotterdam; secretaris van de Rotterdamse Kunstkring;
secretaris Rotterdamse Kring van Auteurs; voorzitter en oprichter van de Stichting 'Paul Nijgh
Penning'; vice-voorzitter van de Nederlandse Amateur Toneel Unie (N.A.T.U.); bestuurslid
Historisch Genootschap 'Roterodamum' en kroonlid van de Universiteitsraad van de Erasmus
Universiteit.
Gehuwd te Rotterdam op 16-07-1955 met drs. Eleonore Francoise Mees,
Geboren in Rotterdam op 13 september 1919 en overleden in 2000
Zij was het oudste kind van Emma Johanna Antoinette Romelia van Stolk (1887-1947) en
Jacobus Mees (1885–1970).
Vaandrig 1936Lid van Stichting Cappadocië 1948-1972
Penningmeester van Stichting Cappadocië 1958-1959
Secretaris van Stichting Cappadocië 1958-1972
3. Troepleider Professor dr. Jan Nauta,
1940 gestart met zijn studie te Leiden, later Thorax-chirurg, hoofd afdeling Thoraxchirurgie van
het Dijkzigt ziekenhuis en Erasmus Universiteit, Rotterdam. Gehuwd in 1949 met Hélène Maria
Theresia Nauta-Barge, start studie te leiden in 1944.

Op 13 juni 1936 wordt voor de tweede
maal de zeeverkenners afdeling
(zeemeeuwen en kieviten) opgeheven. De
reden: “wegens de grote moeilijkheden
van praktische en financiële aard”. De
waterpatrouille heeft sinds november
1932 bestaan als een aparte afdeling
onder de Hopman.

De groep krijgt op 3 december 1936 een gironummer, ten name van Groepsleider
Kralingsche Troep, n.l. no. 293117.
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In het voorjaar van
1937 werd het schild
van onze Groep de
"Kralingsche Troep"
door de Groepsraad
vastgesteld.
Op 9 juni 1971
brandde het
Groepshuis
"Cappadocië" af en
gaat een groot deel
verloren. Het
wapenschild komt
gehavend uit de strijd
en wordt opgeslagen.
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Op 25 april 1981 wordt
het nieuwe groepshuis
aan de Turfweg
geopend. Door Piet
Bruinzeel is een nieuw
wapenschild gemaakt.

Bij de viering van het
90-jarig bestaan van de
groep (2008) komt het
originele schild pas
weer tevoorschijn.

De Kralingsche
Troep tijdens de
Sint Joris-viering op
24 april 1937 voor
het groepshuis.

Op 29 april 1937 overleed op 43-jarige leeftijd, oud-Hopman
Winkler Prins, de oprichter van de Kralingsche Troep.
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Op 29 juli 1937 vertrekken om 9 uur 900 padvinders van 30 groepen van het
District Rotterdam, waaronder leden van de Kralingsche Troep, met een speciale
Jamboreetrein vanaf station Delfsche Poort in Rotterdam. Het geheel staat onder
leiding van assistent-commandant Willem Kloot.
Het stationsplein wemelt van groepen padvinders, bepakt en gezakt met dekens,
kookgerei, vlaggen en stokken. Dan klinkt een commando en al die padvinders
bestijgen de treinstellen. Er heerst een vrolijke stemming. Het zijn feestgangers op
weg naar een internationaal verbroederingsfeest. (foto RN 29-7-1937)
De 5e Wereldjamboree van 31 juli - 9 augustus 1937 in Vogelenzang-Bloemendaal
blijft altijd in herinnering als de Jamboree, waarop B.P. afscheid nam. Deze
Jamboree, waarop 28.750 Scouts uit 54 landen deelnamen, werd geopend door
Koningin Wilhelmina.
In de aanloop naar de Jamboree
van 1937 werd er veel propaganda
gemaakt waardoor er een enorme
stroom van nieuwe padvinders op
gang kwam en
er duizenden
de Jamboree
bezochten.
Hierbij had
men de
medewerking
van bv. De
ANWB die op
alle wegwijzers,
die de richting
aangeven naar
Vogelzang,
groene bordjes
met oranje letters aanbracht met
het woord Jamboree.
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Maar ook in de meeste nationale en regionale dagbladen en tijdschriften werd er
aandacht aan besteed en bovenal door de radio. Tevens werden er kleurrijke
posters en stickers verspreid.
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Kortom, het kon dan ook geen Nederlander ontgaan dat de Jamboree gehouden
zou worden. Zo was het Jamboreelied regelmatig te horen op de radio en werd
het op die manier ook buiten Scouting zeer populair. Hiervan werd tekst en
muziek geschreven door Jan Schaap terwijl er ook Engelse en Franse teksten
waren.
JAMBOREE-LIED
In negentien-drie-zeven
dan zal je wat beleven
dan komt de Jamboree in Nederland.
Dan staat uit alle landen
van alle rang en standen
de jeugd van blank en bruin hier hand en hand.
Dan zingen scouts uit Labrador, Japan en Alkmaar
op 't Nederlandsche grondgebied heel vroolijk met
elkaar!
Refrein:
Jamboree, Jamboree, J-A-M-B-O-R-E-E, Jamboreeree-ree
Jamboree, Jamboree, wij zijn verkenners van B.-P.
De schotten dragen rokken
de Polen wandelstokken
Hongaren hebben pluimen op hun hoed.
Amerika een rijbroek
Britsch Indië een hoofddoek
De zweden staan die witte mutsen goed!
Maar allen dragen in hun hart het groote ideaal
dat niet afhankelijk is van ras, van land of stand of taal.
Refrein:
Geert Hendrik van Dongen
Een Amsterdamse jongen
met peenhaar en veel sproeten op 't gelaat
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zoekt in dit groote leger
een ras-wasch-echte neger
als trouwe bondgenoot en kameraad.
Geert sprak geen woordje Engelsch, Jim misschien een stuk of vier
Toch ruilden ze van alles en ze hadden dik plezier.
Refrein:
De wereld is vol broodnijd.
Vandaar dat men zich doodstrijdt;
We raken steeds maar dieper in 't moeras
Een jeugdbond aller volken zal metterdaad vertolken
dat aan de jeugd een betere toekomst was
De wereldbond van Padvinders stuurt daar bewust op aan;
het spreekwoord zegt nog altijd: "Jong geleerd is oud gedaan."
De opening werd bijgewoond door
verschillende hoogwaardigheidsbekleders,
waaronder BP en Koningin Wilhelmina. Op
haar hoed draagt zij het gouden
padvindersinsigne dat Prins Hendrik
toebehoorde om aan te tonen hoezeer zij
zich één voelde met de padvinders
Tijdens de opening was er een groot defilé
van alle deelnemers. Het duurde ruim
anderhalf uur voordat de hele stoet voorbij
was getrokken. “De Nederlandse vlag aan
het hoofd van het contingent tijdens het
grote defilé wordt gedragen en
geëscorteerd door Kralingsche Troepers.
APL Van Zwieten draagt het bordje
“Holland”. Ook de latere hopman G.H. Bast was aanwezig. Iedereen moest
minstens tweede klasse zijn om naar de jamboree te mogen gaan. In totaal 24
welpen, 39 verkenners en 3 voortrekkers van de KT zijn aanwezig.
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Voor het eerst werden er 12 badges uitgegeven van de subkampen, aanvankelijk 9
en één badge voor de staf. Ieder subkamp had zijn eigen kleur bovenbalkje.
Subkamp 1 = geel, 2 groen, 3 rood, 4 lichtblauw, 5 donkerblauw, 6 rood/wit, 7
blauw/wit, 8 geel/groen, 9 oranje. Stafleden hadden een insigne zonder balkje.

Later kwamen er nog 2 subkampen bij, nl. Woestduin = groen/wit, waar
hoofdzakelijk Nederlandse Scouts waren ondergebracht en een subkamp speciaal
voor zeeverkenners= oranje/wit.
In de arena waren dagelijks demonstraties van de verschillende contingenten.
Hoewel padvindsters niet aan de Jamboree deelnamen (tot de 16e
Wereldjamboree in Australië stond deelname alleen open voor jongens), hebben
zij toch de arena mogen gebruiken om hun Chief Guide, Lady Baden Powell, te
begroeten. Zij reikte aan de Vlissingse padvindsters de wereldvlag van de
meisjesorganisatie uit, die een lange reis langs alle meisjesgroepen in Nederland
en de overzeese gebiedsdelen zou gaan maken.
Ook aan de welpen werd gedacht. Op 3 augustus was de eerste Welpendag en
mochten ca 2500 welpen het kamp bezoeken. Dit bezoek eindigde met een
speciaal voor hen georganiseerde kampvuur, waarna zij in Haarlemse scholen de
nacht doorbrachten. Maar de volgende dag kleurde de Jamboree weer groen, ca
5000 jonge wolven verzamelden zich in de grote arena. Na enkele spelen werd
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een grote raadsrots binnengedragen waarop behalve de Chief Scout of the World
Lord Baden-Powell ook Prins Bernhard plaatsnam. De Chief leidde de horde-roep.

Welpen op de Jamboree in 1937. In hun midden Prins Bernhard in militair uniform uit die tijd
met een sjako op het hoofd.

Koninklijk bezoek was er ook op woensdag 4 augustus en de Koningin had ditmaal
prins Bernhard meegenomen (rechts). Deze werd onmiddellijk door de Zweedse
contingentsleider, prins Gustaaf Adolf (2e van rechts), enthousiast gemaakt voor
het verkennen. Zij kijken hier naar een show van vijfduizend welpen.
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De organisatie van het kamp was uitmuntend. De sanitaire voorziening was keurig;
Simon de Wit verzorgde de fouragedienst voortreffelijk.
Jamboree cijfers
Er waren 27.100 deelnemers uit 35 landen.
16.526 buitenlandse deelnemers
Verzonden poststukken per dag 50.000
Ontvangen poststukken per dag 20 / 40.000
Hospitaal
Bedden in hospitaal 307
Totaal aantal opgenomen patiënten 193
Maximaal aantal per dag 76
Chirurgische gevallen 51
Hulp verleend in hulpposten 4013
650 kranen
120 douches
Voeding
Aardappelen 247.250 kg
Brood 199.600 kg
Suiker 38.875 kg
Kaas 10.750 kg
Eieren 158.000 stuks
Melk 199.250 l

Transport
Aantal auto's per dag gebruikt 25
Aantal auto's op spitsdagen 40 (!)
Spoorwegen
Aantal extra treinen 31/7 -10/8 198
Totaal vervoer reizigers Jamboreetijd
623.600
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Entree naar de jamboree 1937 via de Bekslaan in Vogelenzang

Vele buitenlanders kwamen naar de jamboree,
waaronder deze Poolse verkenners (L) en een
patrouille van het eiland Saba met de
opvallende hoeden.
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Padvinders uit de hele wereld defileren bij de sluiting voor de laatste maal voor
hun Chief. Van ieder land kwam de contingentsleider naar voren om een
Jacobsstaf te ontvangen als teken van goede wil. Tevoren had de Chief gewezen
op de betekenis ervan. De staf draagt het kruis, symbool van opoffering en van het
grote, christelijke geloof. Maar zij heeft ook armen, die tonen dat de
padvindersbeweging niet aan een bepaald geloof is gebonden maar dat zij wijd
openstaat om mensen van alle godsdienstige overtuigingen te omvatten. Het
embleem heeft 10 punten, evenveel als de padvinderswet. Hij zei: "Bewaar dit
teken van de Jamboree zuinig en draag het altijd met je mee." Hierna deelde B.P.
aan alle contingentsleiders een houten Jacobsstaf uit. De foto toont prins Gustaaf
Adolf die de staf in ontvangst neemt.
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DE JACOBSSTAF - HET SYMBOOL VAN DE WERELD JAMBOREE 1937
Als een krachtig symbool van eenvoud zullen de simpele lijnen van de
Jakobsstaf zich op onze shirts aftekenen. Duizenden zullen ons verbaasd
vragen wat dat is, wat het voorstelt. En met een glimlach van voldoening en
trots op het werk van onze voorouders zullen we antwoorden, dat dit het
symbool is van "KLEINE MIDDELEN, GROTE RESULTATEN", n.l. de Jakobsstaf,
een doodeenvoudig kruishout, een graadstok, maar dan een met een
weergaloze historie in ons zeewezen, schreef Ton Koot in de Huifkar van 1937.

Reeds voor de
Tachtigjarige oorlog
werden de
Nederlanders de vrachtvaarders van Europa genoemd, omdat zij de Indische producten uit de
Portugese havens over Europa distribueerden. Toen in het eerste stadium van de Tachtigjarige
oorlog Portugal bij Spanje werd ingelijfd en de Nederlandse scheepvaart allerlei belemmeringen
voor de handel ondervond, besloten zij zelf de producten uit Indië te gaan halen en maakten
daarbij gebruik van de ondervindingen van zeevaarders, die op Portugese schepen gediend
hadden en van anderen, die in Lissabon Portugese kaarten wisten te bemachtigen. De zeevaart
op de Oostzee en de Middellandse Zee had nimmer de moeilijkheid der plaatsenbepaling op zee.
Men kon hier n.l. het gegiste bestek door het in zicht lopen van de kust door landverkening
verbeteren.
De Portugezen hadden voor het meten van de hoogte van de Poolster voornamelijk gebruik
gemaakt van zeeastrolabium en kwadrant, die hoekmeting mogelijk maakten, maar die door de
betrekkelijk geringe omvang zelfs in die tijd niet beantwoordden van de eis, die men aan de
toenmalige instrumenten stelde.
De Nederlandse zeevaarders van de zestiende en zeventiende eeuw bedienden zich op hun
Oceaantochten van de "Jakobsstaf", een zeer primitief instrument, vergeleken bij de
tegenwoordige zee-instrumenten en waarmee resultaten zijn bereikt, die bewondering
afdwingen.
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De "Jakobsstaf" bestaat uit een vierkante stok AB met een viertal schuiven CD van verschillenden
lengten.
Afhankelijk van de grootte van de te meten hoek gebruikte men de schuif 1,2,3, of 4.
Wilde men de geografische breedte bepalen dan werd de stok AB met A voor het oog geplaatst
en een bepaalde schuif langs de stok in de richting van B verschoven, totdat en langs het ene
uiteinde (D) naar de Poolster keek en langs het andere uiteinde naar de Kim.
De gemeten hoek kon dan op een verdeling langs de stok AB worden afgelezen.
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Als afscheid zei B.P.: "Ik nader het eind van mijn leven, velen van jullie staan nog
aan het begin. Ik wens jullie een gelukkig en succesvol leven toe. Je kunt dit
bereiken door je altijd aan de Padvinderswet te houden, wat je ook bent en waar
je je ook bevindt. Now Goodbye. God bless you all. God bless you."
BP's laatste boodschap
"Beste Scouts,
als je ooit het toneelstuk 'Peter Pan' hebt gezien, dan zul je je herinneren hoe de
piratenhoofdman altijd zijn laatste woorden sprak omdat hij bang was dat hij
misschien, als de tijd voor hem kwam om te sterven, de tijd niet zou hebben om
zijn hart te luchten. Met mij is het net zo, en daarom, ook al ben ik op het
moment niet stervende, zal dat een dezer dagen wel zo zijn en ik wil jullie nog
een afscheidswoord nalaten.
Bedenk dat het de laatste keer is dat je ooit van me zult horen, dus bedenk goed
wat ik zeg. Ik heb een zeer gelukkig leven gehad en ik wil dat jullie stuk voor
stuk een gelukkig leven hebben.
Ik geloof dat God ons in deze mooie wereld heeft gezet om gelukkig te zijn en
van het leven te genieten. Gelukkig word je niet door rijkdom en ook niet alleen
door een succesvolle loopbaan of zelfingenomenheid. Je komt een stapje
dichterbij geluk door je zelf gezond en sterk te maken als jongen, zodat je jezelf
nuttig kunt maken en dat je van het leven kunt genieten als man.
Een studie van de natuur laat zien hoe vol met mooie en fantastische dingen
God de wereld heeft gemaakt waar jij van kan genieten. Wees blij met wat je
hebt en maak er het beste van. Bekijk alles positief in plaats van negatief.
Maar de echte manier om geluk te vinden is door andere mensen gelukkig te
maken. Probeer de wereld een beetje beter achter te laten dan zoals je hem
aantrof. En wanneer je tijd komt om te sterven, dan kun je gelukkig sterven met
het gevoel dat je je tijd zeker niet hebt verspild, maar je je best hebt gedaan.
'Wees paraat' door op deze wijze gelukkig te leven en gelukkig te sterven.
Hou je altijd aan je Scouting Belofte - zelfs nadat je geen jongen meer bent - en
God zal je helpen dat te doen.
Uw vriend, Baden Powell of Gilwell.'
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De Kralingsche Troep nam vele trofeeën mee naar huis. Van het restaurant “De
Drie Totems” namen we de keurige berkenhouten hekken over, die onze
kampvuurcirkel op Cappadocië kwamen omlijsten. Het levensgrote schilderij van
B.P. werd gewonnen uit de
nalatenschap van de limonadetent,
door het verzamelen van een record
aantal kroonkurken. Ook is de
Kralingsche Troep in het bezit
gekomen van een ANWBbewegwijzeringsbord. Hoe we er
echter aan gekomen zijn is onduidelijk.

Grote drukte bij het vertrek op het station Bennebroek-Vogelenzang
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Op 12 oktober 1937 behaalt Hopman Wenniger het theoretisch, praktisch en
administratief gedeelte van de Gilwell-Wood-badge voor verkenners.
Op 13 oktober 1937 wordt het elektrisch licht in het groepshuis officieel in gebruik
genomen.

Hoofdverkenner Rambonnet treedt in november 1937 af en de NPV
en KV richten samen de Nationale Padvindersraad op, waarvan Prins
Bernhard voorzitter wordt. A.E. Oosterlee wordt
hoofdkwartiercommissaris van de NPV en mr. Ben Hoppener van de
KV. De functie van Hoofdverkenner blijft daarmee dus vacant.

Het NPV installatieteken werd nu dat van de NPR en verscheen
weer op de shirts verscheen weer op de shirts van de KV terwijl zij
op de rechterborstzak een vereenvoudigd rood Kruis van Jeruzalem
of Krukkenkruis gingen dragen.
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De Nationale Padvindersraad was de beweging die moest worden opgericht in
1938 omdat de Nederlandse Rooms-katholieke kerkleiding in 1937 besloot dat de
katholieke jeugd niet onder leiding kan staan van een vereniging waarvan het
bestuur niet geheel uit katholieken bestaat. Daarom scheidde de Katholieke
Verkenners zich weer af van De Nederlandse Padvinders. Omdat er bij de WOSM
maar één landelijke organisatie werd geaccepteerd, moesten deze twee
bewegingen in één vereniging worden ondergebracht.
De Nationale Padvindersraad bestond uit de Hoofdcommissarissen van de
Katholieke Verkenners en De Nederlandse Padvinders en uit elke vereniging vier
Hoofdkwartier-commissarisen. De raad stond afwisselend onder voorzitterschap
van een van de Hoofdcommissarissen. De Nationale Padvindersraad was onder
andere verantwoordelijk voor de scoutshop. De Nationale Padvindersraad werd
op 30 januari 1968 vervangen door de federatie Scouting Nederland een wat
vaster verband, als voorloper op de vereniging Scouting Nederland.

1937:
Kievitenpatrouille olv.
Hopman Maillette de
Buy Wenniger

De Rotterdamse Manege, opgericht in 1837 voor de paardensport, verhuisde in
1937 naar de Kralingseweg 120 en beschikt daar over twee binnenbanen en een
buitenbaan naast het terrein van het oude en internationaal vermaarde Concours
Hippique International Officiel CHIO.

124

Op vrijdag 24 december 1937 waren in de Zuiderkerk Welpen, Verkenners en
Voortrekkers van het District Rotterdam der Nederlandsche Padvinders samen
met hun leiders en leidsters bijeengekomen voor het bijwonen van de
gebruikelijke Kerstaandacht. Het grote schip van de kerk, dat geheel met de
jongens in hun kleurige uniformen was gevuld, bood een ongewoon schouwspel,
waaraan de hoge verlichte Kerstboom, de tienarmige kandelaar van de
padvinderswet en de talrijke vaandels rond de preekstoel een bijzonder karakter
verleenden. De dienst stond onder leiding van Ds. W.A. Zeijdner. Hopman
Maillette de Buy Wenniger van de Kralingsche Troep vertelde een kerstverhaal.
Behalve de ruim
1500 padvinders
waren er veel
ouders en
belangstellenden
aanwezig. Op de
foto het moment
van het afleggen
van de gelofte
(RN 27-12-1937).
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Opheffing op 15 januari 1938 van voortrekkersstam, de Prins Alexanderstam. De
laatste twee jaar is Pieter van Dijk waarnemend stambegeleider geweest. Deze
stam wordt in 1939 heropgericht onder de thans nog bekende naam “stam der
Satrapen”.
Op 27-3-1938 neemt Wilhelmina Liedeweij Helena Roosenschoon de welpen
horde I (woensdagmiddag groep) over als nieuw akela.
1. Wilhelmina Liedeweij Helena Roosenschoon (later geh. W. Hakman)
Akela van de welpenhorde I van de Kralingsche Troep 27-3-1938 tot april 1941

Op 23 april 1938 werd in het openluchttheater Dijkzicht het twintig jarig bestaan
van de KT gevierd. Op 21 mei 1938 is er een Openluchtuitvoering in "Dijkzicht".
In 1938 verlaten Lord en Lady Baden-Powell Engeland voorgoed om zich te
vestigen in Nyeri, Kenia. Lord Somers volgt BP in het Britse Wereldrijk feitelijk op
als Chief Scout.
Hoofdverkenner Rambonnet treedt af en de N.P.V. en K.V. richten de Nationale
Padvindersraad (NPR) op, waarvan Prins Bernhard voorzitter wordt. A.E. Oosterlee
wordt hoofdcommissaris van de N.P.V. en mr. Ben Hoppener van de K.V.
Op 24 mei 1938 werd het ouder-bestuur gevormd: voorzitter dhr. J. Hudig Jlzn.,
penningmeester dhr. A.A. van Sandick en de leden mw. A.J. Nauta-van der
Hoeven, mw. E. Carp-van der Hoeven en dhr. mr W. Nolst Trenité.
1. mw. Anna Joanna Nauta-van der Hoeven
Geboren te Rotterdam op 3-12-1892, overleden te Eefde op 1-2-1983.
Gehuwd met professor mr Gerhard Nauta 1884-1967 (1913-1917 eerste
juridisch hoogleraar Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam
en Advocaat, notaris 1909-1967 te Rotterdam)
Woonachtig in de Prinses Julianalaan 56
1. (1920)
2. mw. Elise Carp-van der Hoeven
Geboren te ’s-Gravenhage op 28-6-1902
Gehuwd 13-4-1922 met Wilhelm Friedrich Theodor Carp (22-6-1896-42-1937), wijnhandelaar
Woonachtig aan de Vijverlaan 94
3. mr Willem Nolst Trenité
Geboren te Rotterdam op 25-06-1892 en overleden te Rotterdam op 28 februari 1960
Advocaat,Voorzitter van de afdeling Rotterdam van het Nederlands Kunstverbond
Zoon van Jean Gédéon Lambertus Nolst Trenité en Elise Cornelie van Rossem
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Gehuwd met Jeanne Chabot (Geboren te Rotterdam op 30-08-1900 - overleden te
Zoeterwoude op 24-05- 1945) en Sophie Elisabeth Havelaar (Geboren te Rotterdam op 13-071901 - overleden te Rotterdam op 14-12-1986)
Vader van Jan (Jean) Gédéon Lambertus Nolst Trenité (geboren op 25-12-1922 en overleden op
10-10-1988), patrouilleleider van de Kievieten 1937-1941 en Willem Nolst Trenité (geboren 144-1927), voorzitter van stichting Cappadocië 1970-1984, Ere-voorzitter 1984.

Op 10 juni 1938 neemt, na 4 jaar, Districtscommissaris van Rotterdam (NPV), de
heer ir. J.R. de Jong afscheid. Op zaterdag 11 juni wordt hij tot Erelid van de
Kralingsche Troep benoemd en zijn hem door de Eereraad de bijbehorende “bull
en distinctieven” overhandigd. Willem Kloot wordt de nieuwe Districtscommissaris.
Op 14 september 1938 neemt akela mej. M.W. (Jet) Blom de leiding van de
welpen horde II over. Vanaf september 1939 gaan de beide hordes op
zaterdagmiddag draaien.
1. Maria Wilhelmina (Jet) Blom
Geboren te Rotterdam op 19-12-1919 en overleden te Voorburg op 5-10-2001.
Dochter van Anna Knottnerus en Gerard Pieter Blom, assuradeur.
In 1947 gehuwd met Rogier de Roo v. Alderwerelt (1921-1998)
Akela van de welpenhorde II van de Kralingsche Troep 14-9-1938-1940
Woonachtig aan de Oranjelaan 37.

13 augustus 1938
Voortrekkers
kader te
Oostmarsum.
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15-10-1938 mw dr. L.C.M. Maillette de Buy Wenniger-Hulsebos, presidente van de
afdeling Rotterdam van het Nederlandsch Padvindsters Gilde, opent het clubhuis
De Blokhut aan den
Honingerdijk, voor de
Kralingsche
padvindsters (groep 1
en 9 Wetro) en de
Kralingsche
kabouterkring 2. De
padvindsters zaten tot
januari in een
clubgebouw aan de
Essenstraat.
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In mei 1939 won de Hanenpatrouille van de KT (o.l.v. Hans Allaries (overleden 2711-1999), Nol Blitz, Dirk Valstar, Jan van Zwieten (geboren Rotterdam 1927), Piet
Bruinzeel en Gerard Bast) van de 19 patrouilles de Nationale patrouillewedstrijden
(27 t/m 29 mei) op Ada’s Hoeve in Ommen. Het Wisselschild is huiswaarts naar de
KT genomen. “Hanen Kralingsche Troep 1939” staat er op.
Pas met Pinksteren 1946 wordt het
Wisselschild doorgegeven aan de
Springbokken uit Almelo. Waarnemend
commissaris Roest van Limburg neemt het
schild, dat al die oorlogsjaren is
gekoesterd, in ontvangst om het door te
geven aan de nieuwe winnaars. In mei
1948 wordt een foto van de
Hanenpatrouille uit 1939 door vaandrig
Stakenburg overhandigd aan de Districtscommissaris hopman Willem Kloot.

v.l.n.r. Hans Allaries, Nol Blitz, Dik Valstar, Jan van Zwieten, Piet Bruinzeel en Gerard Bast
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In het zelfde jaar werd de Stam (Stam der Satrapen) weer opgericht
(voortrekkerstroep, seniorscouts) hopman Herman E.
Maillette de Buy Wenniger,
werd oubaas der stam. Leden:
Nol (Arnold) Blitz, Dirk Valstar,
Jan Willem van Zwieten, Wim
ter Schiphorst, Arie
Hoogendam, Gerard (Gerardus
Henricus) Bast en Jaap Hudig.
Ter voorbereiding van het 90
jarig bestaan van de KT
hebben we van Dick Helmstrijd
de Zwarte Olifant van de Stam
der Satrapen gekregen, met
de mededeling het hoort bij
de Stam. Lezend door de
Maandbladen kwamen we het
antwoord tegen op de vraag
wat is de betekenis van het
beeld en ook waar komt het
vandaan.
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Zomer 1939 rond het
groepshuis aan de
Kralingseweg.

In juni 1939 krijgen verkenners van de KT het verzoek van scouts van de 1st Shaw
Scout Troop uit Lancashire om in de laatste week van augustus een gezamenlijk
zomerkamp te organiseren. De verkenners van beide troepen kennen elkaar van
de Jamboree. En zo komt het dat onze verkenners die zomer van de tweede keer
op zomer kamp gaan, nu echter op een heel speciale mannier…. Trekken per
goederenwagons door Nederland.
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Op 28 augustus 1939 werd de Algemene Mobilisatie uitgeroepen. De algemene
mobilisatie bracht de gehele krijgsmacht op voet van oorlog. Alle dienstplichtigen,
16 lichtingen van de lichtingen 1924 tot en met 1938 werden opgeroepen, de
lichting 1939 was al onder de wapenen. De landmacht verhoogde daardoor haar
sterkte van ongeveer 100.000 man naar 280.000 man. Ook de mannen van de KT
moeten onder de wapenen. De chef van de generale staf, Lt. gen. I.H. Reijnders
werd benoemd tot Opperbevelhebber van de Land en Zeemacht, (O.L.Z.) en
daarmee tot generaal bevorderd.
Ruim een jaar voor het uitbreken van de oorlog werd ook door de padvinders
begrepen, dat ons land te weinig aan oorlogsvoorbereiding had gedaan. Overal in
Nederland werden schuilkelders gebouwd en de Luchtbescherming
georganiseerd. Bij de padvinders werd een speciaal insigne ingesteld, het insigne
ND (Nationale Diensten). Verkenners en padvindsters van 14 jaar en ouder die een
speciale opleiding hadden gevolgd, mochten dit insigne dragen. Uiteraard was
EHBO een van de belangrijkste onderdelen van deze training. Maar ook de
instructie voor luchtbescherming, brand blussen en koeriersdiensten behoorde tot
de opleiding.
Ondanks de oorlogsdreiging gingen leden van de KT gewoon op Roverskamp.
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Duitsland viel op 1 september 1939 Polen aan. Deze aanval, ook wel Poolse
campagne genoemd, zou vier weken duren. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
verklaarden op 3 september 1939 Duitsland de oorlog. Conform het in augustus
1939 gesloten Molotov-Ribbentroppact viel de Sovjet-Unie op 17 september 1939
Oost-Polen binnen. Het Poolse leger werd nu vermorzeld tussen de Duitse en
Russische strijdkrachten. De laatste Poolse eenheden capituleerden op 6 oktober
1939, waarna een deel van het Poolse leger en de regering eerst naar Frankrijk
uitweken en vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk.
Nederland bleef neutraal, alleen was de vraag voor hoe lang nog. De
voorbereidingen voor onze verdediging kwamen op gang. Op vitale punten
werden bunkers gebouwd door de gemobiliseerde troepen.
Toch ging ook het normale leven door. In november 1939 start traditiegetrouw
weer de inzameling door de Rotterdamse padvinders van oud speelgoed, dat als
het weer sinterklaasavond is, aan vele arme kinderen zal worden gegeven. Eerst
wordt het speelgoed opgeknapt en gerepareerd. (foto RN 22-11-1939)
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Hoofdstuk 7: 1940-1950 Oorlog, verboden en herstel.
Anders dan nu waren in de vooroorlogse jaren de winters veelal echte winters
met perioden met sneeuw en ijs. Het kampeerseizoen eindigde meestal eind
september begin oktober. Iedereen keek tijdens de winter met verlangen uit naar
de komende Paas- en de Pinksterdagen. Vielen de paasdagen laat dan werden zij
al gebruikt om er op uit te trekken en de tenten op te zetten. Doch meestal waren
dat de Voortrekkers 17 jaar en ouder. Voor de Verkenners begon het meestal pas
met de Pinksterdagen als de hele troep op zaterdag op de fiets stapte en zich naar
de kampeerterreinen begaf. Rotterdamse Verkenners en Voortrekkers fietsten
voor hun weekend- en Pinksterkampen veel naar de duinen van de Zuid-Hollandse
en Zeeuwse Eilanden, of die bij de Hoek van Holland. De hele winter keek men
hiernaar uit.
Ook in het voorjaar van 1940 was dit niet anders. Natuurlijk was in september
1939 de 2e Wereld Oorlog begonnen. Maar Nederland was neutraal en de
oorlogvoerenden - inclusief Duitsland – hadden deze neutraliteit gegarandeerd,
met andere woorden Nederland zou niet worden
aangevallen en zou dus evenals in 1914-1918 niet
bij het conflict worden betrokken. De Nederlanders
hoopten dit van harte al waren er toch genoeg die
het ergste vreesden.
In februari 1940 werd een nieuwe afdeling binnen
de padvinderij opgericht, de Luchtverkenners. Ook
in Rotterdam werd bij groep 7 een afdeling
opgericht.
In nauwe samenwerking met de Nederlandse
Vereniging voor Luchtbescherming werd een cursus
samengesteld voor het insigne Luchtbescherming.
De eisen voor dit insigne gesteld hadden vooral
betrekking op de zelfbescherming, dus op wat met
binnenshuis kan en moet doen voor eigen
veiligheid. Binnen korte tijd werden er binnen alle
districten cursussen gegeven.
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Op 2 april 1940 overlijd oud hopman Jacobus Eli Alfred van Kasteel, waarnemend
groepsleider van de KT 1925-1927. Van Kasteel was een prominent
padvindersleider binnen Rotterdam. Hij was Hopman van de Calandtroep Troep V
1913-1932 en 1939-1940, Oubaas van de Calandtroep 1932-1940, Groepsleider
van de Van den Bergtroep in Hillegersberg 1933-1937.

De troepleider van de KT maakt zich ernstig zorgen om de onjuiste
naamsaanduiding door het District: “het is Kralingsche Troep ipv. Groep”.
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Aan het Westelijk front was na de inval in Polen nauwelijks gevochten. Dat
veranderde door de landing van de Duitsers op 9 april in Noorwegen, en vielen zij
gelijktijdig het neutrale Denemarken binnen. Denemarken capituleerde vrijwel
onmiddellijk na slechts enkele schermutselingen. Hoewel op 15 april nog een
geallieerde tegenaanval plaatsvond bij Narvik, Namsos en Åndalsnes, was de
aanval te sterk en capituleerde Noorwegen op 9 juni 1940.

Tegen de achtergrond van de oorlogsdreiging
leek het in Nederland allemaal zijn normale
gang te gaan. Zo was er natuurlijk op 23 april
de jaarlijkse Sint Joris-viering bij de
verschillende troepen in Rotterdam. Niet
zoals gebruikelijk een gemeenschappelijk
kampvuur en een mars met alle troepen door
de stad. Maar een groepsbijeenkomst op de
terreinen van de verschillende
padvindersgroepen in de verschillende delen
van Rotterdam.
Zo werden in het weekend van 27 en 28 april
1940 op het padvinders buitencentrum
Mildenburg te Oostvoorne, gewoon de
jaarlijkse districtspatrouille-wedstrijden
gehouden. De bedoeling van deze
wedstrijden was om na te gaan welke
patrouille, als beste van het district,
Rotterdam mocht vertegenwoordigen op de
Landelijke Patrouillewedstrijden die met
pinksteren werden gehouden in Ommen. De
wedstrijdleiding beruste bij de heer Willem
Kloot, districtscommissaris voor Rotterdam.
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Heel veel Verkennerstroepen en Voortrekkersstammen waren zich, in de laatste
dagen van april, aan het voorbereiden op het Pinksterkamp. Op de meeste
scholen begon de korte Pinkstervakantie al op donderdagmiddag 9 mei. De
Voortrekkers kampeerden meestal in Ploegverband en zonder leiding (Oûbaas en
Baas) en er waren er die al op de avond van 9 mei op de fiets stapten en ’s avonds
hun kleine tentjes – sheltertjes genoemd – opzetten en daarna onder de dekens
kropen.
De verkenners troepen zouden meestal op zaterdagochtend vroeg vertrekken
omdat de vrijdag en zaterdagmorgen voor Pinksteren normale werkdagen waren
en de leiders dus geen vrije dag hadden. De meeste volwassenen hadden in die
tijd een week - 5 werkdagen en de zaterdagmorgen - vakantie per jaar en
snipperdagen kende men niet. Slecht een enkele troep waarvan de leiders bij het
onderwijs werkzaam waren, kon op de vrijdagmorgen op weg gaan. Dus
vertrokken de troepen pas op zaterdag. Zo was iedereen ook op 9 mei 1940 ‘s
avonds gepakt en gezakt en gereed om hetzij op vrijdag 10 mei of de zaterdag
daarop zeer vroeg op de fiets te stappen. Het weer was voortreffelijk en volgens
het weerbericht zou het ook tijdens de Pinksterdagen mooi blijven dus het kon
een goed kamp worden.
Het mocht niet zo zijn. Op vrijdag 10 mei omstreeks 3 uur ’s morgens werd
Nederland gewekt door het geronk van vele Duitse vliegtuigen, het bulderen van
het Nederlandse luchtafweer geschut en, in de nabijheid van de vliegvelden, door
het exploderen van de bommen. Het werd spoedig duidelijk dat Nederland in de
Tweede Wereldoorlog werd betrokken en dat er ook van het Pinksterkamp niets
terecht zou komen.
Omstreeks 04.00 uur in de ochtend van de 10e Mei 1940 werd het vliegveld
Waalhaven bij Rotterdam door twee Duitse bommenwerpers aangevallen. Ze
wierpen hun bommen af en begonnen met hun machinegeweren de gebouwen te
bestoken. Op het vliegveld stonden 11 Fokker G-1 gevechtsvliegtuigen met
warmgedraaide motoren gereed. Door de bomschermen werden drie vliegtuigen
beschadigd. Zodanig dat ze niet meer konden opstijgen.
Acht toestellen kwamen van de grond en wisten de Duitse toestellen neer te
halen. In totaal schoten de 8 Nederlandse toestellen 13 Duitse vliegtuigen neer.
Om 05.15 uur werd een nieuw Duits bombardement ingezet. De eerste
parachutisten landden in of bij de Waalhaven. De strijd om Rotterdam was
begonnen!
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Het Duitse plan was om in één dag de Noordzeekust te bereiken. Met tanks door
Noord - Limburg en Noord - Brabant die dan, via de bruggen bij Moerdijk,
Dordrecht en Rotterdam zouden oprukken naar Den Haag.
De Nederlandse mariniers die Rotterdam verdedigde slaagden erin de Duitse
veroveringen ongedaan te maken. De Duitsers, die het noordelijk hoofd van de
Willemsbrug hadden bezet kwamen knel tussen de elkaar naderende Nederlandse
troepen. Op de avond van de eerste oorlogsdag werd op de rechter Maasoever
alleen nog in de omgeving van Willemsbrug gevochten. Ook op de Boompjes
maakten de Nederlandse mariniers vorderingen. De Duitsers werden uit het
Maashotel verdreven. De troepensterkte van 7000 man werd versterkt met nog
eens 1400 Nederlandse militairen. De tegenstand van de Nederlandse militairen
was veel sterker dan de Duitsers hadden verwacht. De aantallen Nederlandse
troepen groeide gestaag en werd aangevuld met nog eens 3500 man.
De oudere verkenners en voortrekkers kwamen wel bijeen op deze zonnige,
schitterende voorjaarsdag de tiende mei, maar in plaats van kamperen waren er
voor hen andere dingen te doen. Zij zouden de daaropvolgende dagen veel op de
fiets zitten, maar dan als koeriers voor de diverse diensten waarbij zij werden
ingedeeld.
De eerst volgende Pinksterkampen zouden pas in 1946 gehouden worden, maar
dat wist men toen nog niet.
Op 11 mei 1940 sneuvelt 2e luitenant bij de artillerie Carl E.F. Schnabel, een oud
KT-er uit de periode 1925-1930, bij de herovering van vliegveld Ypenburg. Carl
krijgt postuum op 9 mei 1946 de hoogste Nederlandse
onderscheiding, Ridder Vierde klasse der Militaire Willems Orde
(MWO.4). Op 10 mei 2003 wordt de bibliotheek van het Instituut
Defensie Leergangen (IDL) naar hem vernoemd.
1. Carl Erwin Friedrich Schnabel
Geboren te Londen op 04-11-1913 en overleden te Delft op 11-05-1940
1931 eindexamen HBS Libanonstraat
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Op Pinksterzondag, 12 Mei 1940 werden 's middags door Duits kanonvuur vanaf
het Noordereiland, het Maasstation, het station Delftse Poort, de
Marinierskazerne aan het Oostplein, het Beurstation, het Ooglijdersinstituut aan
het Haringvliet en verschillende woonhuizen in brand geschoten.
Op maandag 13 Mei 1940 deden de mariniers opnieuw een verwoede aanval op
het noorderhoofd van de Maasbruggen. De mariniers brachten machinegeweren
in stelling op de oprit van de Willemsbrug. Zij werden direct onder vuur genomen
vanuit het gebouw van de Nationale Levensverzekerings Bank. Kolonel Scharroo
overlegde met Generaal Winkelman en beiden kwamen tot de conclusie dat
Rotterdam goed te verdedigen was en dat de opmars van de Duitsers zo goed als
tot staan was gebracht.
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Op 13 mei, sneuvelt een tweede oud-Kt-er Luitenant Ferdinand Hoogewerff in de
strijd om de Grebbelinie bij Rhenen. Ook hij wordt postuum onderscheiden met
de Bronzen Leeuw.
1. Ferdinand Hoogewerff
Geboren te Rotterdam op 31-03-1906 en overleden te Rhenen op 13-05-1940
Zoon van Hendrik Hoogewerff en Elisabeth Johanna Goddard
Samen met zijn tweelingbroer, Robert Hoogewerff, een van de oprichters van de KT.

Officieren van I-24 R.I. in de refter van het klooster te Puiflijk
V.l.n.r.:
- Dr. M.G.J. Beets (Reserve-tweede luitenant, sectiecommandant 1e sectie 3-I-24 R.I.)
- J.C.E.M. Dellenbag (Reserve-eerste luitenant, toegevoegd officier aan Staf 24 R.I.)
- J.J. van Heyst (Reserve-kapitein, compagniescommandant 2-I-24 R.I.)
- onbekend (gast van ander bataljon)
- N.W. Lingen (Reserve-eerste luitenant, adjudant bataljonscommandant, Staf I-24 R.I.)
- F. Hoogewerff (Reserve-eerste luitenant, sectiecommandant 1e sectie 2-I-24 R.I.)
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Op dinsdag 14 mei 1940 om omstreeks 13.30 uur begon, lange tijd voor de afloop
van het zojuist ontvangen ultimatum, het bekende en verschrikkelijke
bombardement op Rotterdam. In Rotterdam was luchtalarm gegeven. Vele mensen
vluchtten een schuilkelder in, gingen plat op straat liggen of drukten zich tegen de
gevels van grote gebouwen. In een kwartier tijd vielen 158 bommen van 250 kg en
1150 bommen van 50 kg neer op de stad, de schade was enorm. Verbindingen
vielen uit, huizen vlogen in brand. De brand breidde zich zo snel uit dat het gehele
hart van de stad in puin kwam te liggen.

1. Het verwoeste centrum van Rotterdam na 14 mei 1940

Tijdens het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940, zijn ook enkele
bommen in de kassen in Prinsenland terecht gekomen. Het groepshuis van de
Kralingsche Troep blijft echter gespaard. De volgende dag hebben de tuinders
kunnen vaststellen hoe krachtig de explosies in de stad moeten zijn geweest.
Tussen hun kassen vonden zij papieren van de bank van Mees, toen nog gevestigd
aan de Blaak. Veel getroffenen hebben na het bombardement een tijdelijk
onderdak kunnen vinden bij de tuinders. Ook werden langs de Ringvaartweg en de
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Kralingseweg noodwoningen geplaatst. Dit waren houten huisjes die zelfs nu nog
worden bewoond.
Alle telefonische verbindingen met Den Haag waren door de luchtaanval verbroken.
Als commandant van Rotterdam stond Scharroo nu alléén voor de zwaarste
beslissing van zijn leven. In het besef wat dit voor het gehele land kon betekenen,
vormde die verantwoordelijkheid een bijna ondraaglijke last. De burgemeester en
de wethouder drongen met klem aan op capitulatie. Om 15.00 uur gaf Kolonel
Scharroo zijn ondercommandanten het bevel het vuren te staken. Om 15.50 uur
bood hij met goedvinden van de vertegenwoordiger van Generaal Winkelman,
Luitenant-kolonel Wilson, de overgave van Rotterdam aan Generaal Schmidt.

Rotterdam, Lusthofstraat

Toen op 15 mei de rook was opgetrokken kon men de balans opmaken. Er vielen
zo'n 800 doden, meer dan 80.000 mensen verloren hun woning en 24.000 huizen
gingen verloren.
Woensdagochtend 15 mei 1940 tekende Generaal Winkelman de capitulatie. In de
provincie Zeeland werd de strijd door voornamelijk Franse troepen nog vijf dagen
voortgezet. Het Belgisch leger probeerde zo lang mogelijk stand te houden tegen
de Duitse overmacht, maar kon alleen nog de aftocht van het Britse Expeditieleger
via Duinkerken dekken. Op 28 mei moest het leger noodgedwongen capituleren.
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Hieronder enkele verslagen van hun werkzaamheden tijdens die meidagen zoals
die verschenen in het augustusnummer 1940 van het maandblad “De Verkenner”
van de toenmalige Nederlandse Padvinders.
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Het HBS-gebouw aan de Mecklenburglaan, thans onderdeel van het Libanon
Lyceum, werd bij de mobilisatie in september 1939 gevorderd door de Marine ter
aanvulling op de Oostpleinkazerne. De verwoesting gefotografeerd vanuit het
torentje op het dak van het HBS-gebouw geeft aan hoe hard ook Kralingen werd
getroffen.

Op 10 mei 1940, vlak voor de
Duitsers kwamen, eiste het
Nederlandse leger de 40 paarden
van de Rotterdamsche Manege aan
de Kralinscheweg op. Na de
capitulatie vulde de toenmalige
directeur Klebe het
paardenbestand aan uit andere
maneges. In 1942 werd het hele
manegecomplex alsnog gevorderd
door de Duitse Wehrmacht. De
Jockey Club verhuisde naar de
Kralingse IJsclub.
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Na het bombardement was er in Rotterdam een groot tekort aan van alles.
Treffend te zien hoe in heel het land de oproep om Rotterdam te hulp te komen
werd nagevolgd. De transportwagens rijden af en aan en komen uit de verste
delen van het land, met dekens, bedden, kleding, schoeisel en vooral ook
levensmiddelen.

Een van de ontvangst en sorteerbureau´s in het gymnastieklokaal van het
Erasmiaans gymnasium, waar vanaf 18 mei 1940 de hulpgoederen uit Nederland
door vrijwilligers en padvinders naar toe werden gebracht. De hulpverlening was
voor een belangrijk deel afhankelijk van de hulp van vrijwilligers en de
Rotterdamse padvinderij.
Ledikanten, huisraad, bedden, matrassen, dekens, kleren, wiegen en
kinderstoelen. Alles was welkom. Het bombardement had veel vernield.
Verderop in de straat werd een vleugel van het Unilevergebouw ingericht als
noodhospitaal voor de vele gewonden met brandwonden en botbreuken.
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Na de Duitse inval in mei 1940 bleven de Nederlandse padvind(st)er verenigingen
zo goed als het ging verder functioneren. Activiteiten buiten waren nagenoeg niet
mogelijk. De bezetter nam steeds meer bezit van de dagelijkse gang van zaken.
Daar de Nederlanders als goede Germanen werden beschouwd, waren de nazi's
aanvankelijk van mening dat de Nederlanders al snel hun kant zouden kiezen. De
aanvankelijke houding was hierop gericht en zo werd ook het Nederlandse
Scouting in het begin met rust gelaten. Van de zijde van de Nationale Jeugdstorm
van de NSB werd zelfs voorgesteld dat zowel zijzelf als de Nederlandse Scouting
organisaties zich zouden opheffen om dan samen een nieuwe nationale
jeugdbeweging te vormen, uiteraard op nationaal-socialistische leest geschoeid.
Na de val van Nederland gaat in West-Europa de oorlog nog enige tijd door. Op 2
juni waren 330.000 soldaten erin geslaagd bij Duinkerken in te schepen in een
geïmproviseerde vloot en de oversteek te maken. Hun volledige uitrusting en ruim
68.000 dode, gewonde en gevangen kameraden lieten zij achter. De Fransen
hielden het hierna niet meer lang vol. Op 5 juni bogen de Duitsers af naar het
zuiden, namen op 14 juni Parijs in, dat niet verdedigd werd, en op 17 juni
bereikten zij de Zwitserse grens, ondanks felle Franse tegenstand. Op 22 juni 1940
ondertekende Frankrijk een wapenstilstand waarbij bepaald werd dat zestig
procent van het Franse grondgebied bezet zou worden en in het overige
zuidoostelijke deel Vichy-Frankrijk werd gevestigd, met maarschalk Philippe Pétain
als staatshoofd.
Tijdens de oorlogsjaren is de KT blijven bestaan, zij het
dat de oranje (kleur van ons koningshuis) das met ingang
van het nieuwe scoutingseizoen in september 1940
vervangen is geworden door een das met een geel front
en een rode achtpuntige ster in de afhangende punt op
de rug, naar het wapen van Kralingen. De groepsraad
nam dit besluit om “alle uiterlijkheden, welke aanstoot
geven kunnen en eventueel onze leden in moeilijkheden
kunnen brengen, zooveel mogelijk te vermijden.”.
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Ondanks de oorlog werd door Hopman Maillette De Buy Wenniger besloten in de
zomer van 1940 op een geheime locatie een laatste kamp te houden voor KTleden.

Oorlogskamp te
Hoenderloo
(17-7-1940).

Op 29 augustus geeft de Padvindersraad aan: "De Nationale Padvindersraad deelt
op last van de Bevelhebber mede dat tot nader order alle buitenactiviteiten met
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ingang van heden verboden zijn. Hieronder vallen: kamperen, zwerven (hikes),
verkennersspelen enz. Spelen op afgesloten
speelplaatsen, bijvoorbeeld bij troeplokalen
en scholen, vallen niet onder dit verbod."
In september 1940 komt er ook opnieuw
een samenwerking (verbond) tussen de KT
en de Calandtroep (groep 5) tot stand onder
de naam “Het Kasteel” of “Kasteelverbond”.
Later sluiten zich ook de groepen 11(Van
Den Bergtroep uit Hillegersberg) en 27 aan.
Het verbond gaat ook door met wedstrijden
tussen de verschillende Kasteel-groepen.
Op 15 oktober 1940 neemt Anna Christina Breetveld de welpenhorde II over als
nieuwe akela. Bij afwezigheid van W.L.H. Roosenschoon neemt zij ook de leiding
van de welpenhorde I waar.
1. Anna Christina (Ans) Breetveld
geboren in Rotterdam op 27-03-1915 en overleden op 15-04-2006
Gehuwd met Percival Christian Livinus Cochius (2-4-1920-4-12-1995)
Dochter van Jan Breetveld en Anna Maria Vervoort
Akela van de Sionee-Horde(II)15-10-1940 en van de Waingoenga-horde(I) april 1941 tot 23-21946.

Op 23 december komen nieuwe beperkingen. Van het Departement van
opvoeding: "Het is mij ter ore gekomen, dat het verbod voor leerlingen om
gedurende het verblijf in de school of in de onmiddellijke nabijheid der school
insignes of andere onderscheidingstekenen te dragen, verkeerd wordt uitgelegd.
Dit verbod geldt, naar vanzelf spreekt, niet voor de Duitse kinderen en evenmin
voor Duitse insignes. Alle andere insignes en onderscheidingstekenen zijn
verboden".
In het voorjaar van 1941 worden bij de hopman Herman E. Maillette De Buy
Wenniger in Amsterdam aan de Prinsengracht 385-395 nog nieuwe voortrekkers
(stamleden) van de KT geïnstalleerd.
Op 28 maart 1941 werd er een brief naar alle groepen gestuurd om met St.
Jorisdag vooral niet in het openbaar te treden.
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Eind maart/begin april 1941 neemt Akela Wilhelmina Liedeweij Helena
Roosenschoon afscheid van Welpen horde I. Zij gaat zich op 22 mei 1941 verloven
met de heer W. Hakman. De welpen worden samengevoegd tot 1 horde onder
akela mej. Ans Breetveld. De groepsleider stelt de ouders hiervan op de hoogte.
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Toen bleek dat de Nederlandse Scouting organisaties niets wilden weten van de
'liefdesverklaring' van de Nationale Jeugdstorm van de NSB, werden zij op 2 april
1941 alsnog verboden, onder inbeslagname van alle -ook persoonlijkeeigendommen, die ter beschikking werden gesteld van de Nationale Jeugdstorm
en de Hitler Jugend. Uniformen en materialen moesten worden ingeleverd. De
gehele administratie van het districtskantoor aan het Haringvliet werd in beslag
genomen en vernietigd.
Om 12 uur klinkt plotseling door heel Kralingen telefoons, “de Duitsers hebben het
Hoofdkwartier aan het Haringvliet bezet, Red wat er te redden valt”. Vele handen
maken licht werk. De tenten, pannen, vrijwel de gehele inhoud van het clubhuis
werd op handkarren geladen en dook dan onder.
Hoofdbestuursleden werden gearresteerd en geïnterneerd, onze groepsleider
Hopman Herman E. Maillette de Buy Wenniger zat toen al in een Amsterdamse
gevangenis Weteringschans, later in de kerkers van het Oranje Hotel (1941-1942)
wat de bijnaam was van het huis van bewaring in Scheveningen.

153

Door de gevangenneming van onze hopman werd de leiding van de Kralingsche
Troep door oud Akela Carel Lodewijk Wilhelm Wirtz waargenomen.
De voortzetting van de scoutingactiviteiten was strafbaar. Hoewel niet
onverwacht was dit toch een harde klap voor de leden. Na het verbod in april
1941 waren openbare bijeenkomsten niet meer mogelijk. De activiteiten voor de
jongste leden, de welpen, werden gestaakt als zijnde te gevaarlijk, maar de
meeste oudere verkenners en padvindsters, voortrekkers en pioniers en hun
leidsters en leiders bleven contact houden. Men ging veelal illegaal verder. Van
het één kwam dan soms het ander: Het Verzet. Met
de enigszins provocerende oranje das hebben de
leden van de Kralingsche Troep zich overigens nog
wel tot 1943 getoond.
Na het verbod in april 1941 werd de Stam van de KT
op 12 september 1941 omgezet in een Mah-Jongg
club. Voor hen die dit spel niet kennen is het aardig
om te weten, dat dit uit China komt en dus op
Chinese wijze gespeeld wordt. Iedere bijeenkomst
namen de voortrekkers het spel trouw mee naar hun
bijeenkomsten, maar zij speelden het zelden. In
1942 houden zij in Berlicum temidden van sneeuw
en ijs een kamp. De laatste bijeenkomst was het
Pinksterkamp in Oosterland in 1944, niet met
padvinders maar met echte Mah-jonggspelers!
Op 10 oktober 1941 neemt mr. Pieter Jacobus Oud, burgemeester sedert 15-101938, op eigen verzoek ontslag als burgemeester van Rotterdam.
Op 9 december 1941 werd er een brief vanuit het
Hoofdkwartier gestuurd met daarin de mededeling dat Chief
Scout, Lord Baden Powell of Gilwell, was overleden op 8
januari in zijn woning 'Paxtu' in Nyeri in Kenia, bijna 84 jaar
oud. Op zijn verzoek wordt hij ook daar begraven, net buiten
het Mt. Kenya National Park op de weg naar Treetops.
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Mr. Andries Adriaan van Sandick,
penningmeester van Stichting
Cappadocië, raakt in 1942 in conflict met
zijn directeur mr. H.L. Woltersom van de
Rotterdamsche Bankvereeniging
(Robaver). Die toen te kennen gaf, dat hij
- als voorzitter van de in de
bezettingsjaren fungerende commissie
voor de organisatie van het bedrijfsleven
- voorafgaand toezicht op de publicaties van Van Sandick wenste uit te oefenen.
Van Sandick aanvaardde dit niet en nam daarom zijn ontslag om de latere
oorlogsjaren ambteloos door te brengen in nauwe vriendschap met de afgezette
burgemeester van Rotterdam mr. P.J. Oud.
Akela Wirtz en vaandrig Stakenburg (eerst in de gevangenis aan de
Weteringschans in Amsterdam) werden in de lente van 1943 op kasteel Staverden
vastgezet. Later wordt Akela Wirtz in Vught geïnterneerd.
Tussen januari 1943 en september 1944 zitten meer dan 31.000 mannen,
vrouwen en kinderen gevangen in Kamp Vught. Meer dan 12.000 joden worden
via Vught doorgevoerd naar het kamp Westerbork en van daaruit naar
vernietigingskampen in Polen. In Vught zitten ook ongeveer 19.000 politieke
gevangenen, verzetsstrijders, Jehovah's Getuigen, zwervers, zwarthandelaren,
misdadigers. Vrouwen zitten in Vught in een speciaal vrouwenkamp.

Ook leuke dingen tijdens de oorlog:
de verloving van de Hopman. En op
26 februari 1944 is het huwelijk in
Rotterdam.

Op 3 augustus 1943 overlijd in Rotterdam vice-admiraal en oud-staatsraad, oudvoorzitter van de N.P.V en hoofdverkenner J.J. Rambonnet.
Na zijn vrijlating was Vaandrig Stakenburg in 1944-1945 koerier van de Raad van
Verzet in Rotterdam. Tijdens de oorlogsperiode was hij ook Conservator van 's
Rijkskunstschatten.
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Twee leden van de Kralingsche Troep, Gerard Bast en Jan van Zwieten, stapten
met de automatische stencilmachine van de KT de illegaliteit in en construeerden
een telefooncentrale midden in de stad, waarmee zij actief aan het verzet
deelnamen.
Op 18 mei,
hemelvaartsdag in
1944, wordt oud
troep-leider Jan
Nauta door verraad
opgepakt door de
SD op een van zijn
tochten door België
naar de pyreneeen.
Na Scheveningen en
SD gevangenis
Haaren kwam hij in
Kamp Oranienburg
terecht. Jan Nauta
overleefde de
oorlog, anderen
waren minder gelukkig.
Hans Weinberg kwam op 14 januari 1944 om in Auschwitz. Jacob Mees Wzn. stierf
als verzetstrijder op 19 december 1944 in concentratiekamp Neuengamme.
Henk Sloof was op 2 november 1942 opgepakt als lid van De Nederlandse
Volksmilitie (NVM), een communistische verzetsorganisatie die vooral actief was
in Rotterdam en die zich toelegde op sabotage. De combinatie van een
amateuristische aanpak, degelijk recherchewerk door de Nederlandse politie en
puur toeval leidde ertoe dat de NVM in oktober 1942 door de Duitsers werd
opgerold. Henk Sloof kwam op 6 september 1944 aan in Dachau, alwaar hij stierf
op 17 februari 1945.
Piet Haanebrink, lid van de Kt in de periode 1931-1936, was in zijn studententijd
koerier voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, district II
Noord Brabant-Oost. Piet Haanebrink en later F. van Hoek waren belast met het
vervoer gestolen distributiebonnen van Boxtel naar Tilburg, waar de bonnen
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onder de ca. 1000 onderduikers werden verdeeld. Toen de bevrijders oprukten
naar Parijs werd Piet geveld door een ziektebacil en na opname in het ziekenhuis
in Eindhoven stierf hij binnen een week op 14-8-1944.
H.C. Meulmeester overlijdt op 9 juni 1943 te Rotterdam en Nicolaas Verhagen op
21-9-1944 te Baarn.
1. Hans Weinberg geboren te Bielefeld, Duitsland op 09-08-1923 en
overleden in Auschwitz op 14-01-1944. foto: Nationaal Archief,
Rijksvreemdelingendienst, inv. nr. 880
2. Jacob Mees Wzn.
Geboren te Hengelo op 23-10-1905 en overleden te Neuengamme op 1912-1944
Kantoorbediende 1929-1944
Gehuwd (1929-1934) met Cornelia Frederika Wilhelmina Heeris
Zoon van de rotterdammer Walter Mees en Maria Elisabeth Mijer
3.Hendrikus Sloof
Geboren te Rotterdam op 26-02-1908 en overleden te Dachau op 17-02-1945
Zoon van Gerrit Cornelis Sloof en Hendrika Nicolasina Coster
Echtgenoot van Elisabeth van Puffelen

In de herfst van 1944
hebben de Duitsers dwars
over de Kralingseweg een
tankgracht gegraven. Deze
was bedoeld om de
Geallieerden na een evt.
invasie in hun opmars te
hinderen. Voor de aanleg
moesten enkele
tuindershuizen worden
gesloopt en het
verenigingsgebouw van de
hervormde kerk (gebouwd
in 1933) dat op de hoek van de Ringvaartweg/Turfweg stond.
Het Verenigingsgebouw was Hervormd en had het opschrift 'Zaait aan alle wateren'. In 1947 is
het op de plek herbouwd. Het heet nu de Oosterkapel.
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Op 5 september 1944 (‘Dolle Dinsdag’) verwacht de bevolking op grond van
onjuiste mededelingen van Radio Oranje en een stroom van euforische geruchten,
dat de geallieerde Rotterdam zullen binnentrekken. De verzetsorganisatie LKP
bezet enkele vitale objecten om deze tegen vernieling door de zich
terugtrekkende Duitse troepen te beschermen. Enkele LKP'ers gaan 's avonds laat
het NSDAP-gebouw aan de Heemraadssingel 114 binnen en maken de cartotheek
met de ledenadministratie buit. Terwijl zij binnen zijn gaat de telefoon. Een
Duitser wil weten of er nog collega's aanwezig zijn. Een LKP-er antwoordt dat ze er
alle vandoor zijn.
Na deze dag verhardt de aanpak van de bezetter tegenover de illegaliteit
drastisch. Gearresteerde leden van het gewapende verzet worden voortaan vaak
standrechtelijk doodgeschoten en ook het aantal represaillemaatregelen neemt
toe. Executies vinden in Rotterdam in de regel plaats op de schietbaan aan de
Kralingscheweg vlak bij het groepshuis Cappadocië of, bij represailles, op de plek
waar een verzetsdaad zich heeft voltrokken.
In periode van 21 september 1944 tot en met 24 december 1944 worden op de
schietbaan van de Kralingsche Schietvereniging door de bezetter 38 Nederlandse
mannen gefusilleerd.
In 1944 komt in het bevrijde deel van Nederland een
nieuwe druk uit van het padvindershandboek "Verkennen
voor
jongens".
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Voedseldropping op een open veld bij het Kralingse Bos, 1 mei 1945. Er moest een
lap grond van 50 bij 150 meter worden vrijgemaakt en voorzien van een wit kruis.
Het bos is tijdens de Hongerwinter geheel in de Rotterdamse kachels verdwenen.
Pas in 1953 werd het Kralingse Bos officieel heropend.
In alle door de nazi's bezette gebieden was het, als de geallieerde troepen de
bevrijding brachten, opvallend dat, soms nog voor de troepen waren gearriveerd,
er twee geüniformeerde formaties op straat verschenen, t.w. de Binnenlandse
Strijdkrachten en de padvinders. Waaruit bleek dat het de nazi's niet was gelukt
Scouting uit te roeien en haar idealen de nek om te draaien. Op het moment van
de Bevrijding was men gereed om weer volop aan de slag te gaan en er was
genoeg te doen, ook ten behoeve van vluchtelingen en terugkerenden.
Toen kwam de 4e mei 1945. Het bericht kwam door dat de Duitse strijdkrachten in
West Nederland, Noord West Duistland en Denemarken op 5 mei om 0800 uur de
wapens zouden neerleggen. Binnen een paar uur kregen de Scout International
Relief Service Teams (SIRS en GIS teams) in Arnhem hun orders zich gereed te
houden voor vertrek naar het Westelijk deel van Nederland dat nog door de Nazi's
bezet was. Doelen waren het concentratie kamp bij Amersfoort, en de grote
steden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag waar de hongersnood het grootst
was.
De dag van de Bevrijding van het westelijk deel van ons
land, kwam ook de Padvinderij weer in de openbaarheid.
Er was veel werk te doen. Er was gebrek aan alles.
Behalve aan enthousiasme en de wil om weer aan het
werk te gaan. Ook het Nationaal Hoofdkwartier van de
NPV te Den Haag was op 5 mei weer heropend toen men
het pand Zeestraat 76 te Den Haag met inhoud
(kantoorinrichting o.a. schrijfmachines etc.) in bezit nam.
Er werd hard gewerkt aan de wederopbouw van de NPV.
Pijlpunt boven de ingang van het NHK van de NPV in de Zeestraat.

Op 6 mei 1945 werd Rotterdam bevrijd en trekken Britse en Canadese troepen
Rotterdam binnen.
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Na de bevrijding werd het hoofdkwartier van de Rotterdamse Padvinders tijdelijk
gevestigd in de Herman August Franckenschool aan de Hofdijk 11. Van hieruit
werden ook de Padvinders hulpdiensten gecoördineerd, zoals de Padvinders
Postdienst. Vrij kort hierna kon men weer beschikken over een gedeelte van het
pand aan de Haringvliet 76.

Mei 1945 Canadezen op de Plaszoom
en de Korte kade
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Op 8 mei 1945 om 08:00 uur zette de colonne zich in beweging, via de Veluwe
Zoom naar de Grebbeberg. De keuken- en kantinewagen teams waren
doorgereden naar Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Daar wist men uiteraard
helemaal niet dat deze Scout International Relief Service Teams onderweg waren.
Waar er nog autoriteiten aanwezig waren moestem die met moeite opgespoord
worden. Maar ook daar werden de Pijlkop en het Klaverblad op de wagens en de
uniformen door het herrezen padvindsters en padvinders herkend en bestormd.

Er werd door hen onmiddellijk hulp geboden ook al stonden de meisjes en jongens
en hun leiding door de ondervoeding vaak te beven in hun schoenen, voor zover
ze die dan nog hadden. In de grote steden begon men, in overleg met de
plaatselijke artsen, voedsel te verstrekken aan de zeer zwakken, de zeer
ondervoeden. Zo slap op de benen dat zij niet naar de kantine wagens konden
komen om het voedsel - een mengsel van biscuit en melkpoeder in water gekookt
in ontvangst te nemen.
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mei 1945: Padvinders helpen in
Rotterdam bij het overladen
van Engelse voedselvoorraden.

Met behulp van Nederlanders werd het voedsel dan bij ze thuis afgeleverd. Dit
werd ook verstrekt aan zwaar hongerende kinderen. Zodra de Bevrijders
arriveerden, of soms zelfs daarvoor, verschenen Verkenners, Voortrekkers en
Gidsen in soms te kleine uniformen weer op straat. Uiteraard trokken de wagens
van de Teams, met hun Pijlkoppen en Klaverbladen op de spatborden de aandacht
van de Padvinders. Zij boden hun diensten aan en namen de teams veel werk uit
handen. Oudere Voortrekkers en Gidsen traden op als tolken.
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Op het bericht van de capitulatie wordt door een menigte op 6 mei 1945 een
spontane ovatie gebracht aan Mr. Pieter J. Oud (1886-1968), de burgemeester van
Rotterdam (1938 – 1952). Burgemeester Oud vierde de Bevrijding vanaf het
balkon van de ambtswoning aan de Hoflaan, waar hij na zijn ontslag in oktober
1941 was blijven wonen. Op 7 mei 1945 werd Oud weer geïnstalleerd als
burgemeester en dat bleef hij tot 1952.

Foto van J. van Rhijn. Datering: 06/05/1945.
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DE PADVINDERS POSTDIENST was een onderdeel van de Jeugdhulp Rotterdam. In
oktober 1944 werd door een aantal leiders van de N.P.V. district Rotterdam
besloten voorbereidingen te treffen voor een "Padvinders hulpdienst". Deze
dienst zou de werkzaamheden aanvangen, zodra daartoe de mogelijkheid
bestond, d.w.z. zodra aan geallieerde zijde kon worden opgetreden. De
Padvinders postdienst was een onderdeel van de Jeugdhulp, die haar centrale
post had in het gebouw aan de Hofdijk no. 11. Ze werd vrijwel speciaal door
padvinders verricht, wat het werk op het hoofdbureau van de Jeugdhulp betreft.
Met deze afdeling van de hulpactie werd begonnen op 10 mei 1945. De eerste
dagen was deze dienst nog niet georganiseerd maar werden er toch al honderden
brieven ontvangen.
Op 14 mei heeft deze dienst zich zo georganiseerd, dat de binnenkomende post
werd gestempeld met aparte stempels in het groen en violet. De postdienst heeft,
betreffende de stadsbestellingen, weer terug gegrepen op de vijf onderbureau's
van de Jeugdhulp, w.o. Jeugdhulp "Blijdorp" en Jeugdhulp "Spangen". Voor het
land werd gebruik gemaakt van de indeling in provincies en, als daar tijd voor was,
zoveel mogelijk naar de grotere plaatsen in de provincies.

Waren de aantallen poststukken voor de eerste
dagen nog gering, het aantal behandelde
stukken liep later tot grotere aantallen op. Zo werden op 10 mei 900 poststukken
behandeld, terwijl op 16 mei 5800 stukken werden geteld. Het recordaantal was
9265 stukken op 18 mei. De stadspost in Rotterdam werd op 17 mei stilgelegd,
aangezien de posterijen vanaf die datum eenmaal per dag bestellingen gingen
verrichten. De padvinders postdienst werd op 25 mei 1945 gestaakt, aangezien de
posterijen toen weer normaal functioneerden.
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Op 8 mei 1945 vliegen de “oorlogs-“welpen over naar de verkennerstroep.
Op 12 mei 1945 deden KT-ers met oranje das mee aan het defilé op de Coolsingel
ter ere van de herinstallatie van Burgemeester mr Pieter Jacobus Oud (7 mei
1945). Op woensdagavond 16 mei 1945 kwam de groep weer voor het eerste
bijeen op het groepshuis Cappadocië. Vanaf 19 mei 1945 zijn er weer wekelijkse
opkomsten van de KT.
Op 28 juni 1945 wordt tijdens een ouderavond opnieuw een stichtingsbestuur
gekozen: mr L.J. Hijmans van den Bergh(voorzitter), mr M. Tieleman
(penningmeester) en mw. Mr J.M. van Walsum-Quispel (echtgenote van de later
burgemeester van Rotterdam).
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1. mr. Louis Jacob Hijmans van den Bergh,
(foto 1940/50 Gemeentearchief Rotterdam)
(geboren 12-4-1901 te Rotterdam en overleden op 3-10-1974 te Utrecht)
Echtgenoot van Laura de Monchy 1906-1986.
advocaat en procureur te Rotterdam. Hoogleraar Inleiding in de rechtswetenschap en oudNederlands recht (1946-1949), burgerlijk recht en het internationaal privaatrecht (1949-1971)
en rector magnificus (1964-1965) aan de Universiteit te Utrecht. Voorzitter van de
Rotterdamsche Kring 1936/1941.
2. mevrouw mr. Jacoba Margaretha van Walsum-Quispel, naast haar echtgenoot
Burgemeester mr. G.E. van Walsum van Rotterdam 1952-1965(Foto 31-08-1952
gemeentearchief Rotterdam) Vervaardiger: Molkenboer, C.M.L. (Kees) (=International
Photopress Office) / fotograaf; Auteursrechthouder: Nederlands Fotomuseum Rotterdam
Geboren in 1901 en overleden in 1970

Op 30 juni 1945 werden 75 nieuwe verkenners door de Hopman Herman E.
Maillette de Buy Wenniger geïnstalleerd. De Groep floreerde. In de zomer van
1945 had de KT meer dan 100 verkenners verdeeld in twee vendels (Rood en wit)
van elk 5 patrouilles. De Voortrekkersstam bestond uit 22 man.
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Het eerste zomerkamp
na de oorlog (3 tot 11
augustus 1945, 3
maanden na de oorlog)
ging met 82 verkenners
en 10 man leiding naar
Baarle-Nassau. Dit was
voor de meesten hun
eerste kamp en veelal
ook de eerste keer van
huis. Tenten waren er
nauwelijks en het eten
nog op de bon. Ze
werden vervoerd door
legervrachtwagens en
hadden de beschikking
over legertenten. Naast
de groepsleider hopman
H.E. Maillette de Buy
Wenniger waren er nog
11 vaandrigs, waaronder J. Metzlar en A.J. Teychiné Stakenburg. In 1946 werd de
troep in 3 vendels (Rood, wit en blauw) van elk 4 patrouilles opgesplitst.
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De verhalen over dit eerste kamp na de
oorlog werden nog heel lang verteld en
zo ook opgeschreven in het maanblad
van de Kralingsche Troep ten tijde van
het 50-jarig Jubileum.
“Ik kan nog iets vertellen over het eerste
zomerkamp op de grens met België. We
werden vervoerd met legertrucks, de 100
deelnemers kregen extra
voedselrantsoenen. De bonnen die men
bij de betaling moest inleveren in de winkel.
Wie bekend is in Baarle Nassau/Baarle
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Hertog zal begrijpen dat het te kort in het
andere land werd gekocht. Elke dag een
bakkerswagen vol met levensmiddelen. Op een
keer natuurlijk verkeerd gereden en verdwaald
in België. Wie van de deelnemers aan het kamp
zal ooit vergeten hoe een domme grappenmaker
een rookbom in het kampvuur wierp? Het vuur
spatte links en rechts, er was even paniek.
Gelukkig vielen de verwondingen mee… ja,
terwijl je dit schrijft komen er steeds meer
herinneringen bij je op. O.PV. ““In de eerste
plaats was er een hele lijst van spullen die mee
moesten, hemden, broeken, sokken, schoenen,
enz. Net als nu maar bovendien per verkenner
een of meerdere broodbonnen, suikerbonnen
en weet ik wat, want het eten was toen nog op
de bon, verder twee of drie dekens welke op
vernuftige wijze werden samengevouwen tot
een dekenzak. De gelukkigsten waren in het
bezit van een plunjezak of een oude rugzak, de rest ging in de deken met een
touwtje. We werden vervoerd door legervrachtwagens en hadden de beschikking
over legertenten. Vraag niet waar ze vandaan kwamen want dat vraag je je niet af
als 12-jarige verkenner. Dat kamp zelf vormt een verhaal apart. Rond en in BaarleNassau was natuurlijk nog al flink gevochten en twee maanden na de oorlog was
er nog niets opgeruimd in dat bos.
Ik herinner me dat we tijdens
oefeningen van alles tegenkwamen.
Een kapotgeschoten jeep met
daarnaast op een heuveltje een
houten kruis met een helm.
Uitgebrande auto’s, grotere heuvels
met kruizen, geweren,
patroontassen, hulzen en uiteraard
ook munitie.”

Groepsleider hopman H.E. Maillette de Buy Wenniger
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1945: Oprichting "Prinses Irene Groep 62" en "Blijdorp Groep 45"
Tijdens een groot defilé op de Coolsingel ter ere van de
verjaardag van Koningin Wilhelmina op 31-08-1945 wordt
de groepsvlag van de KT meegedragen in een optocht van
padvindsters en padvinders samen met de
samenwerkende jeugdorganisaties.
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Tijdens de stambijeenkomst op 24 oktober 1945 waren naast de Oubaas de
navolgende stamleden aanwezig: Jaap Hudig, Nol Blitz, Jan van Zwieten, Gerard
Bast, Dik Valstar, Willem Nolst Trenite, Jaap Metzlar, Jacques de Vriese, Hans van
Mill, Frans Broedelet, Nico Valk, Mattheus Valk, Eddy Zandvliet, Aad v.d. Berg,
Bernard Overeynder en Jaap Rotgans. Ter vergadering stonden de laatste
voorbereidingen van het tweede weekend-kamp gehouden op 4 en 5 november
1945 te Delft.
Op 31 oktober 1945 is op 69-jarige leeftijd, geheel
onverwachts mevr. Dr. L.C.M. Maillette De Buy
Wenniger-Hulsebos overleden. Zij was van de
oprichting af presidente van de afdeling Rotterdam
van het Nederlands Padvindsters Gilde, terwijl zij
sinds 1923 ook de functie van landelijk presidente
bekleedde. (foto 1938 Kamp Epen met zoon/hopman)

De Kralingsche Troep voor de kerstviering bijeen in de Heineken Brouwerij aan de
Crooswijksesingel, december 1945.
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Op 23 februari 1946 neemt akela Ans Breetveld afscheid van de KT. Zij wordt door
de groepsraad benoemd tot Erelid en ere-Akela van de KT. De Welpenhorde
kwam na haar vertrek onder leiding van akela N. Schild en oud-akela Carel L.W.
Wirtz. Door het grote aantal welpen wordt de horde splits in de Waingoengahorde (I) en de Sionee-Horde (II), ieder met 3 nesten van elk 6 welpen.

Groepshuis Cappadocië (1946)

Op 29 maart 1946 wordt aan 32 leden van de KT de door Prins Bernhard
ingestelde “Nationale Verdiensten Das” uitgereikt, de z.g. Prins-Bernhard-dassen
ook wel “De Das met de Leeuw”. De 32 leden hadden de das verdiend door hun
verzetswerk in de oorlog of werkzaamheden aan het eind van de oorlog o.a. als
pioniers van de Jeugdhulp in de Bevrijdingsdagen van 1945.
De Prins Bernhard-das was een geribbelde kaki das met in de punt een met bruin
omlijnde geborduurde gouden Nederlandse Leeuw staande op een lint met het
woord Nederland. Iedereen moest zelf een oranje rand rond de das maken.
Vandaar dat de oranje randen erg verschillen per das.
Oorspronkelijk waren de dassen gemaakt om uit te delen ter vervanging van de in
1941 ingeleverde dassen. Maar aan het einde van de oorlog verschenen er echter
heel veel padvinders die hun das in de oorlog verborgen hadden gehouden. Prins
Bernhard, opperbevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten maar ook
Koninklijk Commissaris van de Padvinderij besloot hierop de das een andere
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bestemming te geven. Er werd een onderscheiding van gemaakt. Zo werd er bv. in
Nijmegen, gedateerd 15 juni 1945, een briefje gezonden aan de groepsleiders met
de volgende tekst:

Wilt U s.v.p. in de loop van komende week mij een lijstje doen
toekomen, vermeldende de namen van de leden van Uw groep, die
in de oorlog illegaal gewerkt hebben of met de bevrijding van onze
stad daadwerkelijk hebben meegeholpen.
Enkel zij, die een belangrijk aandeel hierin gehad hebben, dus niet
zij, die "wel eens" iets gedaan hebben. Zulks in verband met de
aan hen uit te reiken Dassen met de Ned. Leeuw, beschikbaar
gesteld door Z.K.H. Prins Bernhard.
Met padvindersgroeten en linker."
(w.g. onleesbaar.)

Voorschrift was dat de Das
samen met de groepsdas zou
worden opgerold en wel zo dat
een smalle rand van ca 1 tot 1,5
cm van de groepsdas onder de
Das met de Leeuw zou
uitsteken. Daar de das toen nog
boven de gesloten kraag werd
gedragen was het nog al een
dik, ongemakkelijk geheel en al
spoedig gingen zij, die
gerechtigd waren de das te
dragen, er toe over dit alleen
nog te doen bij zeer bijzondere
gelegenheden.
.
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Op 30 maart 1946, Wennigerdag, wordt het tienjarig jubileum van groepsleider en
troepleider hopman H.E. Maillette de Buy Wenniger uitbundig gevierd.
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Op 27 april, 4 en 6 mei 1946 geven
de vijf leden van het
Kasteelverbond een uitvoering in
de grote zaal van Odeon.
In het programmaboekje staat
aangegeven dat de Kralingsche
Troep nog niet over haar clubhuis
kan beschikken, er wordt gespeeld
op “Cappadocië”, een stuk land
aan de Kralingsche weg achter de
Ceintuurbaan. Het clubhuis is dan
nog bewoond door mensen die
hun huis verloren hebben na het
bombardement.
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Op 27 april 1946 wordt door het bestuur van de Kralingsche Troep een beroep
gedaan op burgemeester Oud. Sinds de oorlogsjaren wordt het groepshuis
Cappadocië bewoond door evacués uit Capelle aan den IJssel. Ondanks herhaalde
verzoeken wordt het groepshuis niet ontruimd. De KT verzoekt om een algehele
ontruiming, zodat het groepshuis weer door haar leden gebruikt kan worden.

Op 6 juli 1946 vertrekken de eerste jongens naar Nederlands Indie, waaronder
Willem Nolst Trenite (geboren 14-4-1927), de latere voorzitter van stichting
Cappadocië (1970-1984).
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Op 27 juli 1946 gaat de Troep, zoals ook voor de oorlog, 11 dagen op zomerkamp
thans naar Ommen. Met eigen tenten, 568 broden, 460 liter zoete- en karnemelk,
ruim 500 kilo aardappelen en 73 pondspakken brinta en havermout. Daar was een
lawine van bonnetjes, bonnenlijstjes, opplakvellen, extra-rantsoenen, massa
rantsoenen en meegebrachte voorraden voor nodig…. Ja, ja, Nederland was nog
aan de bon.

De World Chief Guide, Lady Baden-Powell, brengt een bezoek aan Nederland.
Lady Baden-Powell wordt groots ontvangen in Den Haag op het Binnenhof, waar
meer dan 10.000 meisjes en jongens langs haar trekken. Ze komt in Middelburg,
Goes, Rotterdam en Amsterdam en op paleis Soestdijk, waar ze wordt ontvangen
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door het (toen nog) prinselijke paar. In dit jaar krijgen de Katholieke Verkenners
een volledig zelfstandige plaats naast de N.P.V. De hoofdcommissaris werd H.F.M.
Baron van Voorst tot Voorst.
In oktober 1946 neemt Akela Hendrika Val-Heins de leiding van de welpenhorde
over.
1. Hendrika Val-Heins
Geboren te Rotterdam op 08-09-1922 en overleden te Woudrichem op 30-04-2001.
Gehuwd met Willem-Johan Val.
Akela van de KT Horde 1946-1947

In november 1946 wordt de eerste informatie bekend over een Jamboree in
Frankrijk. De 6e Wereld-Vredes-Jamboree zal in1947 in Molsson, Frankrijk
gehouden worden.
Wat Baden-Powell nooit had kunnen weten was dat de wereld zo kort na de
Jamboree in Vogelenzang opnieuw zou worden opgeschrikt door een Wereld
Oorlog (2 e ). Alle scouts dachten aan de Jamborees die officieel gehouden zouden
worden in 1941 en 1945. Gelukkig bleek de veerkracht van de scouts sterker dan
de verliezen die in de oorlog waren geleden. Direct na de oorlog waren er al
plannen voor een Jamboree in Frankrijk. Frankrijk net bevrijd van de Duitsers
nodigde iedereen uit voor de Jamboree van de Vrede.
Op 11 december 1946 vindt de eerste steenlegging van de Oosterkapel aan de
ringvaartweg plaats.
De verschillende Kasteel-groepen (de KT, de Calandtroep (groep 5), de groepen
11, 27 en 45) gaan ook na de oorlog door met wedstrijden. Op 2 februari 1947
wint de aangesloten groep 45 de wedstrijden van 1947, KT-wit wordt een mooie
tweede ( Jan 1948).
Stand van zaken op 15 maart 1947: niet 1.000 maar 700 Nederlandse scouts
hebben zich ingeschreven. De kans wordt groter dat de opgegeven leden van de
KT allemaal mee kunnen naar de Jamboree.
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Op 26 april 1947 neemt vaandrig Gerard Bast, nu als hopman de
troep der verkenners over.
1. Gerardus Henricus Bast
Geboren te Amsterdam op 7 april 1924 en overleden in 1996.
Zoon van Louis Willem Bast en Elisabeth Theodora Hendrika Bertling.
Sinds 3-2-1930 woonachtig aan de Mecklenburglaan 45.
Sinds 2-6-1934 lid van de KT als welp
Sinds 1-11-1936 Verkenner
Sinds 14-1-1940 geïnstalleerd als lid stam der satrapen
Vaandrig der verkenners van de KT
Hopman der verkenners van de KT, 26-4-1947 tot 17-10-1947

Op 25 mei 1947 gaan de verkenners voor een
voorjaarskamp naar Ommen.
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Vrijdag 5 juli 1947: bekendmaking dat de aangemelde leden van de Kralingsche
Troep mee mogen: Aat Tieleman, Wim Schuller, Wik van Wijlen, Johan Matthijsse,
Piet Slis, Gijs van Beest, Huib van Walsum, Peter Wijnbergen, Adri Ijzerman, Bert
den Herder, Ferry B ’t Hooft, Gerard van Lennep en hopman G.H. Bast. Nu elke
Troep slechts enkele plaatsen kreeg toebedeeld gingen veel KT-ers vermomd als
leden van andere scoutinggroepen: de uilen-patrouille van de Olivier van
Noortgroep (de hopman, Piet, Bert, Gerard, Ferry, Wim, Gijs, Peter, Wik en Aat),
Corn. Houtmantroep (Wouter Rotgans); de Haagse troep (Huib van Walsum); de
Tromptroep (Adri) en de luchtverkennerstroep (Johan Matthijsse).
1. Huib (H.V.) van Walsum
Geboren te Rotterdam op 15 juni 1932
Zoon van de Rotterdamse burgemeester Gerard Ewout van
Walsum en Jacoba Margaretha Quispel
Advocaat te Rotterdam
burgemeester van het Drentse Gieten 1962-1969 (PvdA)
burgemeester van Doesburg 1969-1980
burgemeester van Rheden 1980-1985
burgemeester te Delft 1985-1997

Op 23 juli 1947 vetrekken de verkenners naar Renesse.
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Vertrek naar Frankrijk, 7 augustus 1947 om 2 uur. Kosten ƒ150,- p.p. voor het
kamp.

Aan de oevers
van de Seine
streken
25.000 scouts
neer uit 70
verschillende
landen.
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Openen met het hijsen van de
Nederlandse vlag
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Vertrek uit
Frankrijk 21
augustus 1947.
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Van 10-12 juli 1947 komt de 148e Edingburgh Troop naar Rotterdam. De
Kralingsche Troep is gastheer. Op 11 juli heeft een Jamboree kampvuur plaats met
medewerking van de dansers en band van de 148e in het openluchttheater
Dijkzicht aan de Westzeedijk.
In het najaar van 1947 doet de Stam der
Satrapen mee aan een proef van 6
maanden, om te komen tot de
oprichting van 1 stam van de vier
Kasteel-groepen: Caland-troep,
Kralingsche troep, Berggroep en
Blijdorp-groep. In verband hiermee
heeft onze stam als zodanig zijn
activiteiten gestaakt.
Op 27 oktober 1947 komt oud lid A. van
Zuuren om in Semarang (Nederlands
Indie).
Op 1 januari 1948 neemt de
legendarische hopman der KT, H.E. Maillette de Buy Wenniger, afscheid als
groepsleider, ook Hopman Bast moet afscheid nemen en beide dragen de leiding
over de groep en troep over aan mr. J.C. Metzlar (10-12-1947-1959).
Op 19 januari 1948 wijst de Deken
van de Orde van Advocaten te
Rotterdam nieuwe bestuursleden
voor de Stichting Cappadocië aan.
Deze ingreep was noodzakelijk nu de
Stichting op dat moment geen
bestuursleden meer had. Op 5 mei
1948 worden de statuten aangepast:
het aantal bestuursleden komt op
minimaal 5 leden waaronder 2 die
ouders zijn van de Kralingsche Troep.
Leden van het nieuwe bestuur: mr A.
Blom (voorzitter), A. Overeijnder
Wfzn. (vice-voorzitter), H.E. Maillette
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de Buy Wenniger (penningmeester), dr. A.J. Teychine Stakenburg (commissaris) en
mw. C.F. Slis-van Rijn (secretaris).
1. mr Anton Blom (voorzitter)
Geboren te Utrecht op 18-5-1901 en overleden op 14-5-1968
Advocaat te Rotterdam 1925-1968 (sedert 1934 compagnon van mr. L. J. Hijmans van den
Bergh). Directeur van de Amsterdamsche Bank, Bijbank Rotterdam (1943-1946)
Gehuwd met Angelique Offerhaus (1903-)
Wonende aan de Pr. Julianalaan 39
2. Adrianus Overeijnder Wfzn. (vice-voorzitter)
Geboren te Rotterdam op 10-08-1901
Zoon van Jacoba de Groot en Willem Frederik Overeijnder, Architect van o.a. Spartastadion
Gehuwd in Rotterdam op 8-9-1927 met Anna Cornelia Hooijkaas (1901-)
Architect, wonende aan de ’s Gravenweg 468.
3. Catharina Frederika Slis-van Rijn (secretaris).
Geboren te Rotterdam op 19 juni 1908
Gehuwd in Rotterdam op 11-9-1930 met Jakob Johannes Slis (1907-)

In 1948 vond een waardige herdenking van ons zesde lustrum plaats. Vele oudleden kwamen bijeen in de Kralingsche herberg “In den Rust Wat” op de oude
locatie (sinds 1597) ongeveer honderdvijftig meter van de huidige locatie, op een
kwetsbare plek aan de andere kant van Schielands Hoge Zeedijk. In 1959
beraamde de gemeente plannen om de herberg De Rustwat te slopen. De Rustwat
werd gespaard en in 1960 verplaatst naar de huidige plek, onder aan de
Honingerdijk naast het Arboretum Trompenburg.

Tijdens het Pinkster-jubileumkamp te Helvoirt (17 mei 1948) besluit de groepsraad
op advies van de Ereraad, aan hopman Herman E. Maillette de Buy Wenniger het
Erelidmaatschap van de Kralingsche Troep te verlenen.
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Op 3-9-1948 behaald Hopman G.H. Bast zijn praktisch gedeelte van de Gilwell
Wood Badge.

Gilwell-cursus in Ommen. Bovenste rij, 4e van links is Gerard Bast.
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Op zondagavond 14 november
1948 wordt Jaap Metzlar sr. als
Oubaas der Satrapen
geïnstalleerd. Hij neemt de plaats
in van Herman E. Maillette de Buy
Wenniger.
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7-3-1949 Arendje Johanna Donkersloot wordt de nieuwe akela bij de welpen.
1. Arendje Johanna Donkersloot
Geboren te Rotterdam op 10-10-1927
Zoon van Willem Donkersloot en Lijntje Kok
Gehuwd met E.L. Kruyne
Sedert 30-10-1937 woonachtig aan de Jericholaan 217 C.
Akela der KT welpenhorde 1949-1954

Op 1-5-1949 komt Pieter Bruinzeel als Vaandrig terug bij de Kralingsche Troep.

Zomerkamp in Overasselt met links Oubaas
mr. J. Metzlar.
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Hoofdstuk 8: 1950-1968 Opbouw en vernieuwing
Sinds 1899 is er Victoria voor hockey en tennis. Het is een van de oudste vier
hockeyclubs van Nederland. Na in de eerste 50 jaar op velerlei velden en landjes
gespeeld te hebben, werd in 1950 het complex aan de Kralingseweg 226 geopend.
H.M. Koningin Juliana wordt tot padvindster geïnstalleerd.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de N.P.V. (Nederlandse Padvinders
Vereniging) werd van 1 tot 10 augustus 1950 in Ommen een Nationaal Kamp
gehouden waaraan 7.000 padvinders uit binnen- en buitenland deelnamen. Het
kamp werd op 2 augustus officieel geopend door koningin Juliana. Prins Bernhard
bracht op 3 augustus, als Koninklijk Commissaris, een bezoek aan dit kamp.
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Op 10 oktober 1950 wordt aan Piet Bruinzeel de volmacht verstrekt om op te
treden als Assistent Verkennersleider (Vaandrig). Hiermee begint een lange
periode waarin
Piet Bruinzeel
een veelheid
aan functies
binnen de
Kralingsche
Troep bekleed.

Van 3 tot 12 augustus 1951 zijn voor de 7e Wereld Jamboree 12.884 jongens
bijeen in het Oostenrijkse Bad Ischl. Zij komen uit 42 landen over de wereld.

In
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1951 fuseert de Prinses Irene Groep 62 met de Blijdorp Groep 45 tot Prinses Irene
Groep 45.
In 1952 wordt voor het eerste geld ingezameld volgens de Engelse succesformule:
Bob-A-Job, hier onder de naam Heitje voor een Karweitje. De actie werd in de
paasvakantie gevoerd en was meteen een daverend succes.
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Op 1 maart 1952 wordt Piet Bruinzeel benoemd tot erelid van de patrouille
Eekhoorns.

Oud-Hopman H.E. Maillette de Buy Wenniger
neemt in de zomer van 1952 de leiding van de
verkennerstroep weer op zich. mr. J. Metzlar blijft
tot 1-10-1959 groepsleider van de KT en Oubaas
der Satrapen (tot 1964).
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Op 5 april 1952 neemt de Kralingsche Troep officieel afscheid van Hopman Bast.
Zijn levensverhaal wordt verwerkt in een Opera.
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Scouting Hulpactie Watersnood 1953
Tijdens de zware stormvloed in de nacht van zaterdag op zondag 1 februari braken
in Zeeland en de Zuid-Hollandse Eilanden de dijken door en stond een groot deel
onder water.
Op zondag werd op de radio door de
Districtscommissaris van Rotterdam, de
heer A. Peters jr., een oproep aan de
padvinders gedaan om hulp te verlenen.
Verscheidene groepen en individuele
padvinders hebben aan deze oproep
gehoor gegeven.
Er gingen hulpploegen naar de eilanden
IJsselmonde en Voorne en Putten om daar
de dijken te helpen versterken.

1 februari 1953 Admiraliteitskade

Een ophaaldienst om kleding, beddengoed en dergelijke op te halen werd
georganiseerd.
Hulp werd geboden in de ”Ahoy- en Rivièra- hallen” ten behoeve van evacués.
Hulpploegen gingen op weg naar Voorne en Putten om, indien mogelijk, mensen
te redden.
In de periode 4 tot en met 14 april hebben 3 schepen met o.a. padvinders dienst
gedaan in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren.
Op woensdag 4 februari is om 7.45 uur het Padvinders klipperschip de
”Rambonnet”, met als sleepboot de “Merwede” vanaf het hoofdkwartier aan het
Haringvliet vertrokken. Dit schip was geladen met voedsel, kleding,
medicamenten, uitrusting voor gaarkeuken, etc. De bestemming was
Hellevoetsluis.
Daar aangekomen kwam de opdracht om naar Middelharnis te varen. Hier had
sinds zaterdag niemand meer behoorlijk gegeten, het was dus duidelijk wat hier
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gedaan moest worden. Er werden 6 butaangas toestellen met toebehoren
georganiseerd om honderden burgers en militairen te voorzien van warm eten.
Gegeten werd aan de raadstafel in de raadszaal van het gemeentehuis, waar het
hoofdkwartier van alle hulpdiensten gevestigd was.
Er bleken hier 500 militairen te zijn die in een dag- en nachtploeg werkten aan het
dichten van de dijken langs het Haringvliet.
Donderdag 5 februari arriveerde om 11.50 in de haven van Middelharnis de
”Avontuur” van de familie Hakkert, die het schip geheel belangeloos ter
beschikking had gesteld. Dit schip, getrokken door de ”Shamrock” was om 6.15
uur uit Rotterdam vertrokken.
Vijf leden van de Kralingsche
Troep, allen zijnde voortrekkers,
hadden zich aangemonsterd op
de ”Avontuur”: J. Metzlar, M.E.F.
de Looff, J. v.d.Rest, P. Sanders en
de legendarische Piet Bruinzeel.
Direct na aankomst werd
begonnen met het bereiden van
erwtensoep die gretig aftrek
vond. Tevens werd geholpen bij
de evacuatie van Middelharnis en
omstreken.
Vrijdag 6 februari vertrok uit
Rotterdam het 3e
Padvindershulpschip ”Adriana”
speciaal uitgerust voor
bevoorrading van beide andere
schepen. Daar men in
Middelharnis de toestand
inmiddels meester was en hulp
niet meer nodig was, vertrokken
de ”Rambonnet” en de
”Avontuur” naar Numansdorp om
daar, zoals afgesproken, contact
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te maken met de ”Adriana”. In Numansdorp was gebrek aan kleding, zodat men
daar gaarne kleding in ontvangst nam. Diverse goederen en materialen werden uit
de ”Adriana” overgeladen in de “Rambonnet”.
Zaterdag 7 februari kreeg de ”Rambonnet” opdracht om naar Ooltgensplaat te
varen en de bemanning heeft daar voor ongeveer 500 burgers en tientallen
militairen een warme maaltijd verzorgd (130 liter dikke soep, 60 liter pap, 230 liter
aardappelen, 65 liter groenten, 20 liter jus en 10 kg vlees).
De ”Adriana” vertrok via Willemstad weer naar Rotterdam en de ”Avontuur” kreeg
opdracht om naar Kortgene te gaan, waar hulp zeer dringend gewenst was. De
mensen hadden ook hier in geen dagen warm eten gehad. Tevens werden hier
diverse mensen aan kleding geholpen. De bemanning van het hulpschip werd
welkom geheten door de Burgemeester, die tevens verzocht om tot zaterdag te
blijven. Besloten werd om de bemanning in diverse ploegen te verdelen; een
kookploeg, een
corveeploeg, 2 man
foerage, 3 man kleding
uitreiking en algemene
dienstploeg die ook
allerhande hand- en
spandiensten kon
verrichten. De actie van
de “Avontuur” werd
door de plaatselijke
bevolking op hoge prijs
gesteld.
Zondag 8 februari.
Sommelsdijk. De
keuken draaide op volle toeren. In het Polderhuis werd door de corveeploeg van
de ”Rambonnet” een centrale gaarkeuken ingericht die door de bevolking zelf
gerund kon worden.
In Kortgene werd aan boord van de ”Avontuur” een korte kerkdienst gehouden,
waarna het bereiden van maaltijden en het rondbrengen van koffie soep e.d. weer
gewoon doorging.
Maandag 9 februari. De centrale gaarkeuken werd aan de Burgemeester van
Sommelsdijk overgedragen, waarna de “Rambonnet” om 9.25 uur vertrok om via
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Willemstad naar Rotterdam terug te varen. De hulpactie van de “Rambonnet” en
de “Merwede” was ten einde.
Dinsdag 10 februari.
Om 13.10 uur
arriveerde in Kortgene
de sleepboot
”Rembrandt” met een
aflossingsploeg en
nieuwe voorraden uit
Rotterdam, waaronder
ook een batterij
butaangas toestellen
met toebehoren.
De kleding was
inmiddels overgebracht
naar de zolder van het
Centraal Bureau in Kortgene en
daar keurig gesorteerd. Deze post
kreeg spoedig de naam “C&A”.
Om 15.30 uur vertrok de
”Rembrandt” weer naar
Rotterdam.
Woensdag en donderdag alles liep
gesmeerd, men begon al aan het
werk te wennen. De erwtensoep
werd alom geroemd, iedereen was
vol lof over de inrichting en de
producten die geleverd werden.
Vrijdag 13 februari. Weer de
normale dagtaak. In de loop van de
ochtend werd het kledingmagazijn
overgedragen aan een
vertegenwoordiger van de
gemeente. s’Avonds bedankte de
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Burgemeester tijdens een officiële afscheidsrede voor de bewezen diensten.
Zaterdag 14 februari Om 7.10 uur nam de ”Shamrock” de ”Avontuur”op
sleeptouw en werd met stille trom uit Kortgene vertrokken om de terugreis naar
Rotterdam te aanvaarden. Om 16.40 uur werd aangemeerd aan de Oosterkade en
was de tocht van de ”Avontuur” en de ”Shamrock” ten einde.
Een landelijke inzamelingsactie van de vier padvindersorganisaties in Nederland
leverde een bedrag op van 192.949,18 gulden. De actie had de slogan “Mouwen
omhoog ons land moet droog”.
Kralingse Bos, 1951

In 1953 werd het Kralingse Bos officieel heropend.
Op 6 juni 1953 opent Mevrouw Mr. J.M. van Walsum-Quispel het
J.J. Rambonnethuis, het districts-hoofdkwartier van het
Nederlandse Padvindstersgilde ( NPG), de Nederlandse
Padvinders ( NPV) aan de Heemraadssingel. Na de opening werd
door de hoofdcommissaris van de N.P.V., mr J.M. Ravesloot, de
Gouden Jakobsstaf uitgereikt aan de KT-leden, de heren mr J.C.
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Metzlar en P.H. Mees, resp. voorzitter en penningmeester van de Stichting ter
bevordering van de Padvinderij in Rotterdam.
De Gouden Jakobsstaf met bijbehorende achtvormige knoop. De Jakobsstaf was
het logo van de Jamboree in 1937 in Vogelzang. Het was een medaille aan een
geel lint in 1953 ingesteld door de Nationale Padvindersraad. Voor personen die
gedurende een groot aantal jaren zich zeer verdienstelijk hadden gemaakt voor de
padvindersbeweging.
Bij de ingebruikname van de huidige spooromleiding van Nieuwerkerk naar het
noordelijk deel van de Ceintuurbaan bij Rotterdam-Noord, op 4 oktober 1953,
werd het oostelijk deel van de Ceintuurbaan (treinbaan) gesloten en opgebroken.
Deze lijn vormde de verbinding tussen de spoorlijn Utrecht – Rotterdam-Maas en
de Oude Lijn (Amsterdam - Rotterdam DP). Voor de Kralingsche Troep, als directe
buur van de spoorlijn, veranderde de gehele omgeving. Op de plaats van dit
oostelijke deel liggen nu de Boszoom en de Kralingse Zoom.
Dina Cornelia Smorenburg wordt op 23 februari 1954 de nieuwe akela van de
welpen.
1. Dina Cornelia Smorenburg
Geboren in Rotterdam op 21-3-1929
Dochter van Lambertus Smorenburg en Cornelia Visfer
Gehuwd met de heer Visser
Sedert 30-1-1933 woonachtig aan de Korte kade 117A.
Akela van de welpen Horde der KT 1954-1958

In 1955 breekt een moeilijke tijd voor de verkennerstroep aan. Op 12 februari van
dat jaar treedt Hopman H.E. Maillette de Buy Wenniger terug. De Troep komt
onder leiding van Vaandrig E. Bodegom en later Vaandrig Piet Bruinzeel. Eind 1955
wordt de verkennertroep zelfs opgeheven bij gebrek aan voldoende leiding. Pas
met de komst van Hopman A.J. Louwers (1958-1966) op 23 april 1958 breekt er
voor de verkenners een nieuwe tijd aan. Hopman Louwers neemt op 1-10-1959
ook het Groepsleiderschap over van mr. J.C. Metzlar.
Bij zijn afscheid in 1966 gaf de redactie van het groepsblad aan dat de troep er in
1958 niet goed voor stond. “Toen Louwers de verantwoording op zich nam, was
het geheel nog een zielig overschot van 2 of 3 jongens en uit dat schamele restant
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heeft hij met zijn nooit aflatende energie weder een groep X gebouwd, die als
vanouds weder zijn bijzondere plaats in het Rotterdamse padvindersleven innam”.

1955 Draaien van de Yakar voor het groepshuis.

Op 23 april 1955 werd door de NPV de baret officieel ingevoerd, voor de
Verkenners de groene en voor de Voortrekkers de wijnrode
baret. Voor de Welpenleiding was er per 1 januari 1957 een
bruine baret. Maar er kwamen in Nederland bezwaren van
de Defensie. Tijdens de 2e wereldoorlog waren in
Engeland de keurcorpsen Commando's, Groene
Baretten, en de Parachutisten, Wijnrode Baretten,
opgericht.
De gekleurde baretten werden in 1957 bij de NPV vervangen door een zwarte
baret. De KT gaat hierin niet mee en blijft trouw aan de padvindershoed.
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Op 30 juli 1955 gaan de welpen op
zomerkamp naar het Trappershof in
Oosterbeek.

Oud-Kt-er Evert Jan Hendrikus Volkmaars wordt in 1955 hoofdcommissaris van De
Nederlandse Padvinders (tot 1967). Voor zijn benoeming was hij Assistent Hoofd
Kwartier Commissaris Buitenland (AHKC/Buitenland). Hij
ontving in 1965, de enige WOSM onderscheiding, de Bronzen
Wolf.
1. Jan Volkmaars (Evert Jan Hendrikus)
Geboren in Helder op 05-07-1902 en overleden in 1997.
Zoon van Adriana Antoinetta Verweijde en Adrianus Volkmaars (1865-),
directeur directe Belastingen
2e vaandrig van de Kralingsche Troep 1918-1920
Hoofdcommissaris van De Nederlandse Padvinders van 1955 tot 1967. Hij
ontving in 1965, de enige WOSM onderscheiding, de Bronzen Wolf.
Tussen 5-9-1918 en 22-9-1920 woonachtig in Rotterdam aan de Claes de
Vrieslaan 30A
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De Bronzen Wolf is de enige onderscheiding uitgereikt door de World Scout
Committee. Het wordt alleen toegekend als erkenning van de uitstekende
diensten die door een persoon voor de wereld Scouting beweging zijn verricht.
Het is een bronzen wolf en wordt gedragen rond de nek met een groen lint
omzoomd met een gele rand. Tot 2005 is
hij 319 keer uitgereikt. In het
scoutingmuseum in Leuven is de bronzen
wolf te zien van Jan Volkmaars
Bronzen Wolf aan draaglint

bijbehorend insigne

Van 1 tot en met 12 augustus 1957 wordt de Jubilee Jamboree
gehouden in Sutton Coldfield in midden Engeland. 31.426
padvinders uit 87 landen nemen aan deze jamboree deel.
Er konden zo’n 500 jongens mee uit het hele land, dus er werd voor
Rotterdam een hele groep van zo’n 25 man geformeerd verdeeld over 4
patrouilles (de meesten waren landverkenner). Op een veel te laat tijdstip bleek
dat er een voor die tijd tamelijk groot bedrag op tafel moest komen, nl. f 200,- .
(nu kost het ongeveer € 2000,- !) De voorbereidingen waren al heel vroeg in het
jaar gestart met groeps- en patrouillebijeenkomsten. Hopman Hoogenstrijd leidde
deze Rotterdamse afvaardiging.
Enkele dagen voor 1 augustus gingen Rotterdamse verkenners met de veerboot
van Hoek van Holland richting Engeland. Na een hele nacht in de trein kwamen wij
de andere dag op het Jamboree terrein aan en werd er kamp gemaakt op de voor
ons bestemde plek in een van de subkampen.
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Op 1 augustus moest iedereen
verzamelen in de grote Arena voor de
openingsceremonie; een zaak van lang
wachten. De volgende dag arriveerde
eindelijk onze materialen, zodat wij de
toegangspoort konden bouwen.

De poort van het Rotterdamse kamp

Zaterdag 3 augustus kwam Koningin
Elisabeth en de Hertog van Edinburgh
op bezoek. Na een parade van een
groepje afgevaardigden per land,
landden er 2 zweefvliegtuigen en waren
er model vliegtuig demonstraties. Op
weg terug naar ons kamp zagen wij de
koninklijke gasten nog op hun rondrit
over het terrein. De volgende ochtend
was er een eenvoudige kerkdienst in de Arena voorgegaan door de Aartsbisschop
van York. Traditioneel is 5 augustus de Holland dag, vanwege de verjaardag van
Prinses Irene. We deden o.a. Hollandse spelletjes om de bezoekers te amuseren.
’s Avonds hadden wij een optreden in de Arena, waarbij wij o.a. het woord Irene
vormden en lampions
werden ontstoken. Op dat
moment begon het flink
te regenen en dat was
niet voor het laatst. Op 6
augustus was er een
excursie. We gingen met
bussen in de richting van
Wolverhampton en
werden een paar uur lang
staande in een open
schuit door smalle
kanalen gevaren.
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De lunchpakketten ontbraken echter… . Op 7 augustus hadden wij onze grote
show in de Arena. Elke groep van het Nederlandse contingent beeldde iets anders
uit. Wij waren zeerovers en sjouwden een zeeroversschip dat we in elkaar hadden
gepionierd mee (en ook weer terug!). Op 9 augustus was er een excursie naar
Sheffield. We keken wat in de stad rond onder leiding van ouders van padvinders
en bezochten o.a. een krantendrukkerij. Aan het eind van de middag kregen we bij
onze gidsen een high tea. De volgende dag zijn we nog even op eigen gelegenheid
in Birmingham gaan kijken. Op zondag 11 augustus was er een Nederlandse
kerkdienst o.l.v. Ds Van Signum. ’s Middags hadden we een teaparty bij een
Engelse groep. De volgende dag was alweer de laatste en werd besloten met een
sluitingsceremonie in de Arena, waarbij
Lady Baden Powell een toespraak hield
en er vuurwerk was. De volgende dag
werd ’s avonds de terugreis aanvaard
per trein naar Harwich en daar weer op
de boot.

De wereldbol op het centrale plein en (rechts)
tijdens de excursie in Sheffield
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Op 14 maart 1958 werd weer de
eerste stichtingsvergadering
gehouden. Tussen 1953-1958
waren er geen vergaderingen van
de stichting geweest.
Op 15 november 1958 wordt de
eerste Nederlandse Rowanafdeling opgericht, RA-1 van de
Franciscus-Lodewijkgroep in
Schiedam. De eerste Rowan
Afdelingen (RA) in Nederland
ontstonden in 1958 binnen de
Katholieke Verkenners(KV). Jan
Wygerink, die lange tijd beheerder
is geweest van Gilwell St. Walrick,
was de geestelijk vader van deze
speltak. In deze tijd ging men zich
afvragen of het Verkennen in zijn
toenmalige vorm nog wel
beantwoorde aan de eisen van de
tijd. De verandering in opzet van
scouting naar zijn huidige vorm
nam zijn aanvang. Eerste Far East Regional Conference, Baguio, Philippines. Eerste
Jamboree-on-the-Air (JOTA).
Rotterdam kreeg in 1958 een eigen Districtsinsigne. Het
was een op stof gedrukt insigne dat de Europoort
symboliseert. Een rode dukdalf (de havens) tegen een
gele achtergrond, die opsteekt uit een groen-wit-groene
(Rotterdamse kleuren) maas. De drie poten van de
dukdalf symboliseren de drie punten van de belofte, de
drie punten van de lelie en de drie onderdelen van de
padvinderij. De eerste insignes werden uitgereikt tijdens
een leid(st)ers-bijeenkomst op 22 november. Later werd
dit insigne vervangen door drie geweven insignes.
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In december 1958 vindt onder leiding van Hopman Ab Louwers en Akela
Smorenburg de sinterklaasviering van de Kralingsche Troep plaats.
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Op 11 juli 1959 gaan de welpen op zomerkamp te Nunspeet.

208

Eind 1959 zijn er
verschillende wisselingen
in de leiding van de
Kralingsche Troep.
Hopman Ab Louwers
neemt op 1-10-1959 het
Groepsleiderschap over
van mr. J.C. Metzlar en
Ab Sanders wordt op 21
november de nieuwe
Akela van de
welpenhorde.

1. Abraham Sanders, geboren op 3 maart 1932
Verkenner der KT sept. 1945-nov. 1948
Voortrekkers-Gast 23-10-1948
Voortrekker der Stam der Satrapen 20-11-1949
Assistent Welpenleiding 1-10-1958 tot 21-11-1959
Welpen leiding 21-11-1959 tot 1-1-1962
Hopman en groepsleider 18-8-1967 tot 1-3-1970
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Tijdens de bestuursvergadering van 26 november 1959 werd door het
stichtingsbestuur, sedert 1958 onder voorzitterschap van Oubaas/oud-Hopman
H.E. Maillette de Buy Wenniger (1958-1970), een Groepscommissie ingesteld,
zijnde de voorloper van het groepsbestuur. De leden van het stichtingsbestuur,
die ouders waren van Kralingsche
Troepleden, met de groepsleider
vormen deze commissie (4+1).

23 april 1960 Sint Jorisdag

Frits Geurleer en Jaap
Hayendijk
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Op 25 juni 1960 wordt het overlijden bekend van Jacques Dutilh,
advocaat, rechter, bankier en lid gemeenteraad (Rotterdam 19-61884 - Rotterdam 25-6-1960). Hij was oud voorzitter van de Raad van
de Vereniging van Nederlandse Padvinders, waarvoor hij in het
voorjaar van 1960 nog was beloond met de zilveren Jakobsstaf. Later
wordt een weg in de wijk Prinsenland naar hem vernoemd, waaraan
vanaf 1994 het groepshuis van de Kralingsche Troep is gelegen.

De Zilveren Jakobsstaf kon sedert 1953 worden
toegekend aan personen die zich gedurende een zeer
groot aantal jaren buitengewoon verdienstelijk hadden
gemaakt voor de ontplooiing van de Padvindersbeweging.
Ook dit was een medaille aan een oranje-rood-groen-geel
lint. In sommige districten werden de kandidaten onder
één of ander voorwendsel op de avond voor St. Joris (23
april) op het districtshoofdkwartier ontboden, waar de
uitreiking dan plaatsvond.

1960 Hopman Bram Louwers voor Cappadocië
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Welpen installatie 22 april 1961 door Akela Sanders op de
KT.

De welpen gaan in 1961 op kamp naar de
Drunnense heide.
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Het borstbeeld van Lord Robert Baden Powell of Gilwell (1857-1941), werd
op 5 mei 1961 in het park bij de Euromast onthuld ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van het district Rotterdam der Vereniging der
Nederlandse Padvinders. Baden Powell was de oprichter van de Boy Scout
Movement. In Rotterdam was de padvindersbeweging vooral populair in
Kralingen. Beeldhouwer is W.A. Verbon maakte een realistisch beeld van de
stichter op ware grootte in brons, in zijn legeruniform.
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Zoals bekend had in vroeger jaren iedere nationale organisatie zijn eigen embleem
en eigen installatieteken. Alles in een model gebaseerd van de internationale
pijlkop (Arrowhead). Er waren soms heel mooie exemplaren bij en verzamelaars
waren er dol op.
Toen na 1945 men meer en meer een afkeer kreeg van het nationalisme en ook in
Scouting het internationalisme meer en meer op de
voorgrond kwam gingen er, vooral in de
'international circle' in de NPV, stemmen op of - in
dit kader - niet beter zou zijn één internationaal
embleem en installatieteken in te voeren ter
vervanging van de nationale. Het was de
Nederlandse Hoofdcommissaris NPV - tevens AHKCB - Jan Volkmaars, die, als voorzitter van de 18e
Wereld Conferentie van 1961 in Portugal het
voorstel deed om voor alle organisatie één
embleem en installatieteken in te voeren om zo
meer de nadruk te leggen op de wereld eenheid van scouting en tevens op de
kosten te besparen.
Er waren voor- en tegenstanders. Er waren er die iets nationaals wilden
handhaven, anderen wilden hun vaak kunstzinnige en mooie insignes niet
opgeven. Er werd langdurig over de gediscuteerd en tenslotte werd er een
compromis bereikt. Het Wereld Insigne zou door allen gedragen worden doch indien men dit wilde – kon daarnaast ook het eigen installatieteken of embleem
gehandhaafd blijven. Zo werd pas tijdens de 22ste Wereld Conferentie van 1969
te Helsinki de knoop doorgehakt en het Wereld Insigne officieel ingevoerd. Vele
landen gingen er meteen toe over maar…… Nederland - de initiatiefnemer - dus
NIET. Men verkeerde hier in de moeilijke aanloop tot de fusie tot Scouting
Nederland (1973) waar de meisjes organisaties eerst niet doch later wel bij
betrokken waren. Voor de lieve vrede moest er dus een installatieteken komen
bestaande uit een combinatie van Pijlkop en Klaverblad en was het wat
bezwaarlijk om het Wereld Embleem meteen in te voeren. Het Wereld Embleem
was dan ook lange tijd niet verkrijgbaar in de Nederlandse Scout Shop.
Wat er toe leidde dat vele verkennersleiders ze in het buitenland kochten en ze
door hun jongens lieten dragen. Waarop de Scout Shop bakzijl haalde.
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In 1962 wordt het scoutingterrein gehalveerd (van 4150m2 tot 2100m2) door de
aanleg van de boszoom. De huur van het sinds de jaren ’30 van de Neerlandse
Spoorwegen gehuurde terrein blijft hetzelfde, fl. 100,00 per jaar.

(Turfweg gezien uit het
zuiden richting
Kralingscheweg.
Vervaardiger: Bruggen, G.
van / tekenaar ; Datering:
1962)

Op 1 september 1964 wordt de leiding van de Troep (verkenners) door Hopman
Louwers officieel overgedragen aan de legendarische Piet Bruinzeel, tot dan
vaandrig van de verkenners (2e man 1949 -1964 en 1966-1972). Hopman Louwers
blijft wel groepsleider.
1. Piet (Pieter) Bruinzeel
geboren in Rotterdam op 18-10-1922 en overleden in Rotterdam op 12-04-1985
Zoon van Johannes Adrianus Bruinzeel (Rotterdam, 11-2-1895) en Maria de Keijzer (Rotterdam,
30-10-1900)
Woonachtig in Rotterdam (1922-1929), Nunspeet (1929-1936) en Rotterdam (sinds 1936)
Lid van de Padvinderij sinds oktober 1934 (Ermelo/Nunspeet).
Lid van de Kralingsche Troep sinds september 1936
Vaandrig van de Kralingsche Troep 1949-1964 en 1966-1972
Hopman der Verkenners van de Kralingsche Troep 1964-1966, 1970-1972, 1972-1974 en 19751980
Groepsleider van de Kralingsche Troep 1970-1972 Wnd, 1972-1974 en 1975-1982
Oubaas van de Stam der Satrapen 1964-1967 en 1968-1985.
Algemeen Districtscommissaris (ADC) Spelbegeleider-Verkenners in district Oost
De Gouden Jacobsstaf (1969)
De ere-medaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau (1984)
Het zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland (1984)
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Nadat C. Valk en Anneke Lieuwens de horde hebben waargenomen krijgt de
Kralingsche Troep, na een afwezigheid van 2 jaar, in 1964 weer een nieuwe Akela.
Ineke Post zal tot 31 december 1965 de leiding hebben over de horde.

Welpeninstallatie najaar 1964
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Jaarlijks komt
Sinterklaas met zijn
pieten een bezoek
brengen aan
Cappadocië. Zo ook in
december 1964.
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Op verzoek van de
oudercommissie
verschijnt in mei 1965,
na afwezigheid sinds
december 1958
(jaargang 27, nummer
11), opnieuw een
maandblad voor de KT
(jaargang 27, nummer
12). Was de uitgave
van het groepsblad in
1958 gestaakt doordat
de stencilmachine niet
meer te gebruiken
was, de nieuwe
uitgave werd
uitbesteed aan een
drukkerij. Op verzoek
van de ouders werden
alle NAW-gegevens
van leiding en bestuur
opgenomen.
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Op zaterdag 22 mei 1965 doen de 6 verkenners van de Kralingsche Troep als
bemanning van het ruimteschip “Gallilei”mee aan de maanexpeditie.

“Op zaterdagmiddag scheepten de 16 patrouilles, die de selectiewedstrijden op 8
mei hadden overleefd, zich aan de Heemraadsingel in voor de bustocht naar de
raketbasis van de eerste “Surussasche Maanexpeditie”ergens in den lande.
Na anderhalf uur rijden werden de bemanningen van de ruimteschepen gedropt,
waarna iedere bemanning zich afzonderlijk op kompas in de richting van het
basiskamp begaf. Zo ploeterden de manschappen van het Kralingsche ruimteschip
“Gallilei”in opperste stemming door het ruige gebied in de omgeving van de
Amerongsenseberg.” Zo start het verslag van First Commander Wim Poppenk.
Met plastic folie en rotting wordt voor de hele bemanning een onderdak
gebouwd. Die nacht en de volgende zondag staat geheel in het thema van de
maanexpeditie. De zwaarste opdracht was het volbrengen van een
exploratietocht. Kompasschieten, EHBO, ravijn oversteken, touwgooien, gewonde
vervoeren op een brancard, verbindingen onderhouden met walkie-talkies, enz.,
enz. Voor onze Kt-ers (astroloog Leen van der Giessen, second commander Rob
Roelvink, mecanicien Leen Vuyk, rocketeer David Edwards, baan corrector Rudi de
Groot en de eerder genoemde First Commander Wim Poppenk) was deze
expeditie er een om nooit te vergeten.
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Op 17 juli 1965 gaan de welpen op zomerkamp naar Nunspeet.
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Verkenners voor troepshuis 1965
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Terugblik door Akela Post op het Hordejaar 1964-1965
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Welpenhorde op het groepsterrein aan de Kralingseweg.
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Op 17 september 1965 overleed Oubaas mr J.C. Metzlar, oud hopman en
groepsleider (1948-1959) en later voortrekkersleider van de Stam der Satrapen en
lid van de stichting (1959-1964).

In december 1965 vertrekt Akela Post en wordt opgevolgd door Akela Henriette
Virginie Ruimschotel-Overakker (geb.20-6-1926, overl.6-6-2012), toen woonachtig
in de Wormserstraat 13 in de nieuwe wijk Alexanderpolder. De akela had ervaring
opgedaan als welpenleidster op Curaçao. De horde was de afgelopen jaren onder
akela Post en Chil en Jacala gegroeid tot 30 jongens.
De Troep gaat van 16 t/m 23 juli 1966 op zomerkamp naar het landgoed van de
heer C.W. Vrendenberg in Wezep. De welpen gaan dit jaar naar Kampeercentrum
“de Leemkule” in Hattum.
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In september 1966
werd de balans
opgemaakt door
groepsleider Louwers:
van de 28
ingeschreven welpen
gingen er 13 mee, van
de 18 ingeschreven
verkenners gingen er
9 mee naar de
zomerkampen. “U
voelt wel aan dat dit
een zeer
teleurstellende zaak is
voor de leiding en de
Groep in het
algemeen. De
maanden van voorbereiding, de opoffering aan tijd, het geven van krachten aan
de jongens wordt op wel heel slechte wijze gehonoreerd voor al de moeite die
Akela en Hopman zich getroosten. Het is toch niet zo dat wij alleen maar voor de
zaterdagmiddagen een kinderbewaarplaats zijn? Wij willen de knapen iets
meegeven voor hun leven en dan wordt een werkjaar afgesloten door een
zomerkamp. In het volgend maandblad zullen we vermelden wanneer we weer
naar het zomerkamp gaan in 1967. Wij rekenen er op dat U nu eens Uw vakantie
zo kan regelen opdat Uw jongen mee kan naar ons zomerkamp.”
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Bij het vertrek van Bram Louwers als Groepsleider in november 1966 wordt
Bruinzeel gepasseerd voor de oud-akela Ab Sanders (1966-1970). Sanders, sedert
9 sept. 1939 verbonden met de KT, neemt ook de leiding over de verkennerstroep.
Piet Bruinzeel schikt zich en wordt weer tweede man (Vaandrig).

Bij het aantreden
van Hopman Ab
Sanders als
Groepsleider
worden de
hervormingen uit
de jaren 60 weer
teruggedraaid:
Het uniform
wordt vanaf dat
moment weer
hoed en korte broek. De Baret en de lange broek gaan in de ban. Al in december
1967 komen de uniformvoorschriften weer ter discussie, wanneer Akela Hans van
der Ploeg (sedert 7-71967) de discussie voor
de welpen weer start.
Men komt niet uit de
discussie en ouders
worden daarna om hun
mening gevraagd. De
uitkomst is een
compromis: lange
broek de gehele winter
tot 23 april. Als
uitzondering geldt dat
bij een temperatuur
van min 5 graden
Celsius, altijd een lange
broek gedragen mag
worden…
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In 1966 werd een werkgroep opgericht die de fusie van de vier landelijke
organisaties op dat moment, padvinders, padvindsters, gidsen en verkenners
moest voorbereiden. Het samengaan van jongens en meisjes en van roomskatholieken en andersdenkenden in één vereniging was in de ogen van velen
(waaronder voorzitter Prins Bernhard) geen haalbare kaart.
Het Scout Centrum Rotterdam is opgericht in 1966 en ondergebracht in een ruim
300 jaar oude boerderij (bouwjaar ca. 1700) gelegen aan de 's Gravenweg. De
officiële opening vond na verbouwing plaats in 1969 en vanaf dat moment is het
scoutcentrum een ontmoetingsplaats voor scouts uit binnen- en buitenland.

1967 De 12e Wereld Jamboree vond plaats in Idaho, U.S.A.
1967: Tweede Rimboehorde Prinses Irene Groep 45 in de Alexanderpolder.
Bij de N.P.V. vond in 1967 een reorganisatie plaats. Belangrijke verenigingszaken
werden voorheen altijd besproken met alle Districtscommissarissen. 44 districten
vond men een te log lichaam om effectief mee te werken.
Om dit te vereenvoudigen heeft men toen besloten om
veertien gewesten te vormen, de toenmalige elf
provincies en de steden Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam. Het gewest Rotterdam werd verdeeld in zes
districten, Noord, Zuid-Oost, Zuid-West, Oost, Noord en
district Schiedam. In de plaats van de oude
districtsinsignes kwam er een gewestelijke.

227

Bij de start van het nieuwe scoutingseizoen is de verkennerstroep op volle sterkte.

In september 1967 heeft in Oostvoorne dan toch de uitgestelde Rimboejacht
plaats. Het rimboespel stond in het teken van de ruimtevaart en de welpen van
onze Horde hebben hun best gedaan om de mooiste ruimte-helmen te maken.
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Na de zomer neemt Hans van der Ploeg, als nieuwe akela, de Horde over van akela
Henriette Virginie Ruimschotel-Overakker.
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Op 30 januari 1968 wordt de Federatie 'Scouting Nederland' opgericht onder
gelijktijdige opheffing van de Landelijke Padvinders Raad. Dit was de eerste stap
op de weg die vijf jaar later zou resulteren in een fusie. Het was een federatie, wat
wil zeggen dat de vier verenigingen zelfstandig bleven, maar gezamenlijk
activiteiten en
belangen
bundelden. In de
jaren zestig
worstelden de
verenigingen
met de
veranderende
tijdgeest. De
ledentallen
bleven stabiel,
en liepen zelfs
hier en daar
terug. Het
oprichten van
een Federatie
was een logische
stap. World
Scout Bureau
hoofdkwartier
verhuist naar
Geneve,
Zwitserland.
Op het ADC-W
weekend op 16
en 17 maart
1968 worden de
nieuwe
voorstellen voor
Stereisen en
Insignes
voorgesteld.
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Op 28 april 1968 gaat op initiatief van mevrouw S. den Broeder en mej. I.
Ruinenans in Nieuwerkerk aan den IJssel een nieuwe scoutinggroep van start.
Scouting Nieuwerkerk aan den IJssel koos de oranje das als de nieuwe groepsdas.
Op 18 mei 1968 viert de Kralingsche Troep haar 50-jarig bestaan. Het jubileum
wordt gevierd in de Rotterdamse Manege, het groepsterrein Cappadocië en
afsluitend op de ms. Jan
Backx waar maar liefst
130 (van de 950) oudleden elkaar na vele
jaren weer terugzagen.
Zij waren de afgelopen
jaren over de gehele
wereld verspreid.

Hopman Wenniger spreekt
de oud-leden toe
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De verkenners gaan dit jaar naar een kampterrein vlakbij Eindhoven, aan de weg
Valkenswaard-Leende. “We zitten op een goed uur lopen van het dorp en een
kwartier van de provinciale weg en het natuur bad. Het terrein is heel dicht
bebost, en op de open plekken vindt men meestal een ven of een moerassig
terrein. Er zit veel wild, doorgaans klein- wild, in de bossen. “
Op 14 september 1968 wordt de Stam weer opgestart op de KT, thans als een
gemengde stam met 8 leden (voortrekkers). Mej. J. Bleijenberg, N. Breedijk, B.J.
Poppenk en de heren L. v.d. Giesen, L. Vuijk, M.J.B. Koutstaal, K. Schrijver en G.W.
Poppenk.
Zaterdag 28 september werden de festiviteiten rond het vijftig jarig bestaan
besloten met een feestdag voor horde en troep. Tegen twee uur stapten de leden
in de gereedstaande bussen die ons naar Gorinchem brachten. Eenmaal aan de
aanlegsteiger aangekomen, lag er een boot op de Kt-leden te wachten. De boot
bracht iedereen naar Slot Loevesteyn. Na een uitstekende rondleiding blies de
Troep zijn overtollige energie af buiten de wallen door middel van paard en
ruiterspel. Inmiddels was er een grote tafel gedekt in de Ridderzaal van het slot,
waar we met ons drieënzestigen aanzaten. Niet lang konden we hiervan genieten
want de bussen stonden al weer voor om de groep naar het Scoutscentrum te
brengen nabij Rotterdam, waar we voor de ouders toneelstukjes opvoerden en
dia’s vertoonden.
Het jubileum werd
besloten met het
staande zingen van
het Wilhelmus.
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In het weekend van 30 november en 1 december 1968 vond het Gidsen- en
helpersweekend van groep X Kralingsche Troep en groep 48 Olivier van Noort
plaats.
De welp Allard Weinberg heeft
zijn ervaringen voor het
groepsblad opgeschreven: “We
gingen met auto’s naar het
groepshuis van de
Geyssendorfergroep in
Oostvoorne. We vonden de weg
bijna niet. ’s Avonds hebben we
nog wat gezongen en gingen we
naar bed. De volgende ochtend,
na de zondagsaandacht door
Hathi Soethoudt van Groep 48
gingen we snel weg een erg
leuke speurtocht doen. De weg
konden we vinden door
allemaal verkeersborden te
volgen. Onderweg moesten we
allerlei opdrachten vervullen,
zoals een foto maken, elkaar
met de paalsteek een meter
omhoog hijsen, over een ravijn
lopen met een brug, en nog
veel meer. Het was echt
moeilijk. Toen we terug
kwamen gingen we van propjes
gekleurd papier op een blad karton een tekening van een kermis maken. Na het
eten kregen we een papiertje met een seinopdracht. We moesten ons per groepje
verkleden als ridders, waarna we een groot spel gingen spelen. Er waren twee
brieven, een echte en een onechte, de echte brief moest van de ene ridder in het
kasteel van de andere ridder komen. Tot slot was er een gevecht tussen de
ridders. De ridders moesten elkaar van het paard proberen te duwen. Daarna
gingen we sluiten. Het was een leuk weekend”.
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Op zaterdag 26 april 1969 reikt, de districts Commissaris Schipper De Vries, Piet
Bruinzeel een hoge onderscheiding binnen de NPV, de Gouden Jacobsstaf uit. Hij
krijgt deze onderscheiding vanwege “het zich gedurende een groot aantal jaren
zeer verdienstelijk maken voor de padvindersbeweging”. Het officiële gedeelte
werd afgesloten
met het aanbieden
door de Horde van
een model, dat een
verkenner van de
KT voorstelde.

In september 1969 is de
discussie baret of hoed
weer opgelaaid. Bij
ongeveer 95% van de
toenmalige
padvindersgroepen was de
verandering een feit. De KT
blijft ook na een flinke
discussie in meerderheid
voor de hoed.
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10 januari 1970 eerste Boerenkoolopkomst in het nieuwe jaar: Bij de padvindsters
is het traditie dat er op de eerste opkomst in het nieuwe jaar een boerenkoolfuif
gehouden wordt en aangezien Baghera en Mang (welpenleiding) van de
padvindsters afstammen, willen zij er ook een houden en wel met onze horde.
Hiermee is een nieuwe traditie geboren.
Op 7 maart 1970 neemt groepsleider en hopman Ab Sanders officieel afscheid van
de groep. Voorlopig (1970-1972) wordt het verkenners- en groepsleiderschap
waargenomen door Oubaas
Piet Bruinzeel, geassisteerd
door de heer Willem Nolst
Trenité, zelf een oud KT-er en
lid van de oudercommissie,
later voorzitter van de
stichting.
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1. Willem Nolst Trenité (geboren 14-4-1927),
Gehuwd met Magdalena Sara Leonore Meurs (geb. 1933)
voorzitter van stichting Cappadocië 1970-1984, Ere-voorzitter 1984.
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Sinds de oprichting van scouting waren jongens en meisjes strikt gescheiden,
maar dit veranderde in Nederland rond 1970 toen de Wesselgroep uit
Vlaardingen deze tweedeling doorbrak en startte met een gemengde
welpenhorde.
Op 26, 27, en 28 juni 1970 wordt in het Rotterdamse Kralingse Bos een
groot popfestival georganiseerd. Op het affiche staat: 'Popparadijs Holland
Festival, Kralingse Bos, Rotterdam' en het is het Nederlandse antwoord op
Woodstock. Optredende bands zijn o.a. 'Pink Floyd', 'Jefferson Airplane', 'The
Byrds', 'Canned Heat' en 'Santana'.
Volgens schattingen komen er 60 duizend betalende en tienduizenden nietbetalende bezoekers op af en daarom draait sponsor Coca Cola op voor het
verlies. Verder loopt alles op rolletjes, al moet het Nederlandse volk wel
wennen aan openlijk bloot, seks, drugs en rock en roll.

Met de jaren veranderde de samenstelling van de Kralingsche Troep. In een
bestuursvergadering van februari 1971 bleek dat van de verkennerstroep 13 man
uit de Alexanderpolder kwamen, 1 uit Rotterdam en geen enkele meer uit
Kralingen……
1971 De 13e Wereld Jamboree vond plaats in Tokyo, Japan.
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Op 9 juni 1971 brandde het Groepshuis "Cappadocië" af en zat de Groep dus
zonder onderkomen. De huidige Groepsleider Bruinzeel, als eerste bij de
uitslaande brand aanwezig, wist nog juist op tijd de brandweermannen te
vertellen waar ons Oranje Vaandel zich bevond: eerste deur rechts, in het
leiderslokaal. Dit vaandel, sindsdien door nijvere handen opnieuw geborduurd,
was het enige dat kon worden gered. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan,
maar uit de belangstelling van de politie lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat
men vermoedt, dat zwervers het groepshuis als slaapplaats hebben gebruikt. De
opstal en inboedelverzekering keert fl. 32.2490,00 uit.

Aan het eind van het scoutingseizoen
in juli 1971 vertrekt Akela Hans van
der Ploeg en zijn Mang Noortje Radier
naar Bodegraven. Ook Raksha van
Weelden verhuisd met haar ouders
naar Amersfoort. Het is zoeken naar
nieuwe leiding van de Horde. Het
alternatief is stoppen…..

241

De leiding van de Horde wisselt de eerste maanden van het nieuwe seizoen snel.
Antonia Geertruida Maria v.d. Most neemt enige tijd waar, Akela F. de Keijzer
draagt de leiding in het najaar al weer over aan Akela Lydia Adriana Poelmans die
rust brengt binnen de Horde. Sinds 1 oktober heeft zij de steun van Baloe Dirk
Christiaan Helmstrijd.
Per september 1971 trekt de KT bij de Wetro in. De Wetro groep is opgericht in
1930 en een meisjesgroep aan het Onderlangs 4 te Rotterdam-Kralingen. Tussen
de besturen worden afspraken gemaakt over de huur van het terrein/gebouw:
fl. 35,00 per maand (1/1/77: fl. 200 per Kw, 1/1/78 fl. 250 per Kw.) De kosten voor
electra worden: ¼ KT en ¾ Wetro.
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Het vertrek van de Hopman Sanders in 1970, het ontbreken van “capabele nieuwe
leiding” bij de verkenners, een terugloop van het aantal leden en het verlies van
het groepshuis heeft het stichtingbestuur op 6 maart 1972 doen besluiten de
verkennerstroep op te heffen. De actie is een klap in het gezicht van Piet
Bruinzeel. De verkennerstroep met ouders verzet zich enorm tegen deze actie.
Een conflict binnen de KT ontstaat tussen Verkennersleiding/ouders en
stichtingsbestuur. Het werken op twee locaties (welpen bij de Wetrogroep aan het
Onderlangs 4 te 3062CK Rotterdam en verkenners in Oud-Verlaat) doen aan de
situatie geen goed.
Op 19 maart 1972 geeft de districtscommissaris te Rotterdam, de heer K.M. de
Vries aan dat het district niet zal meewerken aan opheffing van de
verkennerstroep. Het bestuur trekt, na overleg met de districtscommissaris te
Rotterdam, uiteindelijk de opheffing van de verkennerstroep in, Piet Bruinzeel
wordt op 24 april 1972 door de groepsraad alsnog benoemd als troepleider van de
verkenners (tot 1980). Op 7 mei 1972 doen de leiding van de verkenners en
welpen aan districts-commissaris De Vries het verzoek Piet Bruinzeel te benoemen
als leider van de groep (1972-1982). Het district Rotterdam-Oost gaat op 29-51972 accoord met de benoeming van Piet Bruinzeel tot groepsleider en hopman
van de verkenners. De stichting is het met deze benoeming niet eens.
Dr. Arnold Jacob Teychiné Stakenburg (1918-1985), secretaris van de stichting,
stopt op 7 mei 1972 na 45 jaar lidmaatschap van de Kralingsche Troep.
De drie overgebleven bestuursleden van de stichting (voorzitter W. Nolst Trenité,
secretaris F.W.H. de Groot en penningmeester C.W. Pot) verbreken alle contact
met de verkennerstroep. De stichting blijft de verzekeringsgelden beheren.
1. Arnold Jacob Teychiné Stakenburg
Geboren op 15 januari 1918 in Rotterdam
Zoon van Johannes Stakenburg en Josephine Albertine Lucie Isabelle
Smeulders. Zijn vader was secretaris van de Scheepvaart Vereeniging
Zuid in Rotterdam. Zijn zoon zou op dit terrein in de voetstappen van
zijn vader volgen toen hij in 1946 benoemd werd tot adjunct-secretaris
en later algemeen secretaris van de S.V.Z. in Rotterdam, hetgeen hij tot
zijn afscheid in 1978 gebleven is.
Sinds 1927 is Arnold lid van de Kralingsche Troep.
Vaandrig v.d. verkenners 1935-1950, lid van het stichtingsbestuur 19481972, secretaris 1958-1972, penningmeester 1958-1959.
Op 3 november 1985 komt hij te overlijden.

243

In januari 1972 verscheen het nieuwe landelijke kaderblad SCOUTING en een jaar
later, om precies te zijn op 6 januari 1973 werd Scouting Nederland opgericht. De
vier afzonderlijke organisatie structuren werden ontmanteld en de functionarissen
konden in de nieuwe organisatie plaatsnemen. Vooral veel ouderen vonden dit
een prima gelegenheid om de vereniging vaarwel te zeggen. Gelukkig vond er op
tijd aanwas plaats van enthousiaste jongeren en kwam de vereniging verjongd uit
het proces tevoorschijn.
Jammer genoeg werd alles toch nog overhaast uitgevoerd. Derhalve werden er
fouten gemaakt. Zo werd verzuimd de spelregels van de Vier, die verschillend
waren, goed te bewerken en goede, duidelijke regels op te stellen voor de nieuwe
vereniging, voor deze zou worden opgericht.
Vele oude Scouting tradities werden
daarop afgeschaft, wat door velen in de
Beweging werd betreurd en in het
buitenland niet altijd werd begrepen. Zo
verdween daarna ook het hoofddeksel al
zijn er zelfs nu (2018) bij de Scout Shop
nog altijd 'Hoeden met de Vier Deuken'
en zwarte baretten te koop. Men ziet ze
echter nog maar weinig, bij de KT bleven
leiding en Verkenners de hoeden trouw.
Onder het motto: "dat komt later wel"
werd het wat rommelig. De meisjes
organisaties waren bang het onderspit
te delven, wat zij dan ook naderhand
deden. Goede, ervaren leiders en
leidsters liepen kwaad weg in plaats van
op hun plaats te blijven en voor hun
ideeën en meningen te vechten. Andere
goedwillenden voelden zich daardoor
weer in de steek gelaten. De
leeggekomen plaatsen werden soms
ingenomen door veelal onervaren
ééndagsvliegen met de gekste ideeën. Op deze wijze werd grote schade
aangericht. Wat zo mooi had kunnen worden werd dit niet meteen. Nieuwlichters
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stelden een Embleem vast voor Scouting Nederland,
zonder de internationale Lelie en/of het Klaverblad. Als
men het spiegelde was het precies het logo van een
toenmalige grote nationale kruidenierswinkel keten, De
Gruyter.

Een storm van protest stak op. Ook internationaal. WOSM
zowel als WAGGGS spraken het onaanvaardbaar uit.
Daarop werd het embleem voorzien van een klein
Klaverblad en een kleine lelie. Maar ook dat werd niet
geaccepteerd. Tenslotte kwam er de combinatie van lelie
met Klaverblad met Touw.

Moeilijkheden waren er ook over Wet en Belofte en opnieuw moesten ook WOSM
en WAGGGS ingrijpen en was Scouting Nederland gedurende korte tijd even geen
lid van beide organisaties. Wat de leden niet bekend was. Pas in de jaren tachtig
werd de schade weer hersteld en keerde veel goeds terug uit de oude tijd.
30 juni 1974 scoutingverloving van Akela Lydia Poelmans en Baloe Dick Helmstrijd
Op 3 januari 1975 wordt een nieuwe stichting Cappadocië (II) opgericht door
Gerrit Willem Poppenk (voorzitter, Hopman/groepsleider 1974 tot 16 mei 1975),
Pieter Bruinzeel en Cornelis Klesman (secr.-penningmeester). Conform de statuten
bestaat de stichting uit minimaal 5 personen, waarvan er minimaal 2 uit het
groepsbestuur en verder 2 ouders van de leden zitting hebben. Mw. D.M. ReedijkBrouwer en de heer Leen W.P. Vuijk maken het vijftal vol. Sedert 1-11-1976 is
Teunis J.A. de Ruiter secretaris/penningmeester.
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Op 18 juni 1975 veranderen de 3 overgebleven leden van het stichtingsbestuur
van Cappadocië (I), de naam in Beheersfonds Cappadocië. Onderhandelingen
starten over de overdracht van de noodzakelijke gelden voor de nieuwbouw van
het groepshuis.
Op 17 juli 1975 vindt weer een scoutinghuwelijk plaats, nu tussen Baloe Dick
Helmstrijd en Akela Lydia Poelmans. Op 20 september nemen beiden afscheid van
de Horde. Marisha Reedijk wordt de nieuwe Akela van de Horde (-1976)

In 1975 vindt ook de 14e Wereld Jamboree plaats in Lillehammer, Noorwegen.
De Kralingsche Troep gaat in december 1976 niet mee met de uniformveranderingen voorgesteld door SN. Bij de verkenners blijft de hoed gehandhaafd
daar de baret te militaristisch is. Ook het voorstel om over te gaan op een lange
bruine broek kan niet op goedkeuring rekenen. Wel wordt de nieuwe welpenpet
overgenomen, het shirt wordt wel erg gifgroen gevonden. Tevens gaat de KT niet
mee met het afschaffen van de vertrouwde kwasten en linten.
Op 12 september 1976 staat Oubaas/hopman Bruinzeel in het zonnetje, wanneer
hij 40 jaar lid is van de Kralingsche Troep. De viering vindt plaats op het scoutcentrum ’s-Gravenweg 101 te Capelle a.d. IJssel.
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Op 22 maart 1977 gaat de stichting Cappadocië I (sedert 15-7-1932) op in de op 3
januari 1975 opgerichte nieuwe stichting Cappadocië II. Willem Nolst Trenité
wordt de voorzitter (1977-1985).
Op 25 juni 1977 overlijdt op 88-jarige leeftijd Lady Baden-Powell. Op 26
september 1977 vindt de dankdienst plaats in de Westminster Abbey in Londen
ter nagedachtenis aan Lady Baden-Powell.
Na een conflict komt er een algemene wisseling van de hordeleiding. Akela Jo
Haag, Baloe H. Jaspers en Bagheera A. Slooter stappen op. Akela Brigitta Kok, Sabu
Daan Touw (tot febr. 1979) en Wontolla Jan Wanders (tot 13-1-1979) vormen
sedert 19-8-1978 de nieuwe hordeleiding. Later aangevuld met Hathi M. de Vries
en Kaa A. Verkaaik (jan 1979).
In 1979 zou de 15e Wereld Jamboree in Iran worden gehouden, maar is vanwege
politieke onlusten in dat land afgelast. In plaats hiervan werd een "Wereld
Jamboree Jaar" gehouden, waarbij landen werden opgeroepen om overal ter
wereld "Wereldjamboreekampen" te houden. Zo werden over de hele wereld een
groot aantal Join-in Jamboree / Jamboree pour tous activiteiten georganiseerd.
In 1979 wordt de eerste beverkolonie van Scouting Cay-Noya in Amersfoort
opgericht en is hiermee de oudste.
Doordat ook meisjes aan de wedstrijden deelnamen en alle Nederlandse Scoutingverenigingen samengegaan waren in Scouting Nederland, werd in 1979 de naam
van de Landelijke Patrouillewedstrijden veranderd in Landelijke
Scoutingwedstrijden. Sinds 1990 is de LSW verhuisd van de Ada’s Hoeve in
Ommen naar het centraler in het land gelegen Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn.
In nov. 1980 nemen akela A. Slooter en Raksha C.
Macquine de leiding over de horde over. In april 1981
komt de horde alweer in andere handen: oud akela
Lydia A. Helmstrijd-Poelmans (eerder akela van 19711975; 1975 gehuwd met Baloe Dick Helmstrijd) en Chil
Pieter Mulder. Later aangevuld met Sabu P. Cuperus
en Hathi P. Visser (1982).
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Zaterdag 11 april 1981 waren de jaarlijkse districtspatrouillewedstrijden van Oost
(district Rotterdam-Oost). De KT was met 3 patrouilles aanwezig: Vossen, Buffels
en Zeemeeuwen. De wedstrijden stonden dat jaar in het teken van de
ruimtevaart. De Buffels behaalde de tweede plaats achter een patrouille van de
Johan van der Veecken (winnaar 1979 en 1980) en de Vossen behaalden een
eervolle vijfde plaats. Vorig jaar behoorde de KT tot de troepen die een patrouille
mochten afvaardigen naar de gewestelijke wedstrijden. Thans mogen de Buffels
hieraan deelnemen.
Na vele jaren van onzekerheid kon in
1981 eindelijk een nieuw Cappadocië
(3) gebouwd worden aan de Turfweg
71 in Rotterdam-Kralingen (ca 5000
M2). Op 25 april 1981 kwamen
Welpen (Wetro) en Verkenners (oudVerlaat) weer samen onder leiding van
hopman Pieters (1980-) naast Oubaas
en groepsleider Bruinzeel.
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Bij de jaarlijkse districtspatrouillewedstrijden van Oost in 1982 behaalde onze
patrouille De Kievieten van de in totaal 29 patrouilles de derde plaats. Onze
Zeemeeuwen werden vierde en De Vossen vijfde. Met deze derde plaats konden
zij naar de gewestelijke patrouille wedstrijden in Maassluis. Te Maassluis behaalde
de KT de eerste plaats en het wisselschild werd mee naar huis genomen. Op de
landelijke patrouillewedstrijden te Ommen werden wij 25ste van de 59 patrouilles.
Op 16 oktober 1982, dan 60 jaar oud, draagt Piet Bruinzeel de leiding van de
groep over aan Hopman Jules H.M. Pieters (tot 1983). Piet Bruinzeel wordt
Algemeen Districtscommissaris (ADC) Spelbegeleider-Verkenners in district Oost.
Op 5 november 1982 komt de Stam der Satrapen weer voor het eerst bijeen. De
stamleden staan onderleiding van Dick Helmstrijd en Boudewijn (J.B.) de Slegte.
1983 De 15e Wereld Jamboree vond plaats in Calgary, Canada.
Op 23 april 1983 bestaat de KT 65 jaar, wat gevierd wordt met een fancy fair rond
het groepshuis.
Op 16 juli 29183 gaat de verkennerstroep op zomerkamp naar West Malle in
België.
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Op 27 oktober 1983 neemt Jules H.M. Pieters afscheid als groepsleider Kt en
hopman van de verkenners. Gerard H. Jager neemt als groepsleider waar (19831985). Frans van Zalm wordt de nieuwe Hopman (1983-1984).
Rob (A.) Baart wordt in maart 1984 de nieuwe Hopman (1984-1988), later zal hij
ook de gehele groep gaan leiden (1985-1991).
Op 6 oktober 1984 werd ter ere van het feit dat Oubaas Piet Bruinzeel 50 jaar
actief padvinder was, een reünie, open dag en fancy fair gehouden. Die dag werd
aan hem door Dick Klaassen de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van
Oranje Nassau uitgereikt. Ook ontving Piet het zilveren waarderingsteken van
Scouting Nederland.
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In oktober 1984 krijgt de jongerenstam eindelijk een eigen onderkomen in de
vorm van twee keetwagens op het KT terrein.

De Stamleden (14) gaan, onder leiding van Dick Helmstrijd en Peter Cammans, van
27-31 december 1984 op kamp naar kampeerterrein Kaatsheuvel in De Moer.
Thema : IJsberenfestival “De Moer”. (Ruud Kroeze, Thijs Lottman, Hennie de
Bruin, Vincent de Bruin, Marcus van de Werff, Edger Erkel, Arjan Henenkamp, Just
van Dunne, Edwin Brokling, Michel van Es, Michael Droppert (Hofman), Bernt
Hellman, Marco Jager, Marc Groenewegen).
1985 Scouting Nederland start -na goede ervaringen in het buitenland- met een
nieuwe speltak voor 5 tot 7-jarigen: de Bevers.
Op 4 maart 1985 wordt Willem Nolst Trenité, oud voorzitter van de stichting
Cappadocië 1970-77 en 1977-1984, benoemd tot erevoorzitter. Tevens ontvangt
hij uit handen van akela Helmstrijd het bronzen waarderingsteken van Scouting
Nederland.
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In 1985 maakten de KT ook een dieptepunt mee, op 12 april neemt de groep
afscheid van oubaas Pieter Bruinzeel (62 jaar), dat waren emotionele momenten.
De begrafenis vond plaats op de begraafplaats Oud-Kralingen. Zijn kist werd
gedragen door 6 van zijn jongens. Zo werd hij zelfs op deze laatste dag “op handen
gedragen”.
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Installatieboek van de Verkenners
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Het zomerkamp in 1985 is het eerste kamp van de verkenners waar oubaas
Bruinzeel niet meer bij zal zijn. De Stamleden gaan van 27-31 december 1985 op
kamp naar Parc camping Grand Bru in Ville de Durbuy. Nu echter zonder de
oubaas.
Op 28 juli 1986 overlijd oud-hopman, oud-oubaas en oud groepsleider Herman E.
Mailette de Buy Wenniger (geb. 1-9-1909).

Het nieuwe seizoen is
weer begonnen. (28-91986)

1988 In januari vindt de 16e Wereld Jamboree plaats in Sidney, Australië.

Op 23 april 1988 wordt
op het groepshuis het
70-jarig jubileum
gevierd.
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Op 10 mei 1988 worden de 15- en 16-jarige verkenners op de hoogte gebracht van
de oprichting van een nieuwe speltak op de KT, de Rowans. De Rowanafdeling zal
begeleid worden door (jongbaas) Dick Helmstrijd en (hopman) Rob Baart. Het is de
bedoeling dat de opkomsten gehouden gaan worden op vrijdagavond van 19.30
uur tot 22.00 uur voor het eerst op vrijdag 12 augustus 1988. De KT heeft speciaal
hiervoor, evenals wij dat enkele jaren geleden voor de Stam hebben gedaan, een
2-tal “keetwagens”aangeschaft. Het ligt in de bedoeling dit onderkomen met en
door de rowans geheel in eigen stijl op te knappen en in te richten. Tien oudverkenners vormden de nieuwe afdeling onder de naam: Rowan-Afdeling Oubaas
Bruinzeel. De Rowans gaan van 14-17 okt. Op weekend naar Drunnen.
Michiel S. Hofman wordt de nieuwe hopman bij de verkenners (1988-1992).
Op 11 dec. 1988 ontvangt de stichting een bedrag groot fl. 7.500,00 uit de
nalatenschap van de op 10 oktober 1988 overleden Jan G.L. Nolst Trenité, in de
jaren 1937-1941 patrouilleleider van de Kieviten.
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Welpeninstallatie op het groepshuis (januari 1989) door
akela Lydia Adriana Helmstrijd-Poelmans.

De welpenhorde gaat van 28 april tot en met 4 mei 1989 op Zeeroverskamp naar
Oerle. De kampstaf onder leiding van Lydia Helmstrijd, Bernt Hellman, Michael
Hofman, Arjan Hehenkamp, Simone Baart en Yvette van Duyn en de kookstaf Dick
helmstrijd, Thijs Lottman en Rob Baart zorgen voor een spectaculair kamp voor de
welpen. Zaterdag 29 april om 10.00 uur start het kamp met een opening in
zeeroversstijl. De zeerovers bouwen die ochtend hun eigen schip en maken hun
eigen piratenvlag. De middag wordt gevuld met een spel: De slag rond de
zeeroversvlag.
Zondagmiddag is er
een speurtocht en
maandag staat in
het teken van
sportwedstrijden en
wordt afgesloten
met een kampvuur.
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Op 20-22 oktober 1989 hebben de Rowans een najaarsweekend in Drunen.
De Stamleden gaan, onder leiding van Dick Helmstrijd en Peter Cammans, van 2731 december 1989 op kamp naar kampeerterrein Meindersveen in Borger.
Thema : IJsberenfestival “De
Moer”.

Op 1 januari 1991 wijzigt de KT een deel van haar uniform. In plaats van de bruine
corduroy-broek zal de stam een donkerblauwe spijkerbroek gedragen worden. Op
18 mei 1992 spreekt de groepsraad zich met 6 voor en 2 tegen definitief uit voor
de spijkerbroek voor alle leden.
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Op 23 april 1991 wordt voor de laatste keer Sint Joris gevierd in de kampvuurkuil
aan de Turfweg.

Voor de verbreding van rijksweg A16 ten behoeve van de verdubbeling van de Van
Brienenoordbrug en de aanleg van een benzinestation, moet de Groep in
december 1991 noodgedwongen het Groepshuis aan de Turfweg verlaten. Het
gebouw moet
plaatsmaken voor een
geheel nieuw plan, (in
"Prinsenland"), waarin ook
de Kralingsche Troep
gelukkig een plaats krijgt.
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Tijdelijk heeft de Groep een onderkomen gekregen in een oude boerderij aan de
Kralingseweg. Helaas moest deze boerderij na ruim 1 jaar verlaten worden omdat
deze onbewoonbaar verklaard
werd. Als alternatief worden
"Porto-Cabins" geplaatst aan de
's-Gravenweg. Met de
wetenschap dat op een
steenworpafstand een
schitterend eigentijds nieuw
Groepshuis wordt gebouwd,
werd de ontbering van de
enigszins "steriele" Porto-Cabins
zeker draaglijk.
Scouts voor de boerderij.

De welpen gaan van 17 tot en met 20 mei 1991 op voorjaarskamp naar de Blokhut
van scouting Schakelgroep in Amersfoort. Het kamp heeft als thema Indianen.
Vanaf de start, de opening in indianenstijl, vinden alle onderdelen in dit thema
plaats. Het bouwen van wigwams, een
indianen goudstukken-smokkelspel,
sportwedstrijden, een speurtocht. De
vier nesten krijgen ook andere namen:
“Rode Commanchen”, “Gele
Apachen”, “Grijze Scioux” en “Witte
Seyennes”.

Ook de leiding
krijgt mooie
nieuwe namen:
Witte Veder,
Klukkluk, Black
Eagle, Rode Maan,
Hiawatha.
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Vertrek 1-1-1992 Hopman Michiel S Hofman. Binnen de groepsraad van 13 en 23
januari 1992 ontstaat een “verschil van mening” tussen de jongere en oudere
leiding over de nieuwe koers van de KT. Oud Hopman Jules Pieters (1980-1983)
bedankt voor de eer om opnieuw Hopman van de verkenners te worden. Drie van
de oudere leiding: Rob Baart, Dick Helmstrijd en Lydia Poelmans (akela 1971-1975
en 1981-1992) stappen op en stellen hun functies ín de groep (niet de stichting)
ter beschikking. De vacante post van hopman wordt niet ingevuld. Op 30 januari
1992 wordt er een spoed bestuursvergadering van de groep gehouden ivm de
problemen van de leiding onderling. De huidige leiding zal aanblijven mits de Stam
zichzelf opheft. Dit vanwege de veronderstelde nadelige invloed van de oudere
stamleden op de jongeren. Op 4 febr. wordt het besluit bevestigd in de
groepsraad en op 11 februari 1992 in een vergadering van het stichtingsbestuur.
Op 21 februari 1992 zal de laatste stambijeenkomst zijn.
Akela Lydia Poelmans neemt afscheid, Hans Lemkuhl wordt op 14 maart 1992 de
nieuwe akela bij de welpen (1992-1997) en krijgt ondersteuning van Bernt
Hellmann en na 1 april van Bagheera Peter de Weerd.

De horde voor de boerderij aan de Kralingseweg.
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Op 8 september 1992 wordt Peter Hoogland door de groepsraad tot hopman
benoemd.
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Op 9 oktober 1992 wordt duidelijk dat de tijdelijke locatie van de groep in een
boerderij aan de Kralingseweg te gevaarlijk is geworden. De groep verhuisd in
december naar een aantal portocabins op een terrein aan de ’s-Gravenweg tussen
de A16 en het kantoor van Boskalis. Het betreft hier 2 lokalen (6x6-36m2), 1 unit
keuken/toilet + zitruimte (6x3) + opslagruimte.
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Op 24 april 1993 wordt door de voorzitter van de deelgemeente Prins Alexander,
de heer Dick Klaassen de eerste steen gelegd voor het nieuwe groepshuis.
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In de avond is
traditioneel de
Sint Jorisviering
met een
kampvuur bij de
porto-cabins aan
de ’sGravenweg.

267

In 1993 bestaat de Kralingsche Troep 75
jaar. Welpen en verkenners gaan
gezamenlijk op zomerkamp naar het
scoutingterrein Uijtwijck aan de kant van
Hollandse Rading bij Hilversum. De
verkenners gaan zaterdag 10 juli al op weg,
de welpen sluiten op zondag aan. Zaterdag
17 juli is iedereen weer in Rotterdam op het
groepshuis. Het thema van het kamp is
Oertijd.
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Op 18 december 1993 is dan eindelijk de verhuisdatum naar de nieuwe locatie van
Cappadocië (4).

Na een conflict met de leiding stapt op 3 februari 1994 Dick Helmstrijd op als
voorzitter van de groep, rowan- en stambegeleider (10-1-1994 reeds opgestapt als
lid van de stichting). Tevens legt Rob Baart zijn functie als secretaris van de groep
en rowanbegeleider neer. Peter Hoogland neemt de leiding van de groep over.
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Oprichting op 9 april 1994 door de
groepsraad van de Bevers, een
gemengde speltak voor de aller
kleinsten van 5-7 jaar, o.l.v.
Simone Baart-Scheffer (16 bevers)
en Gijs van Beek. Op 4 juni worden
de eerste bevers geïnstalleerd.

Scouting Canada kende al enkele jaren een spelaanbod voor deze leeftijdsgroep
en men noemde die kinderen de ‘beavers’. Het spel speelde zich af rondom de
dieren, die dammen bouwden van omgeknaagde bomen.
In Nederland waren er groepen die ook graag met jongere kinderen het spel van
verkennen wilden spelen. Zij maakten gebruik van het spelaanbod uit Canada.
Scouting Nederland onderkende deze ontwikkeling en besloot toen een eigen
spelaanbod te laten ontwikkelen. Hierbij koos men niet voor het Canadese thema
met de dieren bevers, maar voor een huis; Hotsjitonia met de welbekende
bewoners. De naam bevers werd wel overgenomen.
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Sint Jorisdag, 23 april 1994, is behalve
een feestdag uiteraard een
gedenkwaardige dag, immers Cappadocië
wordt officieel geopend door de leden
van de Groep zelf. In april 1994 draait de
Groep sinds een half jaar volop in het
schitterende "Cappadocië", dat voorzien
is van allerlei uitstekende gemakken.
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Op 16 mei 1994 wordt afscheid genomen van Gerard Jager, Dick Helmstrijd en
Lydia Poelmans (secr.) als leden van de stichting.
De groepsraad d.d. 22 augustus 1994 stelt de beverspeltak open voor meisjes.
Met een proefperiode van 1 jaar.
1994: Nieuw clubhuis Prinses Irene Groep 45 aan het Lagelandsepad in de
Alexanderpolder.
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Tijdens de bestuursvergadering van
Stichting Cappadocië d.d. 14-12-1994
wordt het besluit genomen dat, indien er
minimaal 3 kabouterleiding is, wordt
gestart met een kabouterkring.
Op 4 maart 1995 gaat onder leiding van
Esther Kerklaan een kaboutergroep
(meisjes van 7-11 jaar) van start.

Het eerste kabouterkamp op 3 juli
1995 is naar Wassenaar
(Zottenkamp).

273

Bij het vertrek van Esther op 2 december 1995 gaan de leden van deze
kabouterspeltak met haar mee naar de Johan v.d. Veeckengroep in Capelle a.d.
IJssel.
Van 1 tot 11 augustus 1995 vindt de 18e Wereld Jamboree plaats in Biddinghuizen
bij Dronten in Nederland. Scouting Nederland is de trotse organisator van deze
Jamboree. In de polder van onze jongste provincie, Flevoland, komen 28.960
scouts en leiders uit 165 landen bijeen om 11 dagen lang met elkaar op te trekken.
Dagelijks beheerste de Jamboree het nieuws. Zo was de wereld getuige van een
enorm scoutingspektakel. De slogan was 'The future is now!'.
Op 22 juni 1995 treden Rob Baart en Thomas Intrup, resp. voorzitter en secretaris
van de stichting, met onmiddellijke ingang af. Als reden wordt aangegeven dat
beide het niet eens zijn met de beslissingen van de leiding van de groep. Op de
eerstvolgende vergadering van de stichting op 14 oktober 1996 nemen Wim de
Nobel en Joke Been de functies van voorzitter en secretaris over.
Op 21 december 1995 wordt de voortrekkersstam (jongeren tussen 17-23 jaar),
Stam der Satrapen, door de groepsraad opgeheven.
1995: Het groepsbestuur stelt een technischecommissie in bestaande uit Wim
Smits, Louis Blom en Bert Gouweleeuw.
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Groepsfoto’s gemaakt in december 1995.

Op 14 maart 1996 vindt er een brand in de container plaats.
In de groepsraad van 3 juni 1996 wordt besloten de 5e patrouille (oudste
verkenners) met ingang van het nieuwe seizoen op te heffen en om te vormen
naar een Rowan-afdeling o.l.v. Raymond Beijerling, Rogier van Westrenen en
Robert Hoogland. Uiteindelijk gaat de nieuwe afdeling op 1 oktober van start.
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Op 14 december 1996 neemt Elly (Elizabeth
Margaretha) Jonkman de leiding van de speltak
Bevers over van Simone Baart-Scheffer. De
komende 10 jaar zal onder leiding van Elly de
speltak Bevers uitgroeien tot een volwaardige
gemende speltak binnen de Kralingsche Troep.
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Op 15 november 1997 neemt Akela Hans Lemkuhl afscheid en neemt Kaa Victor C.
Deelen de leiding van de welpenhorde over. Met de komst van Victor komt er
weer een speltakleider vanuit de groep. In de komende 11 jaar wordt hij als
speltakleider bijgestaan door een horde aan jonge welpen leiders: Freek jan
Frerichs (1997-1968), Martijn de Nobel (1998-1999), Corina Deelen (2000-2001),
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Anne Balkema (2001-2002), Yourie van Ettekoven (2002-2009), Louise van Buel
(2002-2004), baloe Peter de Snoo (2004-2010) en Caroline Pieterse (2006-2010)

1. Victor C. Deelen (Geb. 12-11-1977)
1-9-1996 - 15-10-1997 Spelleider welpen
15-10-1997 - 31-12-2011 Hordeleider/speltakleider
Welpen (Kaa)
15-10-1997 - 31-12-2011 lid stichtingsbestuur
15-10-1997 - 31-12-2011 lid groepsbestuur
01-08-2004 - 24-11-2007 Groepsvoorzitter

Met de instelling van de Regioraad Regio Rond de Rotte op 24 maart 1998 wordt
het district Rotterdam-Oost opgeheven.

Van 17 tot en met 19 april 1998
vindt de grootse viering van het
80 jarig bestaan van de
Kralingsche Troep plaats.
Naast het kampterrein op
Cappadocië, komen de oud-leden
bijeen in de kapel aan de TurfwegRingvaartweg. Bevers, welpen en
verkenners trekken naar het
Kralingsebos voor allerlei leuke
spelen. Na een gezamenlijk diner
wordt de viering afgesloten met
de Sint-Jorisviering. Zondag is
voor onze jeugdleden op het
terrein van de KT.
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Door een van de ouders, Piet Heijdanus, worden in het najaar van 1998 nieuwe
tafels en banken gemaakt voor de bevers en welpen.
Rond de jaarwisseling van 1998-1999 wordt de 19e Wereld Jamboree gehouden in
Picarquin in Chili. Het is dan zomer op het zuidelijk halfrond.

Vanaf 3 april
1999 gaan de
verkenners
op voorjaarskamp naar
BudelLandgraaf.
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In de groepsraad van 14 november 2000 wordt besloten
niet over te gaan op het nieuwe Regio-insigne van Regio
Rond de Rotte (de kikker) maar vast te houden aan het
oude districts-insigne van
Rotterdam-Oost, De Dukdalf.
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Sinds december 2000 is door de bouw van een nieuw kantoor, het Kralingsebos
via de achteruitgang aan de Kralingseweg niet meer bereikbaar. In het vervolg
zullen we via de Turfweg moeten.
21-23 september 2001 Gezamenlijk weekend in Zeist, Hotel Dagobert Duck.
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Op 20 juli 2002 gaan
de verkenners op
zomerkamp naar Witry
in Belgie.

287

De welpen gaan van 20 tot en met 27 juli
naar Apeldoorn.
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Op 1 september 2002 wordt de Rowan-speltak weer opgestart.
Tien verkenners, Ricardo van der Hurk, Jeffrey Zevenbergen, Wouter
Wolfs, Anne Balkema, John Dumee, Chris Vuik, Joram de Man, Peter Smits, Yourie
van Ettekoven en Nander Rietveld vliegen over naar de Rowans onder leiding van
Chris de Koning.
1. Chris de Koning (geb. 16-05-1949)
2002-2003 Speltakleiding van de speltak Rowans (thans
Explorers), een jongensgroep in de leeftijd 15-18 jaar.
2005-2007 Spelleiding van de speltak Verkenners (thans
Scouts), een gemende groep kinderen in de leeftijd van 11-15
jaar.
2007-2011 Speltakleider/Hopman van de speltak Verkenners,
teamleider over het team van spelleiding Scouts.
2007-2011 Bestuurslid van de vereniging Kralingsche Troep
groep X en van stichting Cappadocië
Lid van de Technische Commissie (onderhoud gebouw) en de
Tuin Commissie (onderhoud terrein, snoei bomen).
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De 20e Wereld Jamboree wordt rond de jaarwisseling 2002-2003 gehouden in
Sattahip in Thailand.
Op 19 februari 2003 neemt Wout Deelen afscheid als
Secretaris en Penningmeester van de Kralingsche Troep
en de stichting Cappadocië. Door de groepsraad wordt
het Ere-lidmaatschap verleend. Namens Scouting
Nederland ontvangt Wout het Bronzen waarderingsteken
van SN.
1. Wout Deelen (Geb. 25-8-1935)
Vader van welpenleiding Corina en Victor.
1-4-1991 tot 19-2-2003
groepspenningmeester
1-9-1993 tot 19-2-2003
penningmeester St. Cappadocië
1-10-1997 tot 19-2-2003
groepssecretaris
1998 tot 19-2-2003
secretaris Stichting Cappadocië
7-3-2009 tot 21-1-2011
penningmeester St. Cappadocië

Lou Wolfs wordt na zijn afscheid de nieuwe secretaris van de groep (2003-2006)
en de stichting over (2003-2009). Peter Pieterse neemt de taken van
penningmeester over (groep en stichting, 2003-2008).
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Op 5 april 2003 maakt de speltak Rowans een doorstart
onder begeleiding van Mark van der Meer (tot
september 2006) en Peter Pieterse, later met Peter de
Snoo (sedert 1-9-2006). De Rowans starten met Wouter
Wolfs, John Dumee, Chris Vuik, Joram de Man, Peter
Smits, Yourie van Ettekoven, Peter de Snoo, later
aangevuld met Toby Huizen, Thomas van Huut, Jimmy
Lanser, Martijn Wolfs, Patrick Kemperman, Sergej van
Ettekoven, Niek Heijdanus, Richard Kroon, Marc
Hoogendam, Rens de Koning en Noel Spijkers.
Op 22 augustus 2003 worden de rowans officieel
geïnstalleerd.
Van zaterdag 11 oktober, 12.00 uur tot zondag 12
oktober 2003, 15.00 uur is het eerste kampweekend: 45
jaar Explorers in Beuningen onder het motto: 'Natúúúrlijk Explorers'.
Iedere vijf jaar vindt voor Explorers, Wilde Vaart en Astronauten een Landelijk
Jubileumweekend plaats, een ontmoeting met 2000 andere Explorers!
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20 september 2003 vierden wij ons 85 jarig jubileum met een groots feest. Na een
groepsopening bij een door
de Rowans gepionierde
“zwevende vlagenmast”
stond de dag in het teken
van spelen voor de huidige
leden en ontmoeting en
herinnering voor de oud
leden.
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De avond werd
afgesloten met
het traditionele
Sint Joris
kampvuur.
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Tijdens dit jubileum werd stil
gestaan bij het feit dat oud-KT-er
Arjan Erkel op 12 augustus al weer
één jaar geleden werd ontvoerd in
de Russische republiek Dagestan.
Meer dan 85 ballonnen gingen de
lucht in met een kaartje waarop
aandacht werd gevraagd voor Arjan
zijn situatie.

Arjan Erkel werd op 12 augustus 2002 door drie gewapende mannen ontvoerd in
Machatsjkala de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Dagestan, waar hij
sinds april 2002 werkte voor de Zwitserse missie. Hij hield zich daar bezig met de
opvang van vluchtelingen uit Tsjetsjenië, dat aan Dagestan grenst. Arjan werkte
voor Artsen zonder Grenzen (AZG). AZG was een van de weinige in Dagestan
opererende
internationale
organisaties. De
organisatie verleende
bijstaand aan de
bevolking op het
gebied van
gezondheidszorg en
ving ook Tsjetsjeense
vluchtelingen op.
Op Eerste Paasdag,
11 april 2004, werd
Arjan na 607 dagen
gevangenschap
vrijgelaten.
Binnen Artsen zonder
Grenzen is Arjan niet
de enige KT-er. Hij
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maakte in zijn jeugd deel uit van een groepje - vrij gedreven ingestelde verkenners waarvan er later een aantal zijn gaan werken voor Artsen Zonder
Grenzen. Drie vaandrigs worden door de oud-hopman benaderd om te komen
werken bij AzG. Michiel S. Hofman (vaandrig en later hopman bij de verkenners
1988-1992), Arjan Hehenkamp (tot 1-1-1991 vaandrig) en Arjan Erkel (tot 1-91991 vaandrig).
Jules Pieters (vaandrig 1976-1980, hopman 1980-1983, groepsleider 1982-1983) is
sinds 1985 hoofd van ICU de King Fahad ziekenhuis in Jeddah, Saoedi-Arabië. Zijn
carrière bij AZG start Pieters in 1987 in Noord-Darfur, Soedan. In de 10 jaar die
volgden heeft hij voortdurend gewisseld tussen functies op het hoofdkantoor en
veldwerk in gebieden met veel grote crisis variërend van Irak, Rwanda, NoordKorea, Somalië en Bosnië. In 1997 wordt Jules directeur Operations van Merlin,
1999-2001 Directeur Rijnmond van Slachtofferhulp Nederland.
Jules Pieters werkt van 2001 tot eind 2013 voor de Wereld Gezondheids
Organisatie (WHO).
Michiel Hofman werkt sinds 1993 voor AzG als Landelijk
directeur in DRC, Bosnie, Burundi, Sri Lanka, Brazilie, ZuidSoedan, Kosovo, Tsjetsjenië en Afghanistan. In de periode 19992001 was hij werkzaam voor de door hem opgerichte The
Antares Foundation. Michiel kwam in 2001 terug bij AzG als
landelijke directeur voor Rusland, later Operations Director in
Amsterdam, en Landelijke directeur voor Afghanistan.
Sinds 2011 werkt Michiel als senior humanitarian specialist voor AzG in Belfast.
Arjan Hehenkamp (Rotterdam, 1968) vertrok in 1992 op zijn eerste missie voor
Artsen zonder Grenzen als logistiek medewerker naar Somalië.
Eerst in Kenia (1992-1993), in Soedan (1993-1994) en in
Afghanistan (1994-1995). In 1995 trad hij toe tot het
noodhulpteam waarvoor hij onder meer in Bosnië, Rwanda,
Sierra Leone, en Afghanistan werkte. Hierna werkte hij als
operationeel adviseur, landencoördinator en operationeel
directeur (sinds 2004). Sinds de periode juni 2011 tot het
najaar van 2017 is Arjan Hehenkamp algemeen directeur van
Artsen zonder Grenzen Nederland.
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In het weekend van 31 januari en 1 februari 2004 is en een gezamenlijk weekend
in Rijsbergen, met als
thema de Duckstadse
Woudlopers.

In het voorjaar vertrekt Peter Hoogland als groepsvoorzitter en hopman van de
verkenners. Door het vertrek na 12 jaar ontstaat er een gat in de organisatie. De
groepsraad benoemt op 1 augustus 2004 Victor Deelen tot nieuwe
groepsvoorzitter en Jeroen Tournier, sinds 1 september 2000 vaardig, neemt de
verkennersspeltak onder zich.
De welpen gaan dat jaar van 4 t/m 10 juli 2004 op zomerkamp naar Huizen.
Geplande programma: Op 4 juli gaan wij op kamp naar Huizen. Daar aangekomen
hangt er een fotolijstje aan de muur met een krantenknipsel uit de 2de
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wereldoorlog. Hierop staat dat er in Huizen een verzetsgroep was die is
meegenomen door de soldaten en dat er maar één van die personen is
teruggekomen. De gehele week staat in het teken van dit thema “de vijf ringen uit
1941”.
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Op 17 september 2004
worden er vier nieuwe
Rowans geïnstalleerd.
De 10 Rowans gebruiken de
opkomsten in het najaar van
2004 als voorbereiding voor
een nieuwe versie van het
traditionele kerstverhaal dat
op 19 december wordt
opgevoerd.
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Van 19 tot en met 21 november 2004 is er een Groepsweekend in Loon op Zand:
Thema Hotel Kuijpershoefke. Met in totaal 77 leden gaan we een lang wekend op
kamp.
De verkenners gaan van 2 tot en met 9 juli
2005 op zomerkamp, thema “in
vogelvlucht”. Zij gaan dat jaar naar het
scouting labelterrein Austerlitz op de
Utrechtse heuvelrug. Verkenners hebben uit
een aantal activiteiten kunnen kiezen en
gaan op bezoek naar het Militaire Luchtvaart
museum en Lasergamen in Utrecht. De
leiding heeft besloten dat er tijdens het
zomerkamp de mogelijkheid is om twee
insignes te behalen: het oriëntatie insigne en
het pionier insigne. Verder gaan ze Hiken:
een fiets hike en een wandel hike met
primitieve overnachting.
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Van vrijdag 12 augustus t/m vrijdag 19 augustus 2005 gaan de Rowans voor het
eerst op Zomerkamp naar de Belgische Ardennen. Om 10.00 uur vertrekken de
rowans met de metro naar het Centraal Station
van Rotterdam, alwaar ze om 11.15 uur
overstappen op de lijnbus van Eurolines naar de
Belgische stad Luik. Om 16.00 uur stappen ze over
op het laatste openbaar vervoermiddel, de trein.
Of beter gezegd het boemeltje naar MelreuxHotton. De treinreis vanuit Luik duurt ongeveer
een uur. Vanuit Melreux-Hotton is het nog 10 km
lopen naar de camping in Maboge.
Moe maar voldaan komen ze vrijdagavond aan op camping Ardenne te MABOGE
(La Roche-en-Ardenne). Aan de oever van de Ourthe, op twee passen van de
legendarische Rotsval de Cheslé en de Herou, één van de mooiste plekjes in de
Ardennen.
Zaterdag start al gelijk met een
tweedaagse tocht naar een route van
Patrick Verploegen. Het begint gelijk goed
met een enorme klim, de “Hel van
Maboge”. Victor Deelen zal de gehele
tocht met de auto stand-by staan voor de
aanvulling van de nodige proviand en
watervoorraad en beschikbaar zijn voor
uitvallers (lijkt ons niet nodig, toch??). De
overnachting zal zeer primitief zijn, zonder
tenten, luchtbedden of slaapzakken. Na
een karig maar voedzaam ontbijt vervolgen
ze op zondagmorgen de hike, een
zwembroek en droge kleding zijn bij dit
gedeelte onontbeerlijk. Aan het einde van
de middag komen de Rowans weer aan bij
het basiskamp.
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Het programma voor de rest van de week bepalen de Rowans zelf: outdoren,
kajaken, zwemmen, fietsen, paintballen.

Vrijdag heel vroeg in de ochtend (zeg maar nacht)
vangen ze de terugreis naar Rotterdam aan. Dit gaat
niet zonder hobbels, slapen voor het station van Luik
en dan is de Eurolines bus ons vergeten.
Met de
trein via
Brussel
bereiken
we aan het
eind van de
dag dan
toch weer Rotterdam. De volgende
zaterdag is de eerste opkomst van
bevers, welpen en verkenners. De
rowans die ook leiding zijn, staan weer “fit” voor de groep. De rest zal het
kampmateriaal moeten opruimen.
Rowans: Wouter, Yourie, Peter Smits, Toby, Martijn, Thomas en Patrick.
Kampbegeleiding: Peter Pieterse en Victor Deelen en mark van der Meer en
Patrick Verploegen zullen aan het zware eerste deel deelnemen (vrijdag t/m
maandag).
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Bij de start van het nieuwe seizoen op 1 september 2005 gaat de welpenhorde
gemengd.
Op 8 april 2006 gaat de groep op Duinenmars. Bevers doen 5, welpen 10,
verkenners 15 en rowans 25
kilometer. De dag begon droog,
maar ook in de regen is het met
elkaar gezellig.
De bevers onder leiding van Elly
Jonkman, Jacqueline Aalders,
Caroline Pieterse en Jimmy
Lanser, gaan tijdens de wandeling
altijd even op het stand kijken.
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De welpen gaan van 16 t/m 21 juli 2006 op zomerkamp naar Lelystad onder
leiding van Kaa (Victor Deelen), Bagheera
(Yourie van Ettekoven) en Baloe (Peter de
Snoo).
Thema “De tijdbom”.
In Lelystad aangekomen vinden we een brief
met een route erin. Deze gaan we ’s avonds
lopen want we moeten toch de omgeving nog
verkennen. Aangezien de tocht er nogal lang
uitziet bedenkt de leiding dat ze hun
slaapspullen mee moeten nemen. Tijdens de
wandeling zien we ergens 2 ongure figuren
zitten. Per ongeluk luisteren we ze af en ze
hebben het over een bom en een datum en
over Lelystad onder laten lopen. Voorzichtig
sluipen we weer verder en vervolgen de tocht maar spreken wel af dat we morgen
naar de politie gaan om dit te
melden. Aan het einde van de
tocht blijken we bij een veld aan
te komen en aangezien het al erg
laat is besluiten we daar te
overnachten. (dit is echter achter
op het terrein maar we hopen
dat ze dat niet in de gaten
hebben)
De volgende dag gaan we dus
met z’n allen naar de politie en
melden wat er is voorgevallen.
Als we terug komen op het
kamphuis horen we een
ontploffing. We gaan kijken wat
het is en er blijkt weer een brief te liggen. Ditmaal is het een dreigbrief. De
criminelen hadden ons zien weglopen en zijn bang dat we hun plan verpesten. In
de brief staat dat we ons er niet mee moeten bemoeien anders krijgen we natte
voeten.
De rest van de week wordt in het thema gedraaid.
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De Verkenners gaan dit zomerkamp van 8 t/m 15 juli naar Hoenderloo.

De Rowans gaan dit jaar van
vrijdag 18 augustus t/m zaterdag
26 augustus 2006 op zomerkamp
naar Poulseur in het Land van
Ourthe-Amblève aan de rand van
de Belgische Ardennen. Peter de
Snoo komt op 1 september het
begeleidingsteam van de Rowans
versterken.
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Bij de start van het nieuwe
scoutingseizoen op 1 september
2006 neemt Jacqueline Aalders
de leiding van de speltak bevers
over van Elly Jonkman.
Jacqueline zal tot 1 september
2009 aan het hoofd staan van de
bevers, bijgestaan door Marc
Hoogendam (2006-2011),
Wouter Wolfs (2002-2010),
Caroline Pieterse (2003-2007) en
Femke Vos (2008-2009).

2007 is een jaar van veel wisselingen in leiding en bestuur. Op 26 maart 2007
wordt Pim van Gilst de nieuwe groepssecretaris (2007-2010), de post die na het
vertrek van Lou Wolfs sinds oktober 2006 vacant was. Op 24 november 2007
neemt Chris de Koning de leiding van de Speltak verkenners over van Jeroen
Tournier (2004-2007) en draagt Victor Deelen het voorzitterschap van de groep
over op John Scholte (2007-2011) .
Sinds 13 oktober 2007 is de speltak van de verkenners een gemengde speltak. Na
89 jaar komt het eerste meisje bij
de speltak, Ximena Hamar de la
Brethonière. Tijdens de
kerstbijeenkomst van 15 december
2007 wordt de eerste vrouwelijke
“verkenner”geïnstalleerd.
De naam van de speltak zal
langzaamaan veranderen in :
“Scouts”.
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Van zondag 27 april tot en met donderdag 1 mei 2008 gaat de welpenhorde op
Ridder-voorjaarskamp naar Muiden. De horde onder leiding van Kaa (Victor
Deelen), baloe (Peter de Snoo) Bagheera (Yourie van Ettekoven) en Messoea
(Caroline Pieterse).
Lieve, bezorgde ouders,
Iedereen kwam naar de K.T toe om natuurlijk op kamp te gaan !!
Lonneke en Emma waren zo slim om hun kussens te vergeten.. maar uiteindelijk
hebben ze toch een kussen.
Iedereen was er en we waren erg
melig! Daarna gingen we drinken en
openen.. daarna moesten we nog
plassen, en daarna gingen we de auto
opzoeken.. Toen we in de auto zaten
gingen we naar het kamphuis..
Eindelijk aangekomen moesten we
alles uitladen en alles verkennen.. Het
was heel bijzonder waar we sliepen het
was namelijk een kasteel. Met een
echte gracht eromheen..
Er was achter dat heuveltje een strandje.
Daarna gingen het bed opmaken. We
gingen het gebied en gebouw
verkennen. Toen kwamen we brieven
tegen en kisten. In de brief stond iets
over Koning Ferdinant en Prins Lothar.
We hadden met vuur de tekst van de
brief omgetoverd naar iets zichtsbaars.
We zagen dat er een tekst verscheen die
tekst was: De goude haan geeft de
volgende richting aan. Daarna gingen we naar de kerk met de goude haan daar
vonden we weer een brief. Toen we aankwamen op de plek die op de brief
beschreven stond.
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Daar stond een monnik en die gaf ons
nog een opdracht die opdracht was dat
we morgen naar een zwaard moesten
zoeken.. toen liepen we weer terug naar
het kamphuis..
Geschreven door: Lonneke, Sherida en
Kimberly

De scouts gaan die zomer op kamp nar Budel.
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Draaiboek 90 jarige
bestaan
“K.T.”
26 – 27 – 28
September 2008

Vrijdag 26-09-2008
Avond programma: (Spel)
19.00

Verzamelen op de KT, welpen en verkenners gaan
slaapplaats klaar maken.
20.00 Begin avondspel
Het spel bestaat uit 2 verschillende onderdelen, het 1ste
onderdeel is zowel voor de welpen en verkenners. Het 2de
onderdeel alleen voor de verkenners
Alle lopen we naar het Kralingse bos naar het centrale punt, op
dat punt wordt het spel uitgelegd.
De groepen beginnen allemaal op het centrale punt.
Vanaf daar krijgt elk groepje een nummer, dat gekoppeld staat aan een spel. Aangekomen bij het
spel, voert het groepje het spel uit. Wanneer het groepje met succes het spel afgerond heeft krijgt
het een stuk puzzel. Voor elk groepje is er een aparte puzzel. Als ze klaar zijn met het spel gaat het
groepje weer terug naar het centrale punt en krijgt een nieuw nummer. Zo gaat het door totdat elk
groepje elk onderdeel heeft gedaan en zo heel de foto heeft behaald.
De spelletjes bevinden zich in een straal van ± 15m van het centrale punt

Zaterdag 27-09-2008
Ochtend programma:
10.00
bevers)

Uitleg ruilspel (Welpen &

Er worden groepjes gemaakt, elk groepje krijgt
een leiding en een waxinelichtje en verdeeld
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zich door de wijken, geen groepjes bijelkaar. Deze ruilen ze voor iets wat meerwaarde heeft, dit doe
je door langs de deuren te gaan. Met het volgende verkregen voorwerp doe je hetzelfde, zo ga je
door totdat het veel waard is. De leiding neemt per groepje wat drinken en koeken mee die ze ter

plekke kunnen benuttigen.

Middag programma:
14.00
bestaan

Algemene opening van 90jarig
o
o

14.20
opendag

Openen (Rob baart)
Speech voorzitter
(Wim de Nobel)

Begin van spelletjesmiddag /

Kinderen kunnen bij het centrale punt een
strippenkaart krijgen. Hierop staan verschillende activiteiten die zij kunnen gaan doen.
Iedere leiding / vrijwilliger vervuld zijn taak waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld ( welk spel je

begeleidt staat in het overzicht van de spelletjes)
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14.20
Oud- leden
Voor de oud-leden is er een tent waarin
gesprekken kunnen plaatsvinden. Verder is er in
de KT een tentoonstelling (verkennerslokaal) en
een foto/film- presentatie met PC’s
(welpenlokaal). Hierbij zal leiding bezig zijn
met de oud –leden (commissie oud – leden/
bestuur waarschijnlijk)

17.00
Einde spelletjesmiddag / opendag
Afsluiten van de dag, oud – leden bedanken & nieuwkomers voor hun komst.
Dit wordt gedaan in de tent van de oud –leden, onder leiding van Peter P.

Avond programma:
20.00
Kampvuur
aansteken
Kampvuurprogramma
onderleiding van Hans & Hans
Kampvuur/stoken: niek,
peter Sm en verkenners
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21.00
en koeken

Pauze – met drinken

22.00

Einde kampvuur

Zondag 29-09-08
Ochtend programma:
10.15
Vrijwilliger

Vertrek naar Drievliet met auto’s (Leiding en
rijden)

18.00
Algemene sluiting van het weekend
Vlag strijken, alle leden krijgen een aandenken van het 90 – jarig
bestaan
Vrijwilligers bedanken voor het mee helpen..
Bevers, welpen laatste slaapspullen pakken en naar huis

Natuurlijk is dit niet te organiseren
zonder de inzet van veel vrijwilligers.
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Op 11 november 2008 legt Peter Pieterse als zijn bestuursfuncties neer binnen de
Kralingsche Troep en de stichting Cappadocië ter
voorkoming van mogelijke conflicterende belangen met zijn
nieuwe baan. Op 12 november 2008 stelt de
deelgemeenteraad van Prins Alexander hem aan als DagelijksBestuurder deelgemeente Prins Alexander te Rotterdam met
de portefeuille: Beheer Buitenruimte, Sport en Recreatie,
Wijkveiligheid en Financiën. Het onderdeel “scouting” komt in
de portefeuille van een collega bestuurder.
1. Peter Pieterse (geb. 20-12-1962)
Vader van Caroline, beverleidster (2003-2007) en welpenleidster
(2007-2009); Alex (Jakala), welpenleider sinds 2016 en Thomas.
2000Vrijwilliger scoutinggroep de Kralingsche Troep
2003-2008
Penningmeester scoutinggroep de Kralingsche Troep
Penningmeester stichting Cappadocië
2003-2011
Begeleider Speltak Rowans (15-18 jaar)
2010Secretaris scoutinggroep de Kralingsche Troep
2011-2014
Lid Werkgroep Toekomst Steunpunt Scouting Rotterdam
2012Voorzitter/penningmeester Stichting Cappadocië (21-1-2012)
2013-2014
Lid Werkgroep Toekomst Materiaal uitleen Scouting Rotterdam
2016Oubaas, heer van de Stam van Kralingen (20-2-2016)

Na het vertrek neemt Peter de Snoo de leiding over van de Rowans , waarbij hij
vanaf 2009 wordt bijgestaan door Niek Heydanus.
1. Baloe Peter de Snoo (geb. 1-5-1985)
Partner van Femke Vos, speltakleidster Bevers
2001-2004
Spelleiding van de speltak Scouts
2004-2009
Spelleiding van de speltak Welpen
2006-2008
Spelbegeleiding van de speltak Rowans
2008-2013
Speltakleider/begeleiding van de speltak Rowans
2008-2013
Bestuurslid scoutinggroep de
Kralingsche Troep/ stichting Cappadocië
2. Niek Heijdanus (geb. 26-12-1988)
2009-2013
Spelbegeleiding van de
speltak Rowans
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Na 12,5 jaar neemt op 7 maart 2009 Wim de Nobel afscheid als voorzitter van
Stichting Cappadocië. Laurens van der Ziel neemt het voorzitterschap over (tot 211-2012).

Wim de Nobel (voorzitter stichting), John
Scholte (voorzitter KT)en Femke Vos
(beverleiding).

Op 1 september 2009 neemt Femke Vos de leiding van de Bevers over van
Jacqueline Aalders. Femke zal in functie blijven tot 15 januari 2014.
1. Femke Vos (geb. 1-11-1984)
Partner van Baloe Peter de Snoo
2008-2009
Spelleiding van de speltak bevers
2009-2014
Speltakleidster van de speltak Bevers
2009-2014
Bestuurslid scoutinggroep de Kralingsche Troep/
stichting Cappadocië

Beverleiding: Marc Hoogendam, Wouter
Wolfs, Femke Vos en Jacqueline Aalders.
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Van zaterdag 22 mei t/m maandag 24 mei 2010
gaan de Rowans voor de vierde keer naar het
Pinksterkamp Dwingeloo (Thema Super Mario
Scout). Dit is het laatste kamp in oude
samenstelling: Enver Jahiri, Thomas Bossuyt,
Tobias Pieck, Rens de Koning en Marc
Hoogendam.
De scouts gaan op 3 juli naar Tegelen en de
welpen gaan op zomerkamp naar Someren.

Op 6 november 2010 neemt David Sucec het voorzitterschap van de groep over
John Scholte. De post van groepssecretaris gaat van Pim van Gilst (2007-2010)
over op Peter Pieterse.
Per 1 januari 2011 is de Rowan-afdeling omgevormd tot een gemengde speltak
met Explorers. Het naambandje met de tekst “Rowanafdeling Oubaas Bruinzeel”
en het oude speltakteken van de Rowans “de Wing” blijven behouden.
Op 15 januari 2011 draagt Angelique Zondag het penningmeesterschap van de
groep over aan Annemarie van den Toorn-Meuwsen. Angelique is penningmeester
geweest sinds 7 maart 2009.
Op 4 mei 2011 helpen de scouts
en welpen van de Kralingsche
Troep voor het eerst bij de 4 meiherdenkingsplechtigheid van de
deelgemeente Prins Alexander.
Hiermee wordt een traditie
ingezet. Sinds 2015 is de KT medeorganisator van de jaarlijkse
herdenking.
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Op 17 september 2011 neemt Jimmy Lanser de leiding van de speltak Scouts over
van Chris de Koning. Jimmy heeft al een ruime ervaring en draait al sinds
september 2006 mee als vaandrig bij de scouts. Hij neemt ook het
bestuurslidmaatschap van de vereniging en de stichting over.
Op 10 november 2012 wordt hij officieel geïnstalleerd als Hopman van de
Kralingsche Troep.
1. Jimmy Lanser (geb. 12-05-1989)
Verkenner en Rowan van de KT
Van 2003-2006 Spelleiding van de speltak
Bevers
Van 2007-2011 Spelleiding van de speltak
Scouts
Van 2011-heden Speltakleider/Hopman
van de speltak Scouts
Van 2011-heden bestuurslid van de
groepsvereniging en stichting Cappadocië
Van 2016-heden begeleider van de Stam
Sedert januari 2018 waarnemend
Speltakleider van de speltak Bevers

Op 16 oktober 2011 neemt de speltak Scouts
afscheid van Chris de Koning.
Natuurlijk zal Chris niet geheel verloren gaan
voor de KT. Bij grote activiteiten en o.a. de
klussen voor onderhoud van gebouw en
terrein, kunnen wij altijd op Chris rekenen.
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Op 9 december 2011 neemt de Beverspeltak
afscheid van Marc Hoogendam. Bijna 15 jaar lid
van de KT en meer dan 5 jaar leiding bij de Bevers.
Samen met 4 speltakleiders: Elly, Thea,
Jacqueline, Femke, en veel collegaleiding:
Wouter, Jimmy, Caroline, Eileen, Rens en Lianne.
15 febr. 1997 tot 21 febr. 1998 Bever
21 febr. 1998 tot 1 nov. 2002 Welp
1 nov. 2002 tot 2 feb. 2008
Verkenner
3 maart 2006 tot juli 2010
Rowan
Sinds 19 september 2006
Beverleiding

Op 31 december 2011 neemt Victor Deelen, Kaa
van de welpen, afscheid als welpenspeltakleider. Hij wordt opgevolgd door Baloe
Paul de Vries (tot 10-11-2012)
Afscheid Victor zaterdag 11 februari
2012
vanaf 17:00 uur receptie (Borrel en
nootjes, kaas/worst)
17.45 uur toespraken: Voorzitter
groep, voorzitter stichting, oudcollega welpenlid Yourie + Kado’s
om 18:00 uur een koud- en gedeelte
warm buffet, dessertbuffet
19.00 uur Koffie/thee en later
borrel (koeken en nootjes)
Einde, in de kleine uurtjes

317

Op 23 maart 2012 houden de welpen en de scouts een gezamenlijke opkomst
op de Ringvaartplas.

Op 23 juni 2012 neemt de groep afscheid van Wouter Wolfs. Wouter is van
2002tot 2010 spelleiding van
de Bevers geweest.
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Op 6 april 2012 gaan het kader van de Scouts (PL’s en APL’s) met hun “vaders”
voor 4 dagen op klimweekend naar Luxemburg
Na een lange reis met files en een pauze met lunch kwamen we aan op de camping
Belle-vue 2000. Daarna hebben we de auto’s uitgeruimd en best snel de tenten
opgezet met een lekker zonnetje. Tussen de 2 tenten (één voor de ouders/leiding
en één voor de kindjes) hebben we een luifel opgezet. Niet veel later hebben lekker
macaroni gegeten en even de papa’s of mama’s gebeld. Het eten was lekker, zelfs
nog een toetje op en toen hebben de omgeving verkend waar we ongeveer gingen
abseilen de volgende dag. Toen we weer terug waren kregen we uitleg en
materiaal van de leiding voor het abseilen. Daarna koelde het snel af en zijn ons
bedje ingekropen. Ondanks al
het gesnurk hebben we wel
iets geslapen. De volgende
ochtend zijn we rond 8 uur
opgestaan en hebben de
meesten gedoucht voor het
ontbijt. Na het ontbijt hebben
we ons dik ingepakt en onze
gordels aangetrokken. Daarna
reden we met 3 auto’s naar
het bos en zijn we een stukje
verder gelopen waar we die
dag gingen abseilen. We
hadden een lekker vuurtje
gemaakt en er werd nog wat
uitgelegd. Toen begonnen we
met abseilen. Er waren 3 hoogtes, van 2 meter, 7 meter en de hoogste 17 meter!
We bouwden het rustig op en bij iedereen ging het heel goed. Ondertussen zaten
de meesten heel koukleumend bij het vuur. We hebben veel foto’s en ook video’s
gemaakt en we hadden veel lol. We hebben ook knakworstjes gegeten en Eileen
noodles. Rond half 6 gingen we weg en iedereen had honger! Dus we zijn snel
begonnen met aardappelen schillen en snijbonen gesneden. En John zorgde voor
de kippenpoten. Vervolgens hebben we heerlijk gegeten en daarna gechilld rond
de caravan.
Jessey, Lonneke & Sherida

319

Van 6 juli t/m 12 juli 2012 gaan de Welpen van de KT en de Dolfijnen
van De Geuzen samen op zomerkamp op het schip van de Geuzen, De
Cornelia. De MS Cornelia ligt dit zomerkamp in de Biesbosch aan de
Aakvlaai voor anker. Dit jaar staat het Zomerkamp in het teken van
Nooitgedachtland, krokodillen, the Jolly Rodger, haken, feeënstof,
vliegen en aanverwante zaken.
Tijdens het Kamp zullen de kinderen allerlei avonturen beleven met
kapitein haak en Peter Pan.
Met het kamp gaan als leiding mee:
Baloe(Paul-KT), Raksha(Ximena-KT),
Mika(G), Balder(G), de hele week
Chil (Rens-KT), Pirel (G), Otak (G) en
Sticka(G), tijdens het weekend
Kaa (Victor Deelen - KT) gaat mee als
kookstaf
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De scouts gaan in de
zomer van 2012,
vanaf 7 juli , naar
Havelte.
We kwamen aan
rond 12 uur, even
wat drinken en
daarna alles
opbouwen, het was
warm, maar lekker
om in te werken.
Nadat alles eindelijk
was opgezet, dat
duurde dus
ongeveer 5 uur,
gingen we lekker nasi met satésaus en sambal eten. Erg lekker natuurlijk! Daarna
helaas afwassen, maar met gezelligheid gaat dat best snel. Daarna gingen we het
avondspel spelen, levend stratego. Want er werd volop vals gespeeld. Na wat
ongevalletjes waren we klaar met het spel, het was ook ondertussen al weer 11
uur, dus de leiding wilde dat
we gingen slapen, best
vroeg hé?! De Patrouille
leiders moesten nog even
op gesprek met de leiding,
om ons complimenten te
geven over onze goede
werkzaamheden ;)
Ook zij moesten hierna
gaan slapen, dus toen
iedereen eindelijk op zijn
bed lag was het alweer 12
uur, en we moesten alweer
half 9 opstaan…
Zondag 8 juli 2012
Zoals gewoonlijk werden wij vroeg gewekt om vervolgens een heerlijk Engels
ontbijt voorgeschoteld te krijgen. Inclusief bacon, sausages en scrambled egg. Dit
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alles ging echter gepaard met een
chronische stilte, niemand had
natuurlijk de behoefte om iets te
zeggen met zo’n overheerlijk
ontbijtje voor zijn neus.
Na een korte pokerpauze in de
stromende regen werden onze
tenten en luifels grondig
geïnspecteerd door gecamoufleerde
Youri met een licht ochtendhumeur.
Vervolgens, na wederom een korte
pauze, kwamen de eerste
opdrachten binnen. Namelijk het opschrijven van je goede en slechte
eigenschappen waar wij later een spel mee zouden doen.
Na de zomervakantie neemt
Yourie van Ettekoven, sinds 2009
spelleiding bij de Scouts, afscheid
van de KT. Yourie is als Bagheera
van 2004 tot 2009 ook
welpenleiding geweest.

Jimmy Lanser en Yourie van Ettekoven.

Van 10 november 2012 tot 27 september 2014 staat de
welpenhorde onder leiding van Akela Rick van Hengel.
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In het weekend van 20 april 2013 wordt het 95
jarig bestaan van de groep groots gevierd.
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Tijdens het gezamenlijk zomerkamp van welpen en
scouts wordt op 25 juli 2013 in Weerselo Alex Pieterse
geïnstalleerd tot welpenleiding met de naam jakala.

Op 15 januari 2014 neemt Laura Hazekamp de leiding over de speltak Bevers over van
Femke Vos. Met Laura komt er een schat aan scoutingervaring binnen, als oud leiding
van de Katwijkse Zeeverkenners.
Tijdens de Sint-Jorisviering op 25
april worden er drie nieuwe
beverleidingen geïnstalleerd:
Laura, Cindy de Korte en
Angelique Oudenes. Wendy
Lanser wordt een nieuwe
welpenleiding.
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De scouts gaan van 19 t/m 26 juli 2014 op zomerkamp naar de omgeving van
Havelte/Darp. Het is een militair oefenterrein gelegen in bosrijk gebied.
In het huidige natuurgebied en
tevens militair oefenterrein met de
Johannes Post kazerne nabij
gelegen, zijn er nog steeds
bomkraters en andere sporen uit de
tweede wereldoorlog terug te
vinden.

De welpen gaan het zomerkamp 2015 naar Baarn. Thema : Reis rond de wereld.
Dit gaat hand in hand met twee kampfiguren, Andreas Von Ludzwinkel en zijn
jaloerse/gemene tweelingzus Helga Von Ludzwinkel. De reismachine van Andreas
werkt niet meer en daarom
heeft hij de hulp van de welpen
nodig. Hij komt namelijk
"Attributen" te kort en/of heeft
een "Code" nodig om zijn
machine te laten werken.
Tijdens de spelletjes vinden de
kinderen steeds stukjes van de
machine en de code. De
tweelingzus van Andreas (Helga)
is jaloers op hem en saboteert
de machine. Elke avond proberen de kinderen de code uit die ze die dag gevonden
hebben en gaan dan door de reismachine van Andreas, hierdoor komen ze elke
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keer in verschillende landen en
werelddelen terecht. Op de dag voor
het einde van het kamp nemen ze
afscheid van de kampfiguren en
keren ze via de reismachine terug
naar Nederland.

Tijdens de Sint Jorisviering op 12 september
2015 wordt Justin van Hengel geïnstalleerd als
nieuwe scoutsleiding.

Vrijdagavond 30 oktober en zaterdag 31 oktober
2015 staan in het teken van Halloween. Op
vrijdagavond een echt spookhuis op de KT en
zaterdag een Griezel-vossenjacht in de wijk.
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Op 20 februari 2016 wordt er een nieuwe stam opgericht: Stam van Kralingen. De
nieuwe leden van de stam worden, na het ondergaan van verschillende proeven,
geïnstalleerd als Heren en Dames van Kralingen.
Kevin van Hengel en Jimmy Lanser worden de stambegeleiders. Pim van der Toorn
krijgt als jongste lid de titel van Jongbaas. Peter Pieterse de ere-titel van Oubaas.
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Tijdens de viering van Sint Joris op 23
april 2016 worden Bert Reijm en
Celeste Buitelaar geïnstalleerd als
scouts en welpenleiding. Celeste zal
in januari 2018 overstappen naar de
scoutsleiding.

Van zaterdag 9 juli t/m vrijdag 15 juli 2016 gaan de welpen op
zomerkamp naar Zoetermeer naar het kamphuis van de Ashantigroep Zoetermeer
De kampleiding bestaat uit:
Pim van der Toorn, Annemarie van de Toorn, Celeste Buitelaar,
Bob van der Poel, Jamiro Belgraaf en Alex Pieterse.
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Op 27september 2016 neemt Jakala Alex Pieterse de leiding over de Welpen over.
Met een korte onderbreking, van maart-augustus 2016 is de leiding in handen van
Baloe Bob van der Poel, blijft hij in functie tot het eeuwfeest.
Akela Rick van
Hengel en Raksha
Wendy Lanser
nemen afscheid
van de Horde.

Op 1 oktober 2016 benoemd het
bestuur van de stichting Kevin van
Hengel tot de nieuwe secretaris van
Stichting Cappadocië. Kevin is door
zijn functie als groepsbegeleider al
sinds 20 augustus 2011 bestuurslid
van de groepsvereniging.
1. Kevin van Hengel (Geb. 5-12-1986)
2011 – heden Groepsbegeleider en
Coördinator ondersteuningsteam
Kralingsche Troep groep X , Lid bestuur
scouting Kralingsche Troep groep X
2016- heden Secretaris Stichting
Cappadocië
2016 – heden Stambegeleider Stam van
Kralingen Kralingsche Troep groep X
2014 – heden Voorzitter EHBO-Oranje Kruis afdeling Kralingsche Troep 010
2003 Bronzen waarderingsteken Scouting Nederland
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Op 22 april 2017 is de jaarlijkse Sint
Jorisviering.

330

Op 4 mei 2017 vind de jaarlijkse
dodenherdenking plaats. Sinds 2015 is de
Kralingsche Troep de trekker van de 4 mei
herdenking voor het gebied Prins Alexander
bij het monument op het Samuel
Esmeijerplein in de wijk ’t Lage Land. Het
betreft hier een voortzetting van het
programma dat jaarlijks door de voormalige
deelgemeente werd georganiseerd in
samenwerking met de Winkeliersvereniging ’t
Lage Land, Scholen, Maasstedelijk Kamerkoor,
Alexanderkerk en de St Caeciliakerk.
Het 4 Mei Comité Prins Alexander staat onder
voorzitterschap van Peter Pieterse en heeft
Kevin van Hengel als secretaris.
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Tijdens de zomer van 2017 gaan de welpen en scouts als van ouds op zomerkamp.
De welpen gaan van 8 tot en met 14 juli naar het oude kamphuis van Baloe in
Heerde. De scouts gaan van 8 tot en met 15 juli naar het militaire oefenterrein
Eder heide. De Bevers blijven een weekend op het groepshuis.
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Kralingsche Troep 100-jarig jubileum (1918-2018)
De Kralingsche Troep is in feite voortgekomen uit Troep III, een in die dagen nogal
avontuurlijk en moeilijk te leiden stel jongens. Pieter Jan Winkler Prins (sinds 1915
vaandrig bij Troep III) beviel de sfeer van de derde groep niet langer. Hij trok zich
in maart 1917 terug om een nieuwe groep te vormen.
Vier padvinders uit die branieachtige en ongedisciplineerde Troep III volgden hun
leider: Henk Volkers, Nico van der Velden, Wim Goudzwaard en Eddie Cool.
Andere avontuurlijke Kralingsche jongens die onmiddellijk toetraden waren: Hans
Coert, Aad Heynsius, Jan Hoffmann van Hove, Rob Hoogewerff, Ben Kesting, Lou
Lamaison van den Berg, Ab van Renterghem, Dickie Rotscheid, John Soer, Hein van
Suylekom WJzn., Hector van Vierssen Trip, Piet Lambert……….
Na enige maanden met elkaar opgetrokken te hebben besloot de groep rond
Pieter Jan Winkler Prins om zich op 17 januari 1918 aan te sluiten bij de
toenmalige Rotterdamse Padvinderij. De Troep kreeg aanvankelijk nummer negen,
maar toen dit cijfer ook voor de christelijke groepen gereserveerd werd, na enige
weken nummer tien.
Deze eerste Hopman van De Kralingsche Troep (groep X) liet de Troep op 23 april
1918 officieel inschrijven bij het Nationale Hoofdkwartier van de Nederlandse
Padvinders Vereniging in Den Haag. Ze kiezen een vaal blauw met groen geblokte
das. Troep X is een feit!
...en plots was het 2018. 100 jaar na het oprichten van de Kralingsche Troep.
Groep X, inmiddels met een oranje das, is nog steeds een feit en zelfs een begrip
binnen scouting. Dat een scoutingvereniging 100 jaar op de teller heeft staan is
bijzonder en dat willen wij met z'n allen vieren.
Vanaf januari 2018 vieren wij ons 100-jarig jubileum. Met activiteit voor jong en
oud(-leden)! Zo gaan wij bijvoorbeeld met alle leden op zomerkamp! Verder
houden we een feestweekend van 20 t/m 22 april 2018. Net zoals vroeger, net
zoals nu; oud en vertrouwt, met op zaterdag 21 april een Opendag en afsluitend
het Sint-Joris kampvuur en op zondag 22 april een Reünie en een tentoonstelling
100 jaar KT, waar tradities van vroeger en gewoontes van nu elkaar zullen
ontmoeten. Oude verhalen weer worden gedeeld.
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Het feestjaar start op 5 januari met een leidingweekend en een week later gaat
het jaar pas echt van start met
een traditie: de
Boerenkoolopkomst.

Een dag met gezamenlijke activiteiten en
afsluitend een boerenkoolmaaltijd. De
groepsvoorzitter David Sucec ontvangt uit
handen van de secretaris eindelijk zijn oranje
das. Sinds 2010 al onze voorzitter echter nooit een oranje das ontvangen.
Op 16 maart 2018 wordt ons jongste lid geboren: Valenteijn
Floris, zoon van Laura en Kevin van Hengel. Als jongste lid
staat hij samen met Ethan op de
wachtlijst voor de Bevers.
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1918-2018
Kralingsche Troep
100 jaar jong

Hoe gaan we het 100-jarig jubileum vieren?
Vrijdag 20 april 2018:

feestweekend
19.00 aankomst bevers, welpen en scouts,
slaapplekken klaarmaken
20.00 aanvang avondspel Speeltuin Pietje Bell
21.30 Einde avondspel bevers
22.30 Einde avondspel welpen
23.30 Einde avondspel scouts
24.00 bevers, welpen en scouts blijven slapen

Zaterdag 21 april 2018:

feestweekend
09.45 aankomst niet slapende bevers/welpen
10.00-13.00 bevers/welpen: ruilspel
14.00 Start Opendag stempelkaart
17.00 einde opkomst
19.00-21.30 Kampvuur-Sint Joris
21.30 bevers/welpen naar huis
23.00 scouts slapen

Zondag 22 april 2018:

feestweekend
08.30 opstaan en opbouwen
13.30 aankomst oud-leden
beperkt programma jeugdleden
14.00 Grootse opening/toespraken en cadeau
14.30 Reünie/tentoonstelling
18.00 einde opkomst
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Naschrift.
Voorafgaand aan het negentigjarig jubileum in 2008 is er gestart met het
verzamelen van gegevens over de lange historie van de Kralingsche Troep. Dank
aan iedereen die hier aan mee heeft gewerkt. Nu na 10 jaar, net voor het 100-jarig
jubileum, is de cirkel rond. Voltooid is de geschiedenis niet, nu de Kralingsche
Troep nog steeds een functie heeft voor jeugd en jongeren in Rotterdam-Oost.
De Kralingsche Troep heeft in de afgelopen 100 jaar enorme hoogtepunten
gekend: de jamboree van 1937, het eerste zomerkamp na de tweede
wereldoorlog, de grootse viering van het vijftig jarig bestaan en de onvergetelijke
kampen van welpen en verkenners aan het eind van de 20e en begin 21e eeuw.
Dieptepunten zijn er ook geweest: o.a. het afbranden van twee groepshuizen
(1933 en 1971), het verlies van dierbaren in de tweede wereldoorlog.
Als KT-ers blijven wij elkaar, ook buiten de scouting, regelmatig tegenkomen. Wij
zijn dan geen vreemden van elkaar, maar hebben iets gemeen: wij dragen altijd de
oranje das rond ons hart. “Sterk is de band die ons allen verbind, waar iedereen
vriendschap en levensvreugd vind.”
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Bijlage I
Locatie van de opkomsten en groepshuizen:
1918 – 1921

Clubhuis "Beverhol" tegenover de kaneelmolen De Ster aan de Korte
kade (thans Plaszoom) in Kralingen,
later op de zolder van de familie Van Suijlekom, kelder van de familie
Lambert en schuur van Jaap Mees

1921 – 1928

Blokhut Honingerdijk 90 - Landgoed van Fam. Van Hoey Smith, nu
Arboretum Trompenburg
s Gravenweg 262 (ambtswoning bedrijfsleider N.V. Nico Hoos'
Stoomspinnerij en Touwfabr )
bij verschillende jongens thuis
gebruik van Clubgebouw van C.J.M.V. (Christelijke Jongemannen
vereniging) "Onesimus" (zaal 5 en 6) aan de Speelmanstraat 61
Kralingse Plaslaan 26- (herenhuis) van Jan Hudig L.Jzn.
Centuurbaan - tussen Kralingse bos / wielerbaan - eigen houten gebouw
"Cappadocie" (1)
Verkenners: Oosterkade 34 – districtshooftkwartier Haringvliet 76

1929 – 1930
1930 - 1931
1931
1931 – 1932
1932 -1933
1933 – 1934

Welpen: kelder in Kralingse Plaslaan 26- (herenhuis) van Jan Hudig L.Jzn.
en later in een kelder bij de familie Versterk in de Waldeck Pyrmontlaan.
1934 - 1971
1971 - 1981

Kralingseweg 216 - eigen houten gebouw "Cappadocië" (2)
in het Scoutinggebouw van de WETRO, Onderlangs 4 (welpen en
verkenners)
1975 - 1981 in een boerderij aan de Vlietkade in Oud-Verlaat (verkenners)
1981 - 1991 Turfweg 71 - eigen houten gebouw "Cappadocie" (3)
1991 - 1992 Kralingseweg 360 - onbewoonbaar verklaarde boerderij
1992 - 1993 's Gravenweg - Porto-Cabins tussen A16 en kantoor Boskalis.
1993 - heden Jacques Dutilhweg 841 - eigen stenen gebouw "Cappadocië" (4)
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Groepsleider c.q. Groepsvoorzitter (1973-)
17-1-1918
5-1-1924
1925
1-8-1928
1-7-1930
17-1-1931
28-3-1936
1939

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

5-1-1924
jan. 1925
1927
4-9-1929
2-10-1930
28-3-1936
10-12-1947
1940

10-12-1947
1-10-1959
17-11-1966
7-3-1970

tot
tot
tot
tot

1-10-1959
17-11-1966
1-3-1970
25-5-1972

29-5-1972
1974
1975
16-10-1982
27-10-1983
26-11-1985
1-10-1991
1994
1-8-2004
24-11-2007
6-11-2010

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

1974
16-5-1975
16-10-1982
27-10-1983
26-11-1985
1991
3-2-1994
2004
24-11-2007
6-11-2010

hopman Pieter Jan Winkler Prins
Lucas Maillette de Buy Wenniger
hopman Jacobus Eli Alfred van Kasteel
hopman Johannes de Haan (Ere Verkennersleider)
vaandrig Gerhard A.W.J.O.E. Paris
hopman Leedert Goudswaard
hopman Herman Egbert Maillette de Buy Wenniger
wnd. oud-akela Carel Lodewijk Wilhelm Wirtz
(hopman is onder de wapenen)
hopman mr Jacob Casper Metzlar
hopman Abraham Jacobus Louwers
hopman Abraham Sanders
wnd. oubaas Pieter (Piet) Bruinzeel
geassisteerd door de heer Willem Nolst Trenite
hopman Pieter (Piet) Bruinzeel
hopman Gerrit Willem Poppenk
hopman Pieter (Piet) Bruinzeel
hopman Jules H.M. Pieters
Gerardus Hermann (Gerard) Jager
hopman Ambrosius (Rob) Baart
Dick Helmstrijd (rowan en stambegeleider)
hopman Peter Hoogland
kaa Victor Christiaan Deelen
John Scholte
David Sucec

Troepleiders/Hopmannen/Speltakleiders van de Verkenners:
1917
1920
1921
1923

tot
tot
tot
tot

1920
1921
1923
1924

Pieter Jan Winkler Prins
"loco-hopman" mr John Robert Goddard
hopman Cornelis Adriaan Kramers
hopman Petrus Jurianus Buijze
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1924
1925
1925
4-9-1929
20-5-1930
17-1-1931
28-3-1936
1939
26-4-1947
17-10-1947
10-12-1947
juli 1952
12-2-1955
1-4-1955
1955
23-4-1958
1-9-1964
17-11-1966
1970
6-3-1972
19-5-1972
1974
1975
1980
okt. 1983
1984
1988
1-9-1991
12-9-1992
2004
24-11-2007
17-9-2011

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

11-12-1924
1929
7-2-1927
20-5-1930
17-1-1931
28-3-1936
26-4-1947

tot
tot
tot
tot

1940
17-10-1947
10-12-1947
juli 1952
12-2-1955

tot
tot
tot
tot
tot

1958
1964
1966
1-3-1970
1972

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

1974
16-5-1975
1980
1983
1984
1988
1-1-1992
1-9-1992
2004
2007
17-9-2011

hopman Nicolaas Cornelis v.d. Velden
hopman Johannes (Hans) de Haan (1-3-26 vaandrig)
hopman Jacobus Eli Alfred van Kasteel, supervisie
vaandrig Gerhard A.W.J.O.E. Paris
patrouilleleider Elias Johannes Antonie Frits Diederix
hopman Leendert Goudswaard
hopman Herman Egbert Maillette de Buy Wenniger
wnd. oud-akela Carel Lodewijk Wilhelm Wirtz
(hopman is onder de wapenen)
hopman Dr. Gerard Henricus Bast
hopman Herman Egbert Maillette de Buy Wenniger
hopman mr Jacob Casper Metzlar
hopman Herman Egbert Maillette de Buy Wenniger
ad-interim vaandrig E. Bodegom
ad-interim vaandrig Pieter (Piet) Bruinzeel
3 jaar opgeheven bij gebrek aan leiding
hopman Abraham Jacobs Louwers
hopman Pieter (Piet) Bruinzeel
hopman Abraham Sanders
wnd. Pieter (Piet) Bruinzeel
geassisteerd door Willem Nolst Trenité
tijdelijk opgeheven bij gebrek aan leiding
hopman Pieter (Piet) Bruinzeel
hopman Gerrit Willem Poppenk
hopman Pieter (Piet) Bruinzeel
hopman Jules H.M. Pieters
hopman Frans van Zelm
hopman Ambrosius (Rob) Baart
hopman Michiel S. Hofman
vaandrig Remi van der Heiden
hopman Peter Hoogland
speltakleider Jeroen Sebastiaan Tournier
speltakleider Christiaan (Chris) de Koning
speltakleider Jimmy Lanser (hopman 10-11-2012)
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Assistent-verkennersleiders belast met de zeeverkenners:
1920
nov. 1932
1934
1920
1932
nov. 1933
maart 1934
15-10-1935

tot jan. 1925
tot 13-6-1936
tot
tot
tot
tot
tot

nov. 1933
maart 1934
okt 1935
13-6-1936

1e waterpatrouille De Bevers
Waterpatrouille De Otters
aankoop eerste boot
2e vaandrig Cor Jaquet
Ch.W. Wirtz
stuurman Charles Guillaume Jaques Pietersen
stuurman Dolf Nijhoff
vaandrig Pieter van Dijk

Hordeleiders van de welpen (akela) sedert 23-09-1928:
12-9-1928
tot 17-1-1931
17-1-1931
tot sep. 1931
sept. 1931
tot mei 1932
mei 1932
tot febr. 1934
6-1-1934
tot 16-10-1935
16-10-1935 tot 11-1-1936
11-1-1936
tot mrt. 1938
15-2-1936 splitsing
27-3-1938
tot april 1941
15-2-1936
14-9-1938

tot 14-9-1938
tot 1940

15-10-1940 tot 23-2-1946
23 februari 1946 splitsing in
23-2-1946
tot
23-2-1946
tot sep. 1946
sep. 1946
tot
okt. 1946
tot 8-11-1947
8-11-1947
tot 1948

akela Johanna C.W.C.M. Paris
wnd. bagheera Johanna J. (Anna) Stakenburg
akela Maria Antonia Breidenbach
akela Johanna Josephina (Anna) Stakenburg
baloe (akela 24-11-1934) oud-vaandrig Pieter van Dijk
wnd. chil Carel Lodewijk Wilhelm Wirtz
akela P.B. (Nel) (Kloot-)van der Wolk (horde I)
horde I woensdag horde:
akela Wilhelmina L.H. (Hakman-)Roosenschoon
horde II zaterdaghorde:
akela Carel Lodewijk Wilhelm Wirtz (horde II)
akela Maria W. (Jet) Blom(De Roo v. Aelderwerelt-)
2 hordes Sept 1939 beide op zaterdagmiddag
akela Anna C. (Ans) Breetveld (horde II + wnd horde I)
Waingoenga-horde (I) en de Sionee-Horde (II).
akela N. Schild (Waingoenga-Horde I)
akela Carel Lodewijk Wilhelm Wirtz (Sionee-Horde II)
akela H. van Mill (Sionee-Horde II)
akela Hendrika Val-Heins
wnd baloe Anton van der Kruk
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1947
7-3-1949
23-2-1954
1958
12-9-1959
1962
1964
1-1-1966
7-6-1967
1970
1971
1971
1971
1-9-1975
1976
18-2-1978
19-8-1978
1980
jun-05
1992
15-10-1997
1-1-2012
10-11-2012
27-9-2014
1-3-2016
20-8-2016

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

1954
1958
1959
1-1-1962
1964
31-12-1965
1967
1971
1971

1975
1976
1978
19-8-1978
1980
1981
14-3-1992
15-10-1997
31-12-2011
10-11-2012
27-9-2014
1-3-2016
20-8-2016

akela Carel Lodewijk Wilhelm Wirtz
akela Arendje Johanna (Kruyne-)Donkersloot
akela Dina Cornelia (Visser-)Smorenburg
wnd akela mej. E. van Schelven
akela Abraham Sanders
wnd. C. Valk en Anneke Lieuwens
akela Ineke Post
akela Henriette Virginie Ruimschotel-Overakker
akela Hans van der Ploeg
wnd akela mej. A.G.M. v.d. Most
akela F. de Keijzer
wnd akela Hans van der Ploeg (tijdens ziekte )
akela Lydia Adriana Poelmans
akela Marisha Reedijk
akela Anneke Meijer-Lieuwens
akela Jo Haag
akela Brigitta M.G. Kok
akela A. Slooter (oud-vaandrig, oud Bagheera)
akela Lydia Adriana Helmstrijd-Poelmans
akela Hans Lemkuhl
kaa Victor C. Deelen
baloe Paul Stephan de Vries
akela Rick van Hengel
jakala Alex Pieterse
baloe Bob van der Poel
jakala Alex Pieterse

Speltakbegeleider Rowan-Afdeling Oubaas Bruinzeel sedert augustus 1988:
1-8-1988

tot 3-3-1994

9-4-1994
1-10-1996

tot 27-9-1995
tot 1-7-1997

A. (Rob) Baart
samen met jongbaas Dick Helmstrijd (1991-1994)
Fred D. Lanser
Raymond P. Beijerling (tot mei 1997)
en Rogier van Westrenen en Robert Hoogland
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1-7-1997
1-9-2002
5-4-2003

tot 4-11-1998
tot 5-4-2003
tot 11-11-2008

11-11-2008

tot 1-12-2013

Peter Hoogland (ad-interim)
Chris De Koning
Peter Pieterse en Mark van der Meer (2003-2006),
later met Peter de Snoo (sedert 1-9-2006)
Peter de Snoo samen met Niek Heydanus
en Peter Pieterse (tot 17-9-2011)

Oubaas later Stambegeleider van de Stam der Satrapen:
10-11-1935
1937
1939
1939
1945
14-11-1948
1954
1955
1964
14-9-1968
1968
5-11-1982
maart 1984
4-2-1992
okt. 1993
21-12-1995

tot 15-1-1938
tot 1938

20-2-2016

tot

tot
tot
tot
tot
tot
tot

14-11-1948
1946
1954
1955
1964
1967

tot 12-4-1985
tot 3-2-1994
tot
tot juni 1995

Prins Alexanderstam
waarnemend P. van Dijk
Stam der Satrapen
hopman Herman E. Mailette de Buy Wenniger
stamleider A. Blitz
oubaas Mr J.C. Metzlar
Kees W. Pot
oubaas Mr J.C. Metzlar
oubaas Piet Bruinzeel
herstart met 8 leden, gemengde stam…
oubaas Piet Bruinzeel
jongbaas Dick Helmstrijd
stambegeleider Peter Cammans
tijdelijk opgeheven door groepsraad
Dick Helmstrijd (stamleider), A. (Rob) Baart,
opgeheven
Stam van Kralingen:
oubaas Peter Pieterse, Jongbaas Pim van der Toorn
stambegeleiders: Kevin van Hengel en Jimmy Lanser

Beverspeltalleiding sedert 9-4-1994:
15-4-1994
14-12-1996

tot 13-12-1996
tot 1-9-2006

Simone Baart-Scheffer
Elizabeth Margaretha (Elly) Jonkman
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1-9-2006
1-9-2009
15-1-2014

tot 1-9-2009
tot 15-1-2014
tot

Jacqueline Hendrika Everdina Gerarda Aalders
Femke Zoe Vos
Laura van Hengel-Hazekamp

Kabouterspeltalleiding sedert maart 1995:
4-3-1995

tot 2-12-1995

Esther S.M. Kerklaan

Groepssecretarissen van de Kralingsche Troep:
1992 - 1993
1993 - 1995
1995
1995 - 1997
1997 - 2003
2003 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2010
2010 -

A. (Rob) Baart
M.A. (Ton)Tournier
vacant
Hans Lemkuhl
Wout Deelen
Lou M. Wolfs
Vacant
Pim van Gilst
Peter Pieterse

Groepspenningmeesters van de Kralingsche Troep:
Administrateur van de groep (= penn. + secr.)
???? - 1963
1963 - 1970
1970 1977 - 1981
1981 - 1982
1983 - 1986
1986 - 1989
1989 - 1991
1991 - 2003

ir Vermeer
F.W.H. de Groot administrateur
Ruud P.F. de Groot
Teunis J.A. de Ruiter
F. M. (Nanda) de Slegte administrateur
Gerard H. Jager
Piet T. Vlaar administrateur
Jan Bjorkman
Wout Deelen
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2003 - 2008
2009 - 2011
2011 -

Peter Pieterse
Angelique Zondag (2e Susanne Spork)
Annemarie Francisca van den Toorn-Meuwsen

Voorzitters Stichting Cappadocië sedert 15-7-1932:
1932 - 1945
1945 - 1947
1948 - 1958
1958 - 1970
1970 - 1977
18-6-1975

Jan Hudig IJzn.
prof. mr L.J. Hijmans van den Berg
Mr. A. Blom
Herman E. Maillette de Buy Wenniger
Willem Nolst Trenité

3-1-1975
1975 - 1977
22-3-1977
1977 - 1984
1984 - 1987
1987 - 1993
1993 - 1995
1995 - 1996
1996 - 2009
2009 - 2011
2011 - 2012
2012 -

Oprichting Stichting Cappadocië II
Gerrit W. Poppenk
samensmelting I in II
Willem Nolst Trenité (afscheid: ere-voorzitter 4-3-1985)
Leendert W.P. Vuyk
Gerard H. Jager
A. (Rob) Baart
vacant
Wim de Nobel
Laurens (Johannes Christiaan) van der Ziel
vacant
Peter Pieterse

nieuwe naam: Beheersfonds Cappadocië

Secretarissen Stichting Cappadocië:
1932 - 1946
1945 - 1948

mw. M. van Dijk-Roodhuyzen de Vries
mw. Mr J.M. van Walsum-Quispel
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1948 - 1958
1958 - 1972
1972
1972 - 1977

1987 - 1992
1992 - 1994
1994 - 1994

mw. C.F. Slis-Van Rijn
dr. A.J. Teychine Stakenburg
Wim Ruys Thzn (ad-interim)
F.W.H. de Groot
Oprichting Stichting Cappadocië II
C. Klesman
Teunis J.A. de Ruiter
Ruud P.F. de Groot
Wendelien E. Hellmann-Feltmann
Lydia A. (Helmstrijd-)Poelmans
Jan Willem Steenman

1994 - 1995
1996 - 1997
1997 - 1998
1998 - 2003
2003 - 2009
2009 - 2016
2016 -

Thomas Intrup
Joke Been
Robert M. Hoogland
Wout Deelen (Ere-lid 2003)
Lou M. Wolfs
vacant
Kevin van Hengel

3-1-1975
1975 - 1976
1976 - 1983
1984 - 1987

Penningmeesters Stichting Cappadocië:
1932 - 1934
1934 - 1940
1945 - 1947
1948 - 1958
1958 - 1959
1959 - 1964
1964 - 1968
1969 - 1981

G. ’t Hooft
Mr. A.A. van Sandick
mr M. Tieleman
H.E. Maillette de Buy Wenniger
dr. A.J. Teychine Stakenburg
Mw. C. Duyn-Rietdijk
F.W.H. de Groot
Cees W. Pot

3-1-1975
1975 - 1976
1976 - 1977

Oprichting Stichting Cappadocië II
C. Klesman (II)
Teunis J.A. de Ruiter (II)
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1981
1981 - 1987
1987 - 1993
1993 - 2003
2003 -2008
2008 - 2009
2009 - 2011
2011 -

F.W.H. de Groot ad-iterim
Leendert W.P. Vuyk
Gerard H. Jager
Wout Deelen
Peter Pieterse
vacant
Wout Deelen
wnd Peter Pieterse
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Heel veel geschiedschrijving in woord en beeld is zuinig bewaard en door de
Groep in bewaring gegeven bij het Gemeente Archief te Rotterdam.

Onderdeel van het cadeau bij het afscheid van oubaas Mr J.C. Metzlar (1955 tot 1964)
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