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Hoe kom je (en blijf je) bij De Geuzen?

Jubileumboek 80 jaar De Geuzen
Met meer dan 25 miljoen leden is Scouting de grootste
jeugd- en jongerenvereniging ter wereld. Aan het begin
van de twintigste eeuw werd het Scoutingspel ontworpen door de Brit Robert Baden-Powell. Het bleek een
gouden greep.

Nou, dat is vrij eenvoudig. Ik ben op 7-jarige leeftijd
begonnen met padvinderij (ja, bij een andere Scoutinggroep, de Don Bosco). Na de welpen en een jaar
verkenners ben ik overgestapt naar de zeeverkenners
(ook een andere Scoutinggroep, ditmaal de Marco
Polo). Waarom zeeverkenners? Omdat mijn vrienden
destijds ‘op de zeeverkenners’ gingen. Ik ben daar
gebleven tot de Stam. Daarna moest ik in militaire
dienst.

Het Scoutingprogramma voorziet in een grote behoefte
bij de jeugd om een deel van de vrije tijd in groepsverband te besteden met niet alledaagse, avontuurlijke
activiteiten. Het feit dat deelnemen aan het Scoutingprogramma de persoonlijkheid op een positieve wijze
vormt, wordt alom gewaardeerd. Zowel door volwassenen als door kinderen die terugkijken op een plezierige
tijd bij Scouting, terwijl ze bijna dagelijks profiteren van
de vaardigheden die ze destijds hebben opgedaan.

Tijdens mijn diensttijd vroeg mijn moeder of ik mijn
broertje Marco naar de Scouting wilde brengen, want
dat leek hem wel wat. De Geuzen zaten toen al aan
het Honkpad (ik spreek nu over 1981), dus de keus
was snel gemaakt. Hij begon bij de verkenners.

Scouting De Geuzen is opgericht op 7 oktober 1934. De
Geuzen kwamen voort uit een opsplitsing vanuit De Kaninefatengroep, die als eerste groep in 1918 Alkmaar
liet kennismaking met Scouting, toen nog de Padvinderij geheten. In loop der jaren hebben De Geuzen zich
goed laten horen en laten zien, zowel in Alkmaar, regionaal, landelijk en internationaal. Scouting De Geuzen is
een groep die traditie en ceremoniën in een hoog vaandel heeft staan. Daarnaast profileert De Geuzen zich als
een jeugdvereniging, die kwalitatief goede activiteiten
wil aanbieden en vele netwerken heeft. Je kunt bij wijze
van spreken “niet om De Geuzen heen”.

Ik zei tegen de daar aanwezige welpenleiding (Heleen
Rosien, Anita van den Berge en Nanda Wille) dat ik
al een tijd bij de Scouting had gezeten. Dat was voor
hen natuurlijk een uitgelezen kans om te vragen of ik
leiding wilde geven bij de welpen. “En zo is ’t gekomen…”, zal ik maar zeggen.
Ondertussen is dat dus meer dan 30 jaar geleden en
is De Geuzen nog steeds de leukste Scoutinggroep in
mijn leven. Ik heb bij bijna alle speltakken leiding
gegeven en veel functies gehad bij zowel de groepsraad als bij de stichting. Ik ben nu al enige jaren
stichtingsvoorzitter, een functie waarvan ik hoop dat
anderen tevreden zijn over de invulling door ondergetekende.

Het vorige geschiedenisboek “Eens Geus, altijd Geus”
van oud-voorzitter en hopman Rob Boekelaar dateert
uit 1985 en ging over 50 jaar De Geuzen. Het werd dus
de hoogste tijd voor een nieuw historisch overzicht, zowel van Scouting in het algemeen als van De Geuzen.
Na vele jaren is deze enorme klus geklaard. Daarom is
het voor mij een eer om u dit jubileumboek van 80 jaar
Scouting De Geuzen te presenteren.

Tachtig jaar Geuzen is niet mis. Het vijftig-, zestig-,
zeventig- en vijfenzeventig jarig jubileum heb ik ook
mee mogen maken, die waren al fantastisch. Dit jubileum was nog beter! In dit Jubileumboek (naar idee
van Rob Boekelaar, die het boekje “ Eens Geus, Altijd
Geus” in 1984 het levenslicht heeft doen zien) vind je
heel veel informatie en foto’s over De Geuzen, Scouting en Baden Powell, Jamborees, Scout-In, Jota,
noem maar op!

“Eens Geus, altijd Geus
Reuze, reuze, reuzefijn
is het om een Geus te zijn!”

Namens alle Geuzen wens ik iedere lezer(es) veel
lees- en kijkplezier en hoop jullie op toekomstige jubileumbijeenkomsten (2019, 2024?) nog eens te
spreken!

Rick Barnaart van Bergen
Geus sinds 1987

Gerald Baalhuis
stichtingsvoorzitter
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De Padvinderswet
Op de eer van een Padvinder kan men vertrouwen.

Een Padvinder is een dierenvriend.

Als een verkenner zegt: “Op mijn erewoord, dat is
zo”, dan IS het ook zo, juist alsof hij het onder ede
had verklaard. Als een verkennerleider tegen een
verkenner zegt: “Ik vertrouw op je eer, dat je dat
zult doen,” moet de verkenner naar zijn beste vermogen dat ten uitvoer brengen en zich door niets
van zijn taak laten weerhouden. Als een verkenner
zijn eer bezoedelde door te liegen of een order niet
uit te voeren, waarbij men op zijn eer vertrouwd
had, dat hij zou gehoorzamen, kan hem het recht
worden ontzegd om het verkennerinsigne te dragen.

Hij moet dieren zoveel mogelijk pijn besparen en
nooit een dier zonder noodzaak doden, want het is
ook een schepsel van God. Het doden van een dier
voor voedsel of omdat het schadelijk is, kan toelaatbaar worden geacht.
Een Padvinder weet orders te gehoorzamen zonder
tegenspreken.
Ook al staat een opdracht hem niet aan, dan moet
hij toch handelen, zoals soldaten of zeelui doen, of
zoals hij zou handelen tegenover den aanvoerder van
zijn voetbalelftal: gehoorzamen, omdat het zijn plicht
is. Daarna kan hij tegenwerpingen maken en erover
spreken, doch hij moet beginnen met onmiddellijk te
gehoorzamen Dat is discipline.

Een Padvinder is trouw.
Een verkenner is trouw aan zijn land, aan zijn leiders, aan zijn ouders en zijn werkgevers en aan hen,
die onder hem gesteld zijn. Hij blijft hun door dik en
dun trouw, vooral tegenover hen, die zich hun vijand
betonen of kwaad van hen spreken.

Een Padvinder glimlacht en fluit onder alle moeilijkheden.
Als hij een opdracht krijgt, moet hij deze opgewekt
en bereidwillig uitvoeren en niet in de geest van verzet of als een geslagen hond. Een verkenner moppert
niet over ongemakken. Als het eens wat tegen loopt,
zitten verkenners elkander niet te beklagen of te
vloeken, doch ze gaan opgewekt hun gang en fluiten
een deuntje. Als je juist op het nippertje een trein
mist, als iemand op je meest voorspoedige eksteroog
trapt (hoewel verkenners geen eksterogen behoren
te hebben), en onder alle andere vervelende omstandigheden, moet je jezelf dwingen om onmiddellijk te
glimlachen, dan fluit je een vrolijk wijsje en de zaak
is voor elkaar. Als een verkenner vloekt, krijgt hij
een glas water in zijn mouw.

Het is de plicht van een Padvinder zich nuttig te maken en anderen te helpen.
Een verkenner moet voor alles zijn plicht doen, ook
al moet hij hiervoor zijn genoegen, gemak of veiligheid opofferen. Als hij tussen twee dingen in twijfel
staat, moet hij zichzelf afvragen: wat is mijn plicht,
d.w.z. wat is het beste voor anderen? en dat moet
hij dan doen. Hij moet steeds paraat zijn om het leven van andere schepselen te redden of gekwetsten
te helpen. Hij moet zijn best doen om iedere dag
voor iemand een goede daad te verrichten.
Een Padvinder is een vriend voor allen en broeder
voor alle andere Padvinders,

Een Padvinder is spaarzaam.

onverschillig tot welke maatschappelijke stand die
andere behoort. … Als een verkenner dus een anderen verkenner ontmoet, behoort hij hem, ook al is hij
een vreemde, aan te spreken, en hem op alle mogelijke manieren te helpen, hetzij om een opdracht uit
te voeren, hetzij door hem voedsel te verschaffen, of
op welke wijze dan ook, zoveel als in zijn vermogen
ligt. Een verkenner is nooit verwaand. Hij ziet dus
nooit neer op een ander, omdat die andere armer of
rijker is. Ook moet hij geen onvriendelijke gevoelens
koesteren tegenover mensen, omdat ze rijker zijn.
Een verkenner neemt den ander, zoals hij hem aantreft en zoekt diens beste zijde op. De Indiërs noemden Kim den “kleinen vriend voor iedereen” en de
naam moet iedere verkenner trachten te verdienen.

Een verkenner bespaart iedere cent die hij kan besparen en zet het geld op de spaarbank. Als hij zonder werk is of iets nodig heeft, is hij niet onmiddellijk
van anderen afhankelijk. Ook bezit hij op die manier
iets om anderen te kunnen helpen.
Een Padvinder is rein in gedachten, woord en daad.
Een verkenner ziet neer op de dwazen, die vuile
praatjes verkopen of smerige moppen tappen. Hij
laat zich niet verleiden om iets smerigs te denken, te
zeggen of te doen. Een verkenner is rein-van-geest
en mannelijk.
Nederlandsche Padvinders 1934

Een Padvinder is ridderlijk.
Een verkenner is ridderlijk, hoffelijk en beleefd jegens ieder, maar vooral ridderlijk tegenover vrouwen, kinderen, ouden-van-dagen en gebrekkigen.
Nooit mag hij enige beloning voor zijn hulpvaardigheid of hoffelijkheid aannemen.
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80 jaar
De Geuzen
1934 - 2014
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1918-1934
1918
In dit jaar komt de padvinderij naar Alkmaar.
Het idee om ook hier een afdeling van de 'BoyScouts' op te richten, ondervindt de nodige tegenwerking. Er bestond nogal wat wantrouwen
tegen de uit Engeland afkomstige jeugdbeweging. Vele mensen dachten dat het een militaristische organisatie betrof. Men was bang dat de
jongens te veel zouden worden afgebeuld. Ondanks de verschillende bezwaren, slaagde men
er na korte tijd toch in een afdeling van de grond
te krijgen.
Van Prins Hendrik kreeg men een barak die in de Eerste Wereldoorlog dienst had gedaan als kantine voor gevluchte Belgische officieren. De houten keet werd in 1919 vanuit Bergen overgebracht naar Alkmaar, waar deze
in de toenmalige stadstuinen, achter het huidige bejaardentehuis "Westerlicht", werd opgebouwd.

De Kaninefaten
1921-1929
Op 1 oktober 1929 werd in Alkmaar padvindersgroep De Kaninefaten opgericht. Een centraal figuur in de oprichting van De Kaninefatengroep was de heer J.H. van der Berg. In 1921 was hij in Bussum bij de padvinderij gekomen als welpenleider. In 1929 was Van der Berg naar Egmond verhuisd, waar zijn vader directeur van de Prins
Hendrik Stichting was geworden. De Bussumse verkenners bezochten de Wereld Jamboree in Birkenhead, buiten
Liverpool. Daar ontmoette Van der Berg padvinders uit Alkmaar, die hem vroegen welpenleider bij de Padvindersgroep te worden. Van der Berg had er nooit bezwaar tegen gehad om iedere week naar Bussum te fietsen. Hij
woonde dichter bij Alkmaar en de Padvindersgroep kon zijn hulp goed gebruiken. Toen er in Bussum iemand was
die het van hem kon overnemen, besloot hij op dit verzoek in te gaan. De eerste kennismaking met de horde was
wat schokkend: er bleken maar drie welpen te zijn. Dat stond de nieuwe Akela niet erg aan, een zaterdagmiddag
voor drie welpen. Op die manier kon hij maar beter weer naar Bussum gaan.
Hij zei de jongens dat ze volgende week elk een vriendje moesten meenemen Dat gebeurde en de week erop waren er zes jongens. Met dezelfde boodschap van de week daarvoor, werden de jongens weer naar huis gestuurd.
De zaterdag daarop waren het er twaalf. Dit herhaalde zich nog een keer en zo ontstond een horde van 24 welpen.
Bij de verkenners liep het wat minder voorspoedig. Er was nogal eens onderlinge ruzie. Er waren twee vaandrigs
en een hopman die er niet zo vaak was. Die twee vaandrigs waren hartstochtelijke vijanden van elkaar. De ene
helft van de troep hielp de ene vaandrig en de andere helft stond aan de kant van de andere vaandrig. De welpen
vonden het maar niets. Als ze naar zo’n verkennertroep moesten, gingen ze liever van de padvinderij af. Het was
aan de akela om een oplossing te verzinnen. Van der Berg ging naar de Districts Commissaris in Amsterdam en
legde hem de situatie voor. Van der Berg zei hem dat hij maar één oplossing zag: de groep opheffen.
Wat heb je aan een troep waar ze alleen maar ruzie maken? "Wat doe je dan met de welpen?”, wilde de D.C.
vervolgens weten. Het antwoord was simpel: de ene
week hef je de groep op en de andere week begin je
weer opnieuw. Dit gebeurde dan ook: de oude troep verdween en de welpen werden van de ene op de andere
week verkenner en de Akela werd hopman.

1930
Op dezelfde dag werd De Kaninefatengroep voor de tweede maal officieel opgericht. De jongens waren afkomstig
uit allerlei verschillende bevolkingsgroepen.
Toch accepteerden ze elkaar volkomen en de groep ontwikkelde zich voorspoedig. Er kwamen steeds meer welpen over naar de verkenners. In 1934 bestond de troep uit 96 verkenners, die verdeeld waren over 12 patrouilles. Ook de welpenhorde was vol.
De troepoefeningen vonden vaak gescheiden voor junior- en seniorverkenners plaats Als er troepraad (kader)
was, zat men met 24 PL's en APL's. Het draaiend houden van zo'n grote groep vroeg een grote inspanning en
inventiviteit van de leiders, die er natuurlijk ook hun eigen werk nog naast hadden.
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De Geuzen
In 1933 kwam H. Wensink bij De Kaninefaten. Zijn eerste kennismaking met de padvinderij was het zomerkamp
van dat jaar in Ommen. Hopman Van der Berg had vlak voor het kamp bronchitis opgelopen in het Pesi-zwembad
bij het afnemen van het insigne zwemmen. Hij was wel meegegaan naar Ommen, maar moest op doktersadvies
direct weer naar huis. Dat weigerde hij, maar hij moest al snel de leiding van de troep overgeven aan Wensink,
terwijl hij zelf op de boerderij van Ada's Hoeve in het ziekbed lag. Een 'vuurdoop' voor Wensink dus, die het er
echter goed van afbracht. In het jaar daarna vervulde Wensink de rol van vaandrig bij de Kaninefaten. Men
kwam onderling inmiddels tot de conclusie dat de situatie niet langer houdbaar was. De groep was te groot geworden om nog goed mee te kunnen werken. Een splitsing leek de beste oplossing.

1934
De definitieve beslissing daartoe werd genomen tijdens het zomerkamp, toen De Kaninefaten kampeerden in Handscross in
Engeland. Men besloot de groep in twee vendels te splitsen. Het
eerste vendel kende de patrouilles: Uilen, Meeuwen, Kraaien en
Spechten. Het tweede vendel bestond uit: Wulpen, Reigers,
Zwaluwen en Houtduiven die onder leiding van Hopman Wensink draaiden. Dit tweede vendel kreeg een eigen clubgebouw
en gingen als zelfstandige groep “De Geuzen” verder.
Op 7 oktober 1934 gingen De Kaninefaten, nadat ze eerst bij
hun eigen troephuis hadden geopend, in optocht naar het nieuwe onderkomen van De Geuzen. Dit was gebouwd op de plek
waar vroeger het zwembad 'De Overdekte' was (bij de Vest) en
waar nu het Stedelijk Museum staat. De optocht compleet met
de totem en vlaggen ging via de Heilooërbrug naar de binnenstad. Men had gezorgd voor een dikke boomstam en een poort,
die opengeramd moest worden, een traditie die De Geuzen sindsdien hebben behouden. Diezelfde dag werden H.
Wensink en L. Massink geïnstalleerd tot de eerste hopman en de eerste Akela van de Geuzen. De verkenners
hadden zelf mogen kiezen of ze Kaninefaat wilden blijven of Geus wilden worden. De welpen waren afkomstig
van de ‘Kinheimers', een groep die was opgeheven. Tenslotte werd een groot diner gehouden, waarna de avond
werd afgesloten met een groot gezellig kampvuur. Zo was de oprichting van troep 2 van de afdeling Alkmaar der
Nederlandsche Padvinders een feit geworden. Dit betekende overigens niet dat De Geuzen de tweede padvindersgroep in Alkmaar waren. Naast De Kaninefaten waren er al drie katholieke groepen: 'De St. Dominicusgroep', 'De André de Thayegroep' en 'De St. Laurentiusgroep'. Alleen de laatste groep bestaat tegenwoordig
(2014) nog (opgericht in 1932). Het contact tussen de plaatselijke N.P.V.- en K.V.-groepen was, zeker voor die
tijd goed, zij het dat er geen gezamenlijke activiteiten waren.

Het leven in 1934
Het Alkmaar van 1934 zag er heel anders uit dan de stad zoals wij die nu kennen. In augustus werd de 30.000e
inwoner ingeschreven. Toch waren er zo'n 50 jeugdverenigingen, de meeste op religieuze grondslag. De crisis
greep diep in het leven van veel mensen. Het aantal werklozen was groot en zo ook de armoede. In het kader
van de 'werkverschaffing' liet de gemeente een terrein aan de Bergerweg ophogen. Veel werklozen deden hieraan
mee, om zo wat extra's te verdienen. Het uurloon was f 0,38! Het Nationale Crisis Comité hield collectes en Nederland rouwde om het overlijden van Koningin Emma en Prins Hendrik. De deelname van de Uiver aan de London - Melbournerace werd ademloos gevolgd en vervulde de Nederlanders met trots. Gandhi werd 65 jaar. De
kranten schreven over de redevoeringen van Hitler en Mussolini en de aanzwellende stroom van Joodse vluchtelingen uit Duitsland voorspelde weinig goeds.
9

Wie waren die Geuzen waarnaar wij vernoemd zijn?
In de zestiende eeuw, tijdens de Tachtigjarige Oorlog tussen het katholieke Spanje en het protestantse Nederland, werd Nederland geregeerd door de koning van Spanje Filips II en zijn zus Margaretha van Parma.
De Nederlanders waren steeds minder tevreden over de Spaanse heerschappij. Koning Filips II van Spanje verhoogde de belastingen in de Nederlanden. Filips II was tegen dit nieuwe geloof en wilde dat iedereen roomskatholiek zou zijn. De Nederlanders wilden hun eigen protestantse geloof behouden. Ze wilden godsdienstvrijheid, maar dat weigerde de koning van Spanje.
Er kwam onrust in de Nederlanden. Stadhouder Willem van Oranje werd ook protestant, keerde zich nu fel tegen
koning Filips II en werd de held van het Nederlandse volk. In 1566 pikten de protestanten het niet meer en bestormden ze kloosters en kerken. Ze sloegen alle beelden kapot. Mooie en dure spullen werden gestolen en vernield.
Na deze Beeldenstorm keerden de Nederlanders zich tegen Spanje, waar iedereen katholiek moest zijn. Koning
Filips II stuurde hertog Alva en een groot Spaans leger naar de Nederlanden. De Nederlanders uit het Noorden
verenigden zich in een groep, omdat je samen meer kon bereiken dan alleen. Hun leider was Willem van Oranje.
De 80-jarige oorlog was in 1568 begonnen. Willem van Oranje vluchtte naar Duitsland en vocht vanuit daar tegen de Spaanse legers van Filips II. Hij had een eigen leger en hij kreeg hulp van de Geuzen.
Deze mensen werden “Geuix” genoemd, in het Frans vertaald als armoedzaaier of bedelaar. Bij deze groep verenigden zich ook werkeloze vissers, de watergeuzen. De Geuzen waren protestanten die waren gevlucht naar
zee. Hun schip was hun thuis en ze leefden als zeerovers en vielen andere schepen aan. De buit verkochten ze in
Engelse havens. Deze mensen kregen de scheldnaam Geuzen. De Geuzen wilden eerst naar het eiland Texel.
Door de harde wind kwamen de Geuzen terecht in het stadje Den Briel. Er waren geen Spaanse soldaten om deze stad te verdedigen. De Geuzen besloten Den Briel te veroveren. Den Briel werd een stad waar de protestanten
veilig waren.
Steeds meer steden in de gewesten kozen de kant van de Geuzen. Ze kozen Willem van Oranje als leider. Hertog
Alva viel met een groot leger een aantal protestante steden aan. De hertog van Alva won vaak, maar bij Alkmaar
ging het mis. Voordat de Spaanse soldaten voor de Alkmaarse poorten stonden, werden de Geuzen binnengelaten om samen met de Alkmaarders te strijden tegen de Spanjaarden. De Geuzenleider heette Jacob Cabeliau.
Na 7 weken Spaanse belegering van Alkmaar, zetten de mensen het land om de stad onder water. De Spanjaarden konden niet meer verder vechten en trokken zich terug. Alkmaar was de eerste stad die de Spanjaarden versloeg, want bij Alkmaar begint de victorie. Dit was op 7 oktober 1573. Alkmaar had het alleen niet gered zonder
de hulp van de Geuzen. Na het Alkmaars “ontzet” was Alkmaar vrij. Hier begon de bevrijding van een stukje Nederland. Niet alleen in Alkmaar hadden de Geuzen een groot aandeel gehad in het terugwinnen van Nederland.
In heel het Noordelijk Nederland boekten zij successen op de Spanjaarden. De Geuzenvlag, die wij allemaal in
het klein op onze das hebben zitten en de vlag die de verkenners elke opkomst hijsen en neerhalen komt ook bij
de Geuzen uit de zestiende eeuw vandaan. Op de schepen van de watergeuzen wapperde deze vlag. Daarnaast
wordt er aan alle mensen die zich aansloten bij de Geuzen een Geuzenpenning. Scouting De Geuzen, overigens
een openbare groep, vecht natuurlijk niet tegen de katholieken, maar we weten ons te redden met weinig en
kunnen in de bossen overleven als het moet. Waarschijnlijk is dit in onze genen blijven hangen, want de Geuzen
uit de zestiende eeuw waren hier ook meesters in!
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Origineel verslag van de oprichting van Scouting
De Geuzen

1935
De Geuzen beleefden hun eerste zomerkamp. De
hopman nam met 16 verkenners de trein richting
Ada's Hoeve in Ommen. Aldaar werden ze opgewacht
door de rest van de troep die met de fiets was gegaan. Het kamp duurde maar liefst 14 dagen! Het
troephuis was inmiddels verplaatst naar de Prins
Bernhardlaan. Daar werd op zondag 6 oktober het
eerste groepsdiner gehouden. Ondermeer waren de
heer Moens, voorzitter van de plaatselijke commissie
en burgemeester Van Kinschot, de beschermheer
van de groep, aanwezig. Het menu mocht er overigens zijn: bouillon, pasteitjes, huzarensalade, pudding en vruchten toe. Twee dagen later waren De
Geuzen, verkleed als een groep Zwitsers, van de
partij bij de jaarlijkse 8 Oktober optocht.

Troephuis Alkmaar
Zondag, 7 oktober 1934 was het voor de afdeling Alkmaar der N.P.V. een belangrijke dag. Op het terrein van
de Kaninefaten in de Hout vond in tegenwoordigheid
van het afdelingsbestuur en den District Commissaris,
mr. Dr. J. Baert de splitsing in twee vendels plaats. Na
een wandeling door de stad werd naar het terrein achter het kleuterhuis gemarcheerd, waar dien dag het
nieuwe troeplokaal en de stamhut der V.T. geopend zou
worden. Reeds geruimen tijd voor de opening verzamelden zich de ouders en genodigden op het oude ziekenhuisterrein, totdat om ruim drie uur al wat padvinder
was in Alkmaar in keurige formatie kwam aangemarcheerd.
Na de openrameiing van de poort met de vlaggenmast,
werd het terrein toegankelijk. De voorzitter Mr. Moens
brak de vlag aan de inmiddels snel opgerichte vlaggenmast. Na deze symbolische handeling trad hopman
Wensink naar voren. In het kort verhaalde hij over de
geschiedenis van de tweede troep en de bouw van het
nieuwe troephuis. Even stond hij stil bij de naam “de
Geuzen”. Van hen wilde hij het devies trouw aan de
koning overnemen. Daarna sprak de voorzitter, die
dank bracht aan allen die medegewerkt hebben tot de
totstandkoming van het nieuwe gebouw. Allen opnoemen is onmogelijk, echter het zeer actieve afdelingsbestuurslid, lid van de technische commissie, de heer
Vorstenburg moet genoemd worden.

1936
Hoewel er nu twee aparte groepen waren, hadden De
Kaninefaten en Geuzen nog regelmatig gezamenlijke
activiteiten. Zo ontvingen ze tijdens hun zomerkamp
in Ommen een groep Engelse verkenners uit Londen
die een tegenbezoek brachten. De Engelsen gingen
mee naar Alkmaar. In de week daarop werden er
verschillende uitstapjes gemaakt. Op 12 september
deden de Geuzen mee aan de grote fakkeloptocht ter
ere van de verloving van Prinses Juliana en Prins
Bernhard. De optocht eindigde op het Doelenveld,
waar een vreugdevuur werd ontstoken. Tijdens Pinksteren gingen de verkenners op Pinksterkamp. Welpen- en verkennerleiding van De Geuzen gingen naar
de jubileumkoempoelan in Scheveningen.

De District Commissaris mr. Baert kreeg het woord. Hij
wenste het afdelingsbestuur en de nieuwe groep geluk
met het clublokaal en installeerde hopman Wensink en
akela Massink en hield vervolgens een causerie over het
zijn van padvinder en het spel van verkennen.

1937

De beschermheer, jonkheer mr. F.H. van Kinschot, burgemeester van Alkmaar, bracht namens het gemeentebestuur de beste wensen over en getuigde van warme
belangstelling van het gemeentebestuur in de N.P.V.
Tenslotte sprak Akela mej. D. Conyn en bracht namens
alle aanwezige R.K. padvinders de beste wensen over.
Daarna volgde bezichtiging van het keurige troephuis
en van de stamhut. ’s Avonds vond in het Kaninefatum
het diesdiner plaats. Het afdelingsbestuur, de beide
groepscomités en de District Commissaris waren de
gasten van 125 Alkmaarse padvinders en deden de
keurige disch alle eer aan, voorwaar een waardig slot
van een voor hen zo belangrijke dag.

Het jaar van de Wereld Jamboree in Vogelenzang op
het landgoed van jonkheer Barnaart. Ook De Geuzen
waren van de partij. Ze trokken er de aandacht met
de door hen gebouwde poort die de toegang gaf tot
hun kamp. In de poort waren twee kaasdragers met
een berrie verwerkt. Verder werden er demonstraties
gegeven over de manier waarop de kaasdragers te
werk gaan. Hoogtepunt van het kamp vormde het
bezoek van de Chief Scout en Lady Baden Powell. De
Chief Scout nam op 80-jarige leeftijd afscheid van
Scouting. Dit was Robert Baden Powells laatste Jamboree die hij meemaakte. Tijdens het groepsdiner
namen Akela Van Hilten en hopman Wensink afscheid van de groep. Naast enkele cadeaus ontvingen beiden de Geuzenpenning.
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1939
Hopman Bartstra, die hopman Wensink had opgevolgd, nam afscheid van de groep. Zijn voorganger nam het
weer tijdelijk van hem over. De Geuzen sturen de Chief Scout ter gelegenheid van zijn 82e verjaardag hun gelukswensen. B.P. bedankt hen door middel van één van de vele door hem zelf getekende kaarten en een begeleidende brief.

1940
Ondanks het uitbreken van de oorlog en de daarop volgende bezetting, gingen de bijeenkomsten van de groep aanvankelijk gewoon door, zoals bijvoorbeeld sleeën van de Kattenberg in het Heilooërbos. Op 1 juni werd
vaandrig Nieuwenhuysen tot hopman geïnstalleerd. Piet Nieuwenhuysen was
twee jaar Kaninefaat geweest en vanaf 1934 Geus. Diezelfde maand werd
meegedaan aan de nationale inzamelingsactie voor de slachtoffers van het
Rotterdamse bombardement. De Alkmaarse groepen organiseren een actie
voor de slachtoffers van het Rotterdamse bombardement. Het motto was:
`Met pommes frites in de hand steunt U... het Vaderland'.

1941
Tot in maart hielden De Geuzen hun wekelijkse bijeenkomsten. Voor de verkenners was dat wisselend op zaterdagmiddag en zondagochtend. Toen
vaardigden de bezetters een definitief verbod uit: In de kranten verscheen
het volgende bericht:
Krachtens verordening van de Rijkscommissaris werden door de veiligheidspolitie de gezamenlijke padvindersorganisaties in het bezette Nederlandse gebied ontbonden en verboden. De Nederlandse Padvinders, die een deel
waren van de internationale Boy-Scoutsbeweging en centraal van het internationale padvindersbureau te Londen
uit geleid werden, waren een actief instrument der Britse Culturele en politieke propaganda. Ook na de bezetting
werden deze tegen de belangen van het Duitse Rijk gerichte werkzaamheden voortgezet. Daar de Nederlandse
padvinders, wier leiding eenzijdig op Engeland was ingesteld, ondanks uitdrukkelijk verbod talrijke tochten en
voorbereidende militaire oefeningen hielden, zijn de van het standpunt der bezettende macht niet duldbare padvindersorganisaties ontbonden'.
Nu kwam er noodgedwongen een einde aan de activiteiten van De Geuzen. De jongens hielden nog wel bij elkaar
thuis bijeenkomsten. Het troephuis aan de Prins Bernardlaan werd gevorderd en ter beschikking gesteld van de
Jeugdstorm. Doordat de leiding werd ‘getipt', konden nog net op tijd de meest waardevolle zaken uit het troephuis gered worden. ln oktober 1943 ging de Geuzenkorf, net zoals verscheidene andere troephuizen in Nederland, in vlammen op. De daders bleven onbekend... Gedurende de oorlogsjaren hielden de padvinders toch contact, door bij elkaar thuis te komen en geheime opkomsten te houden.

1945
Direct na de bevrijding ontstond er een grote belangstelling voor de padvinderij. Door de Alkmaarse groepen
werd besloten een centrale inschrijving te houden in de Maclaine Pontstraat. De jongens die zich bij een van de
verenigingen wilden aansluiten, stonden in rijen te wachten op hun beurt. Een probleem waar alle groepen zich
voor gesteld zagen, was het feit dat er helemaal niets op het gebied van uniformen was te krijgen. De jongens
die al voor de oorlog bij de padvinderij waren, hadden hun uniform bij gebrek aan kleding moeten afdragen. De
Scoutshop, toen gevestigd in de zaak van Gerard Worm in de Houtil, had ook niets meer op voorraad. Tegen de
tijd dat er mondjesmaat weer dingen binnen kwamen, liep het er voortdurend storm...
Een ander en groter probleem vormde de huisvesting. Na een tijdelijk onderkomen in de Emmastraat te hebben
gehad, kwamen De Geuzen via de gemeente terecht in een barak op het terrein van het slachthuis aan de Helderseweg. Dit onderkomen moest overigens gedeeld worden met andere groepen; waaronder De Kaninefaten,
De Dirk Duyvelgroep en De Kennemer Woudlopers. Welpen en verkenners van de verschillende groepen hielden
regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten. In het najaar van 1945 kreeg men via de commandant van de geallieerden de beschikking over een voormalige Duitse paardenbarak. Het gebouw stond bij de Regulierslaan, aan de
rand van het Blokhovenpark. Beurtelings werden nu hier en op het slachthuisterrein bijeenkomsten gehouden.

1947
In de loop van het jaar 1947 kwamen De
Geuzen ook regelmatig bijeen in de Vondelschool en bij De Kaninefatengroep, die inmiddels een eigen onderkomen had, genaamd ‘Het Kaninefatum'. De paardenbarak
bij de Regulierslaan stond op particulier terrein van de familie Paling en Van Foreest,
die het voor bouwdoeleinden had bestemd.
Dat de barak er niet kon blijven staan was
duidelijk. Inmiddels was in Alkmaar de
Stichting Exploitatie Troephuizen opgericht,
die opkwam voor de belangen van de
‘ontheemde' Alkmaarse Padvindersgroepen.
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Uit het hordelogboek:
‘KAMPDAG' dinsdag 12 augustus 1947,
‘'s Morgens was het een heel rumoer. Telkens moest Akela om stilte verzoeken. Toen we op mochten staan, deden we eerst wat gymnastiek. Daarna flink wassen en toen eten. Reuzel; wat smaakte het mij. Boterhammen en
pap. Toen ging nest Wit, die tafeldienst had, de tafel opruimen, borden in elkaar zetten, enz. Zwart ging de bedden afborstelen, stro bijvegen, enz. Rood ging afwassen. Hierna gingen we gezamenlijk onze dekens uitkloppen
en onze bedden opmaken. Hans van Wijk poetste Akela’s schoenen. Vervolgens ging Akela de boterhammen
klaarmaken en inpakken, want we zouden naar zee gaan. Daarna hielden we horderoep en inspectie van de bagage en de bedden en van onszelf. Toen gingen we op mars. Het was een lange vermoeiende tocht. We hebben
onderweg een keer gerust en wat gesnoept. Toen we aankwamen gingen we eerst even op de kiek. En toen in
zee! Heerlijk wat koel! Na een tijdje in het water geweest te zijn, kwamen we op de wal en aten we wat. Hierna
ging Akela met mij en nog een paar andere jongens naar een melksalon om een bus met karnemelk te halen.
Toen we terugkwamen, werden we met gejuich begroet. De melk was zo op, want we waren erg dorstig. Daarna
speelden we nog op het land en in het water, kleedden ons aan en stapten naar de tram. We reden toen tot aan
de Fransman en liepen de rest. `s Avonds zijn er veel jongens misselijk geweest, ik ook.

1948
In dit jaar had men genoeg geld bijeen om de barak te verplaatsen. Het zou een plaats krijgen aan de Zandersloot en in gebruik worden genomen door vier groepen: `t Oude Hoen, De Dirk Duyvelgroep, De Kennemer
Woudlopers en De Geuzen. De enige professionele kracht die men aantrok voor de herbouw van de barak was de
heer Van der Idsert, die het metselwerk deed. Al het andere werk werd door vaders gedaan. Alle vier groepen
kregen een eigen lokaal (twee aan Zandersloot- en twee aan Zomerbadzijde) Verder was er een speelzaal, een
kleine keuken en een toiletruimte. Op 11 september vond de feestelijke opening van het gebouw plaats, dat
‘Phoenix' werd gedoopt. In het verkennerlogboek van die tijd staat het volgende verslag:
Phoenix
'OPENING PHOENIX' zaterdag 11 september 1948
De verkenners van de vier Alkmaarse padvinderstroepen. Alsmede de zeeverkenners hadden zich om half drie
opgesteld op `t Zanderslootje. Daar klonk het sein van hopman Van der Wal, een trompetsignaal en de verkenners stormden met een geweld of het brugje in elkaar moest. Toen allen zich om de vlaggenmast geschaard hadden, werd de horderoep gebracht en de vlaggen gebroken. De heer Dreeuws, plaatselijk voorzitter, opende met
een kort !! woord, gericht tot alle aanwezigen. Daarna verscheen hopman v.d. Velde voor de microfoon, die aan
de heer Dreeuws de sleutel overhandigde. Het troephuis werd geopend. Hierna volgde bezichtiging door de gasten, w.o. Hoofdcommissaris Roest van Limburg en mevrouw Roest van Limburg, Hopman Spijkerman, de Helderse troep de Jutters, verder zij, die een aandeel hadden in de werkzaamheden enz. Deze laatsten werden voor de
opening plechtig gedecoreerd met verschillende vaardigheidsinsignes. Na de bezichtigingen volgden een paar
welpenspelen in de grote zaal. Hierna kreeg de heer Dreeuws verschillende geschenken te nemen, waardoor hij
in naam van alle Alkmaarse padvinders met een nu werkelijk kort woord dankte. Een demonstratie van de verkenners, waarbij wij pannenkoeken bakten en een korte, kernachtige speech van de Hoofdcommissaris besloten
deze middag. De gasten gebruikten een broodmaaltijd in het troephuis. De verkenners begaven zich huiswaarts.
Maar nog was het feest niet ten einde. ’s Avonds werd er opnieuw verzameld voor het kampvuur. Hierbij werd
gezongen en recreaties vertoond. En toen was toch het einde van de dag dan daar en konden wij ‘Phoenix’ de
onze noemen.
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1950
Van subsidie was in die tijd geen sprake, dus werd een manier
gezocht om aan geld te komen. Een belangrijk bron van inkomsten vormde vanaf 1949 de ‘Padvinders Fancy Fair' (PAFAFA). Het
was een soort ‘minikermis' die de vier Phoenix-groepen drie dagen in mei bij hun troephuis organiseerden. Om bekendheid aan
het gebeuren te geven, verzorgde Akela Van Dongen van de zeeverkenners jaarlijks een PAFAFA-krantje, dat werd verspreid als
bijlage van de Alkmaarsche Courant. De PAFAFA had vele attracties voor jong en oud; er was een restaurant en voor het bedrag
van 10 cent kon men een plaat aanvragen, die dan werd gedraaid
op een door één van de verkenners bediende grammafoon. De
heer Lunshof, toenmalig secretaris van het groepsbestuur, herinnert zich hoe hij het bestuur eens voorstelde een regenverzekering af te sluiten voor de te houden PAFAFA. Na enig aarzelen werd er toegestemd en men kreeg er geen spijt
van. Tijdens de pauze tussen 5 en 7 uur ‘s avonds, toen iedereen naar huis was om te eten, regende het zo hard
dat men naast de opbrengsten van de fancy fair ook nog eens het verzekeringsgeld kon opstrijken. In dit jaar
deden De Geuzen ook mee aan het nationaal kamp in Ommen.

1951-1952
In 1951 bezocht een groep Engelse scouts De Geuzen, die op Texel hun zomerkamp hadden. In 1952 hielden de verkenners hun zomerkamp in Engeland, in
New Forrest en Bath (tevens hun eerste naoorlogse kamp in Engeland). Uit
dank voor de materiële hulpverlening die na de oorlog vanuit Bath op gang
kwam ten bate van de berooide Alkmaarse groepen, wordt het schilderij van de
Waag aangeboden aan de Engelsen. Op de lijst van het schilderij, dat nog
steeds in het Bath Headquarters hangt, staan de namen van alle (toenmalige)
Alkmaarse groepen. De maker was de Geus Wim Buis.

1953
Op 7 oktober vond de oprichting van ‘De Geuzenstam’ plaats. Deze tak was bedoeld voor jongeren in de leeftijd
van 18 tot en met 23 jaar. De eerste jaren bevond de ‘stamhut’ zich in de paardenstal van Nijenburgh in Heiloo.
De oprichter van de stam was oubaas Jansen. Het motto van de stamleden, de 'voortrekkers' is de spreuk 'Ik
dien'. Dit dienen werd met name verwezenlijkt door het verlenen van assistentie aan de andere speltakken, bij
kampen en andere bijzondere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de oliebollenactie. In districtsverband verzorgden
voortrekkers van verschillende stammen de uitgave van het blad `Noorderlicht', bedoeld voor leid(st)ers en
voortrekkers. Andere specifieke stamactiviteiten waren onder meer de regionale stamactiviteiten (droppingen,
ralley's), de weekenden in Anloo, de Koempoelans in Ommen en buitenlandse kampen.
Alvorens tot voortrekker geïnstalleerd te worden, was
men gedurende bepaalde tijd ‘voortrekkersgast’. In
deze periode koos de voortrekkersgast een ‘borg’ die
hem kon begeleiden. Samen met de borg, in de regel
een geïnstalleerd stamlid, werd dan tevens een bepaalde activiteit, zoals een weekend of een hike ondernomen. Het slotstuk van de introductieperiode vormde de
‘Pow Wow’, een lezing die de voortrekkersgast hield
over een door hem gekozen onderwerp. Wanneer dit
goed werd bevonden, kon de betreffende persoon geïnstalleerd worden. Net zoals de andere stammen,
kende de Geuzenstam een aantal vaste tradities op dit
gebied. De installatie vond altijd plaats in besloten
kring in het Kapelkerkje in Egmond aan den Hoef en
was omgeven door een mystieke, geheimzinnige sfeer.
De aanstaande voortrekker wist nooit precies wat hem te wachten stond. Enkele belangrijke onderdelen van de
installatie waren het in afzondering lezen van het ‘Vigilieboek’, een boek met spreuken en overdenkingen, het
aansteken van de kaarsen, en een persoonlijke toespraak die door de oubaas werd gehouden. Vervolgens legde de voortrekkersgast de belofte af en werd hij geïnstalleerd.
Uit het hordeboek:
`EEN HEITJE VOOR EEN KARWEITJE' Zaterdagmiddag 4 april 1953
Om half drie moest de hele orde op het Doelenveld zijn, in werkkleren om een optocht te houden voor een Heitje
voor een Karweitje. Er waren welpen die niet verkleed waren en ook die er helemaal niet waren, die vonden zo'n
optocht misschien te kinderachtig. Het werd een prachtige optocht. De band ging voorop en overal liepen leiders
en verkenners met grote reclameborden. We gingen door de stad en overal stonden de mensen rijen dik op de
trottoirs om naar ons te kijken. Na de tocht kregen we onze werklijstjes om hier onze karweitjes op te schrijven.
Goede jacht.
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ST. JORISDAG 23 april 1953
St. Jorisdag, dus om 7.15 uur op `t Doelenveld verzamelen. We gingen gezamenlijk naar ‘t Waagplein. Daar
werd de vlag gehesen. De welpen deden daarna de horderoep. De verkenners en de welpen werden geïnspecteerd. Toen gingen we naar school. We hielden de hele dag ons uniform aan. ‘s Avonds verzamelden we weer op
het Doelenveld. We gingen net zoals ‘s morgens naar het Waagplein. Burgemeester Wytema inspecteerde samen
met de D.C. (district commissaris) Nieuwenhuysen de Alkmaarse groepen. Daar werd de vlag gestreken en gingen we naar het troephuis voor het St. Joris-kampvuur. Natuurlijk werd het St. Joris-verhaal verteld. We zongen
nog wat liedjes. Toen gingen we naar huis.

1955
In dit jaar maakt één verkenner van de groep deel uit van het Nederlandse Contingent (48 verkenners van NPV
en VKJB) dat deelneemt aan de Wereldjamboree te Niagara-on-the-Lake (Canada).

1957
In het jaar van het gouden jubileum van de ‘World Scout Movement’, hielden de verkenners en voortrekkers hun zomerkamp in Engeland. De eerste week kampeerden ze in Grendon
op één van de vele jubileum sub-kampen rond de wereldjamboree, samen met 10 andere Engelse scoutinggroepen, waaronder de SeaScouts groep uit Bath. Van hieruit werden bezoeken gebracht aan de Jamboree in Sutton-Goldfield.
Toen de troep en de stam ter gelegenheid van de in Stutton
Goldfield gehouden Jamboree naar Engeland gingen, waren
zoveel bandleden (van de NPV-band Alkmaar) in het gezelschap, dat besloten werd, met toestemming van de bandleiding, de instrumenten mee te nemen. Tijdens een bandrepetitie in het kamp kwam toevallig de dorpspredikant van Grendon
langs, die De Geuzen en de Bath-districtscouts uitnodigde de
volgende dag de dankdienst bij te wonen (vooral de band en
vlaggen meenemen!) en zo trokken ze door de velden naar het
dorp.
Bij een bezoek aan Bath hoort een officieel ontvangst in de
Guildhall. In de tweede week waren ze te gast bij de plaatselijke zeeverkennergroep. Ze marcheerden met muziek voorop
door het drukke hart van de stad.
Voor de gelegenheid was er een ‘Geuzenband’ gevormd, van
verkenners die in de N.P.V.-band zaten. Op de Abbey Churchyard, staande voor de enorme deuren van deze kathedraal,
werd een optreden door de band verzorgd, dat veel belangstelling trok. Een oudere dame, die langs de kant stond, was
zo enthousiast dat ze 1 pond sterling gaf. De Geuzen assisteren bij de traditionele 4 Mei herdenking bij het monument in
de Wilhelminalaan. Ook was dit het jaar vol activiteiten rond
het gouden jubileum van 50 jaar Scouting.

1958

NPV-band (Nederlandse Padvinders Vereniging Band)
Voor velen uit de Padvinderij is aan die tijd het
bestaan van de drumbands van de NPV en KV
onlosmakelijk verbonden: St. Jorisdag, Koninginnedag, 8 oktoberfeesten, concoursen e.d. De
NPV-band, opgericht door De Dirk Duyvelgroep,
heeft tijden gekend dat het bijna een Geuzenband was. Bekende namen waren Jan Buishand,
Wim Renooy en Ot Lunshof, om maar een heel
kleine greep te doen. Tamboer maître waren
o.a. Rob Piet en Ruud Scheppers
De NPV-band en de KV-band (Katholieke Verkenners Band, waaruit later het Trompetterkorps Alkmaar is ontstaan, hebben samen de
basis gelegd voor de huidige vorm van het
Leesbergconcours en de taptoes op 8 oktober.
Zij waren de eersten die show-elementen
brachten in het statische Alkmaarse muziekleven. Majorettes zouden pas veel later hun intrede doen.

In 1958 kreeg de stam de beschikking over de Accijnstoren. Gedurende verschillende jaren vormde men een
stam met de voortrekkers van De Victoriegroep. De opeenvolgende stambegeleiders waren: oubaas Cramer, oubaas Vink en ‘stuurbaas’ M. Drenth. Doordat de Accijnstoren bestemd werd als havenkantoor, raakte de stam in
het midden van de 70-er jaren haar behuizing kwijt. Na een korte tijd onder de muziektent in de Hout te hebben
gezeten, kwam de stam uiteindelijk in het nieuwe en huidige clubhuis de Geuzenkorf aan het Honkpad, samen
met de andere speltakken. In 1980 kwam een einde aan de activiteiten van deze stam.
Bij De Geuzen bestond al enige tijd het verlangen om over een eigen troephuis te beschikken. De ‘Phoenix’ aan de Zandersloot moest
immers gedeeld worden met nog drie andere groepen en was daardoor toch aan de krappe kant. Het was duidelijk dat voor een eigen
onderkomen veel geld nodig was. Het idee om bouwstenen te gaan
verkopen werd verworpen, maar het idee om oliebollen te bakken
sloeg beter aan. De oliebollen werden eerst op bestelling verkocht,
zodat men precies wist hoeveel er gebakken moesten worden. Vervolgens kon men aan het werk. Het deeg werd met de hand beslagen en geschaafde appels waren één van de ingrediënten. Al met al
een tamelijk intensieve onderneming. De actie was echter in elk opzicht een succes, in financiële zin dan. Er waren maar liefst 16.000
oliebollen verkocht en nog de nodige appelflappen. Dat is toch wel
even afzien als je bedenkt dat alle deeg met de hand moest worden geslagen en alle appels met de hand moesten worden geschild. Deegmachines waren er nog niet. Oliebollen met krenten zijn er achterwege gelaten, omdat
deze erg duur bleken en de rozijnen werden standaard meegeleverd om een dubbele boekhouding te omzeilen.
Dit vormde het begin van een lange oliebollentraditie. De Geuzenstam ging naar Hamburg op kamp.
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De oliebollenactie
Niet zozeer een traditie als bittere noodzaak is de oliebollenactie. In 1958 werd gestart met het bakken van oliebollen. Er was geld nodig om een nieuw clubgebouw te kunnen neerzetten. Bij De Geuzen bestond al enige tijd
het verlangen om over een eigen troephuis te beschikken
De oliebollen werden eerst op bestelling verkocht, zodat men precies wist hoeveel er gebakken moesten worden.
Vervolgens kon men aan het werk. Het deeg werd met de hand beslagen en geschaafde appels waren één van de
ingrediënten. Al met al een tamelijk intensieve onderneming.
De actie was echter in elk opzicht een succes, in financiële zin dan. Er waren maar liefst 16.000 oliebollen verkocht en nog de nodige appelflappen. Dat is toch wel even afzien als je bedenkt dat alle deeg met de hand moest
worden geslagen en alle appels met de hand moesten worden geschild. Deegmachines waren er nog niet. Verder
werden de bollen met twee eetlepels gevormd en in de pan gedaan.
De bollen werden geleverd met naar keuze met of zonder krenten en
rozijnen. Oliebollen met krenten zijn er achterwege gelaten, omdat
deze erg duur bleken en de rozijnen voortaan standaard werden
meegeleverd om een dubbele boekhouding te omzeilen. Om de oliebollen te bakken, wordt ons clubhuis binnen een week omgetoverd
tot een heuse fabriek. Het hele gebouw wordt dan ingepakt met
plastic om te zorgen dat het gebouw zo min mogelijk last heeft van
vet en deeg. Het deeg wordt tegenwoordig in een grote deegmachine gemaakt en de geschaafde appels zijn vervangen door rozijnen.
Via het systeem van 6 (en later 7) bakpannen, is er begin jaren negentig overgestapt naar 3 lange bakpannen. Dit voerde de productie
op met zo’n 250 bollen per uur tot ongeveer 2000 stuks. Tevens zijn
de bakken voorzien van een afzuiging, wat de bakploeg kon waarderen.
Deeg aanslaan doen we al jaren niet meer. In het magazijntje is de
rowanbasis stond jarenlang een erfenis uit vroeger jaren: “De Tank”.
Een deegmachine, zo genoemd, omdat hij onverwoestbaar lijkt te
zijn. Hij moet gekoeld worden met een nat washandje op de motor.
Hij werd in de drukkere jaren bijgestaan door twee kleinere exemplaren, waarvan één de bijnaam “De Klutser” had. Dit was een oude
machine die bij de firma ‘Ringers’ gebruikt werd om chocolade te
mengen en dankte zijn bijnaam aan de wijze waarop hij de garde
door de trog bewoog. Bij elkaar leverden de machines iedere 15 minuten het aantal van 8 emmers deeg. Dat was
wel even zweten voor de “machinisten”. Op dit moment wordt het deeg allemaal gemengd door een machine die
we, door toedoen van een leider die daar stage liep, in de tachtiger jaren van Duyvis in “permanente bruikleen”
gekregen hebben.
Verder zijn er natuurlijk de verbeteringen in het voeren van de administratie. In de beginjaren werden alle bestelbonnetjes met de hand gesorteerd en in volgorde (looproute) gelegd. Hulp van een medewerker van de PTT,
die van zo’n beetje alle straten in Alkmaar wist tussen welke huisnummers zich de zijstraten zich bevonden, was
hierbij een grote hulp. Daarna werd er overgegaan op het maken van straatlijsten, door de gegevens van alle
bonnen over te schrijven. Sorteren op looproute werd niet meer gedaan en aan de chauffeur overgelaten. Uiteindelijk werd één en ander geautomatiseerd. Dat hebben we geweten. De eerste keer hebben de “heren automatiseerders” peentjes gezweet. Op het beslissende moment, de “druk-op-de-knop”, gebeurde er … niets! Alles toch
nog maar even met de hand gedaan. Dat werd dus een latertje. Dankzij door de PTT ingevoerde postcodes is de
automatisering een stuk verbeterd. Blijft natuurlijk dat alle adressen nog steeds ingevoerd moeten worden met
de hand.
Tijdens de hele bakdag (vanaf 4.00u) zijn er meer dan honderd mensen bezig
met bakken, deeg maken, inpakken, verkopen en schoonmaken. Op oudejaarsdag worden de bollen door de ouders en leiding in Alkmaar, de Egmonden, Heerhugowaard, Heiloo en Bergen bezorgd en daarnaast is er nog een kraampje bij
de C1000 Daalmeer, waar ook oliebollen verkocht konden worden.
Vanaf 1998 worden ook weer oliebollen zonder rozijnen geleverd. In dit jaar had
de C1000 Daalmeer nog een kleine verrassing om voor elke bij hun winkel verkochte zak oliebollen nog eens 1 gulden te doneren aan de groep. Deze oliebollenactie was dus een succes. Ook de jaren erna verliepen prima. In 2007 is er
een tweede verkooppunt in Egmond aan Zee bijgekomen. De oliebollen zijn nu
ook te koop bij Super de Boer. In 2008 mochten door verandering van beleid
geen oliebollen meer verkocht worden bij de C1000. In december 2014 zal de
50ste oliebollenactie worden georganiseerd!
In al die jaren hebben we dus een zeer grote ervaring met oliebollen bakken opgebouwd en is het aantal bollen, die we bakken, gestegen naar de 25.000. Hiervoor is natuurlijk een zeer goede organisatie nodig om zo'n groot aantal te bakken, maar dit lukt gelukkig ieder jaar steeds weer.
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1958 – 1959
In Alkmaar werd gezocht naar een geschikt terrein voor de bouw van een troephuis, echter zonder resultaat. De aandacht viel toen op een terrein aan de Westerweg ter hoogte van de Rector Frederikslaan in Heiloo en gelegen achter een aantal, toen pasgebouwde villa's. De stichting Paling en Van Foreest die het terrein in eigendom had, was bereid het voor de tijd van 15 jaar te verhuren. De rentmeester van de stichting
verzekerde het groepsbestuur dat na die periode het contract zonder probleem verlengd zou kunnen worden. Aan B. en W. van Heiloo werd verzocht om in principe toestemming tot de bouw van het troephuis te
geven. Gelijktijdig werd het Alkmaarse gemeentebestuur aangeschreven met het verzoek om een barak van
het Centraal Ziekenhuis te mogen kopen. De van oorsprong Zweedse barakken waren gebruikt voor de verpleging van T.B.-patiënten en moesten nu in verband met nieuwbouwplannen verdwijnen. De Geuzen vieren
het 25-jarig jubileum van de groep.

1959
In januari 1959 antwoordden B. en W. van Heiloo dat er geen bezwaren waren tegen plaatsing van het troephuis. Na deze toezegging kon men tot daden overgaan. De gemeente Alkmaar vroeg
fl.2500.- voor de Zweedse barak. De secretaris van De Geuzen, de
heer Lunshof, antwoordde dat er niet meer dan fl. 2000, - in de kas
was. Dat was voor de gemeente niet zo'n bezwaar en de koop werd
gesloten. Met de stichting Paling en Van Foreest werd een huurcontract getekend en wel voor de periode van 15 jaar. Halverwege het
jaar begonnen onheilspellende geruchten de ronde te doen. Bewoners van de Westerweg leken niet erg ingenomen met de plannen
van De Geuzen. Door 12 mensen werden bezwaarschriften ingediend tegen de plaatsing van een troephuis. Ze verweten het gemeentebestuur geen rekening te hebben gehouden met hun belangen. In Heiloo, zo stelden ze, was geen behoefte aan een nieuw troephuis. De gemeente Alkmaar moest zelf
maar voorzieningen treffen voor de groep. Men voelde er niet voor om tegen een ‘ontsierend bouwsel’ aan te
kijken en vreesde voor verstoring van de landelijke rust. Een pluimveehouder was bang schade te zullen leiden,
omdat zijn kippen van slag zouden raken.
Hoofdbezwaar van verschillende bewoners was dat zij hun villa daar hadden laten bouwen, omdat volgens het
uitbreidingsplan achter de woningen niet gebouwd zou mogen worden. Van de gemeente Heiloo kregen De Geuzen te horen, dat weliswaar toestemming was gegeven voor de bouw, maar dat van een vergunning nog geen
sprake kon zijn i.v.m. de bezwaarschrift- en van de omwonenden. Wanneer de vergunning niet zou worden afgegeven, dreigden de Geuzen financieel ernstig gedupeerd te worden. Een verweerschrift werd ingediend. In de
krant verschenen artikelen en ingezonden brieven en in de gemeenteraad werd druk gedebatteerd. Een meerderheid in de raad was van mening dat de uiteindelijke beslissing aan Gedeputeerde Staten moest worden overgelaten.
Zover kwam het echter niet. Men besloot alsnog een bouwvergunning te verstrekken, maar buiten de strook
waarop het bouwverbod rustte. Grote opluchting bij de Geuzen, terwijl de gevoelens van de omwonende werden
weergegeven in een ingezonden brief in de krant: Teleurstellend? Beschamend? Neen, eenvoudig verbijsterend is
deze gang van zaken... Een tijd van drukke werkzaamheden brak aan. De barak op het terrein van het ziekenhuis werd afgebroken en vervoerd naar de Westerweg. De technische adviseur van de plaatselijke commissie, de
heer Kauffeld, leverde een belangrijke bijdrage door zijn bouwkundige adviezen. Met de mogelijkheid van verhuur in het achterhoofd, besteedde men veel aandacht aan onder meer het sanitair. De werkzaamheden werden
verricht door het bouwbedrijf Daalder en verschillende Geuzen. Van subsidie was geen sprake. Alles moest vanuit
eigen middelen bekostigd worden. Een voordeel was echter dat men niet gebonden was aan allerlei voorschriften
en een heleboel naar eigen inzicht kon uitvoeren.
In december van hetzelfde jaar werd voor de derde maal de oliebollenactie gehouden. In drie ploegen bakten in
totaal 36 moeders 14.000 oliebollen. Dit alles onder toezicht van kok-hopman Nieuwenhuijsen, zo schreef de Alkmaarsche Courant. Het bakken geschiedde in speciale pannen, die het jaar daarvoor waren gemaakt. De prijs
van een zak met tien oliebollen was f 1, - en de opbrengst was uiteraard bestemd voor het nieuwe troephuis.

Geuzen actief bij de dodenherdenking in Alkmaar
Jaren geleden werkte Mindert Drenth (oud-Geus) bij de gemeente Alkmaar als ambtenaar voor jeugdzaken en hij
had contact met de 5 meivereniging. Dat was in het begin van de jaren 60, want Mindert kwam toen bij de gemeente in dienst.
Als bureau jeugdzaken, onder leiding van zijn toenmalige chef Nico Speur, verleenden zij medewerking aan verschillende activiteiten die door de 5 meivereniging werden georganiseerd, o.a. de 5 meiwandeltochten voor de
Alkmaarse schooljeugd. Op een gegeven moment kwam bij Mindert de vraag terecht of hij voor Padvinders kon
zorgen voor de erewacht en het aannemen van de bloemen van de deelnemers tijdens de stille omgang op 4
mei. De Padvinders moesten zorg dragen voor het halfstok hijsen en strijken van de vlag bij het monument aan
de Harddraverslaan en het aannemen van de bloemen en vervolgens neerleggen aan de voet van het monument.
Als oud-Geus dacht Mindert natuurlijk het eerst aan zijn eigen groep, hoewel hij het zich nog herinnert dat voor
de eerlijkheid ook af en toe door een andere Alkmaarse groep de wacht bij Harddraverslaan werd betrokken. Het
5 meicomité benaderde later zelf de Scoutinggroepen, en wellicht als een soort gewoonterecht, zijn het meestal
De Geuzen geweest die hiervoor werden gevraagd.
Mindert Drenth was onder andere oud-welpenleider, oud-stuurbaas van de stam, oud-schipper van de Victoriegroep afd. Heiloo, oud-assistent-districtcommissaris en oud-voorzitter van de Admiraliteit.
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1960
Dankzij Kees Anema worden De Geuzen bij de Nationale Zwemwedstrijden kampioen. De prijsuitreiking wordt
hier verricht door hoofdcommissaris Volkmaars.

1961
Op zaterdag 8 april 1961 vond de officiële opening van het
nieuwe troephuis plaats aan de Westerweg in Heiloo. Dit
gebeurde door het traditionele rammeien van de toegang
door Alkmaars Burgemeester Wytema en de hoofdcommissaris van de N.P.V. oubaas Volkmaars. De feestelijkheden
kregen een wat sober karakter, omdat een dag tevoren
voortrekker Jan Meelis, die in militaire dienst zat, bij een
auto-ongeluk om het leven was gekomen. Door de voorzitter van de groepscommissie, ds. Van Wijk, werd de naam
van het troephuis ‘de Geuzenkorf’ onthuld. Bij de bezichtiging viel de bezoekers de wandschildering in het welpenhol
op. Het was een voorstelling uit het Jungleboek, gemaakt
door de vroegere oubaas van de Geuzenstam, de heer W.J.
Jansen. Er werden verschillende toespraken gehouden en
vele cadeaus aangeboden. Als dank voor zijn grote verdiensten bij de totstandkoming van het troephuis werd de heer
Kauffeld onderscheiden met de gouden Geuzenpenning.

De Geuzenpenning
De Geuzenpenning is een herkenningsteken uit 1566 van De Geuzen, die de Hollanders van de Spanjaarden bevrijdden. Een terugblik in de geschiedenis.
Brussel, 5 april 1566
400 edelen gaan naar het hof van de landvoogdes Margaretha van Parma. Zij verzoeken om verzachting van de
ketterij, zodat de geloofsvervolging ophoudt. Hun woordvoerder, Heer van Brederode, biedt de verbaasde landvoogdes een smeekschrift aan. Haar hoveling, Graaf van Barlaymont, fluistert haar toe dat zij niet bang voor hen
hoeft te zijn, aangezien het maar bedelaars zijn. "Le ne sont que des queux". Barlaymont zal zich geërgerd hebben dat zoveel edelen een smeekschrift aanboden.
Brussel, 6 april 1566
Ze herinneren zich de versmading van Barlaymont en roepen in koor: "Leven de geuzen" "vivent lesqueuxe".
Brederode hangt een bedelzak om zijn hals, neemt een nop met wijn en zegt dat hij klaar is om goed en bloed bij
de verdediging van de vrijheid van het land in te zetten. Zo wordt "geus" de geduchte naam van alle bestrijders
van de Spaanse bezetting. De edelen liepen de volgende dagen in Brussel gekleed in monnikslaken, met houten
nappen aan de gordel. Na enige tijd dragen de edelen als herkenningsteken een gouden, zilveren of vergulden
penning. Meestal aan een rood lint om de hals. Men noemde deze medailles: "geuskans". Anderen droegen een
houten napje of kalebasje op de borst aan de hoed of riem als teken van de Bedelaars in Brabant. Weer anderen
droegen een bril aan de rechterarm, aan hun hoed hingen negen penningen terwijl de tiende penning op de punt
van hun rapier zat.
De ontwerper van de Geuzenpenning is onbekend gebleven. Doordat het vervaardigen van het draagteken niet
aan één graveur werd opgedragen, ontstond er in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden een grote verscheidenheid aan penningen. Men probeerde wel zoveel mogelijk aan het ontwerp te houden. De Geuzenpenning toont
aan de ene kant de beeldenaar van koning Philips II en aan de andere zijde twee in elkaar grijpende handen als
teken van verbond, trouw en een dubbele bedelaarstas. Rondom het hoofd staat geschreven: "in alles trouw aan
de koning" en “tout fidelles au roy" en op de andere zijde: "tot aan het dragen van de bedelnap," "jusques à porter la besace." Dit advies werd gekozen door edellieden die een smeekschrift aanboden. Ze werden bedelaars
genoemd, maar zij verheffen zich echter boven die spot en maken er een ere naam van. Reeds een dag na deze
gebeurtenis noemden en kleedden ze zich als bedelaars, geuzen en dragen ze de nap en bedelzak!
Het opschrift van hun insigne is een duidelijk en satirisch antwoord op Barlaymonts vinnige spot. Hun plan was
niet om hun vrijheid, voorrechten en goederen op te offeren voor de koning of voor het vaderland. Het was hun
streven om hun privileges en bezittingen te beveiligen en te behouden. De eerste Geuzenpenning werd geslagen
in een tijd die bepalend was voor het verloop van onze vaderlandse geschiedenis. Immers Holland werd vrij en
kreeg haar zelfstandigheid. De penning is een kopie van een originele Geuzenpenning en vervaardigd door Paul
Geuzebroek.
De eerste Geuzenpenningen (bronzen) werden binnen de groep aan de groepsleden bij hun eerste installatie
(vanaf de verkenners) uitgereikt met de verplichting deze penning dagelijks ! te dragen. Er werd zowaar op
groepsbijeenkomsten op gecontroleerd.
De Geuzenpenning is vandaag de dag binnen deze Scoutinggroep een ereteken voor mensen die zich vele jaren
belangeloos hebben ingezet. Mensen binnen het leidingteam, bestuur en stichting krijgen na 5 jaar een bronzen
Geuzenpenning, na 10 jaar een zilveren en na 15 jaar de gouden Geuzenpenning van de voorzitter opgespeld.
Een traditie die we graag in ere houden!
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1963
De verkenners hielden voor de derde maal hun
zomerkamp in Engeland. Met auto's ging men
naar Hoek van Holland en toen met de nachtboot naar Harwich. Men verbleef 9 dagen in
Southampton en 5 dagen in Bath.

1965-1967
Hopman Nieuwenhuijsen werd halverwege het
jaar (1965) gehuldigd ter gelegenheid van zijn
25-jarig jubileum als verkenners- en groepsleider. Dit heugelijke feit werd onder grote belangstelling gevierd. Een paar weken voor het feest,
kwamen alle leden en leid(st)ers op een middag
'in het geheim' bijeen om een groepsfoto te laten
maken, die aan de jubilerende 'hopman' werd
aangeboden. In 1967 gaan 2 verkenners van De
Geuzen naar de jamboree in Idaho (Verenigde
Staten). Tussen de Victoriestam Heiloo en de
Geuzenstam kwam een fusie. In de weekenden
gingen de 2 stammen gezamenlijk varen op de
woelige baren van het Alkmaardermeer.
Ook ging de stam op kamp naar Kandersteg, Zwitserland. In 1967 gaan 2 verkenners van De Geuzen, Piet Mulder en Rob Piet, met hopman Nieuwenhuijsen naar de jamboree in Idaho (Verenigde Staten).

1972
Donkere wolken pakten zich in de loop van het jaar boven de Geuzenkorf samen. Met de groep ging het nog
steeds uitstekend, maar er waren problemen van andere aard. Buiten medeweten van het groepsbestuur bleek
het terrein dat De Geuzen in erfpacht hadden, te zijn
verkocht. De nieuwe eigenaar wilde het huurcontract
dat in 1973 zou aflopen niet verlengen. Noodgedwongen
begon men uit te kijken naar een ander terrein, echter
zonder succes. Een bijkomend probleem was dat de barak op zijn huidige standplaats nog jaren dienst zou
kunnen doen, maar dat verplaatsing niet meer wenselijk
was in verband met de ouderdom en het kostbare onderhoud.

In de zomer hielden de verkenners hun kamp voor de vierde maal in Engeland, onder leiding van vaandrig Edam.
En in december startte onder extra publiciteit in de pers, de oliebollenactie. Het doel stond iedereen duidelijk
voor ogen: geld verdienen voor het troephuis! De bollen kosten nog steeds 1 gulden per zak, zij het dat het aantal in de loop der jaren was geslonken tot 6 stuks Het zenuwcentrum van de actie bevond zich in de Rippingstraat, waar mevrouw Demmendal de administratie verzorgde. Daarnaast verzorgde zij ook jarenlang de verkoop
aan de bedrijven. De Geuzen deden ook mee aan de boomplantdag.
1973
Voor De Geuzen betekende dit het laatste jaar in hun oude vertrouwde Geuzenkorf. De activiteiten gingen als
vanouds door, zij het dat het naderende 'afscheid' wel voor enige weemoed zorgde. Tijdens hun zomerkamp in
Arcen ontvingen de verkenners de scouts uit Bath, die een tegenbezoek brachten. In de week na het kamp werden er verschillende uitstapjes gezamenlijk georganiseerd.
Inmiddels werd door het bestuur veelvuldig overleg gepleegd met de gemeente Alkmaar, de provincie en het ministerie van C.R.M. Via dit ministerie werd ook het ministerie van Sociale Zaken ingeschakeld. Het bleek mogelijk
om een aanvullende subsidie te verkrijgen in het kader van de bevordering van de werkgelegenheid. Hierdoor
werd het voor de groep financieel mogelijk om tot nieuwbouw over te gaan. Door de gemeente kregen de Geuzen
een terrein nabij de Meerweg toegewezen. Nu waren het nog weilanden, straks zou het bouwrijp zijn. Er werd
een bouwcommissie opgericht, waarin de heren Jongenelen en van Kampen zitting hadden. Verder werd de heer
Overtoom, een architect en vader van één van de welpen, belast met het ontwerp van een nieuw troephuis. In
het najaar startte de afbraak van de oude Geuzenkorf. Nu er geen onderkomen meer was, kon de oliebollenactie
geen doorgang vinden.
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1974
Welpen en verkenners hielden hun bijeenkomsten in
'De Stulp', een peuterspeelzaal in het Hoefplan. De
beperkte mogelijkheden vroegen het nodige van het
improvisatievermogen van de toenmalige leiding. In
de zomer ging de bouw van het nieuwe troephuis
van start. Tijdens de bouw verleende het bouwbedrijf Daalder de nodige assistentie.
In verband met de subsidies werden vele eisen aan
het gebouw gesteld. Het bestuur bleef voortdurend
in touw, zowel in het contact met subsidieverlenende
instanties als met de afwikkeling van de financiële
verplichtingen. Op 12 oktober vond de onthulling
van een marmeren steen plaats waarop dank werd
uitgesproken aan de heer Lunshof, secretaris van
het bestuur, voor zijn verdiensten bij het realiseren
van het nieuwe onderkomen.
In december werden de eerste bijeenkomsten in de nieuwe Geuzenkorf gehouden en enkele weken later ging als
vanouds de oliebollenactie weer van start. Op 26 april 1975 werd het troephuis onder grote belangstelling en op
traditionele manier, officieel geopend.

1977-1978
In Heemskerk was een vader- en zoonweekend. De Geuzen organiseerden vele malen de districtactiviteit ‘de
Kombiko’. De troep en de seniorenverkenners brachten in 1978 een 14-daags kamp door in London en Bath, dit
onder leiding van hopman Probst. Het was het vijfde Engelse bezoek van De Geuzen. In het daarop volgende jaar
bracht een kleine groep verkenners uit Bath een week door op de Geuzenkorf.

1980-1982
Aansluitend bij de nieuwe leeftijdsopbouw van de
speltakken (liep de bovengrens voor de verkenners
vroeger tot 18 jaar, nu is dat 15 jaar) besloten de
Geuzen tot het oprichten van de rowanspeltak (voor
de 15-18 jarigen), onder leiding van Chef Hoencamp.
Hopman Probst volgde hopman Nieuwenhuysen op
als groepsleider (tegenwoordig heet dit groepsvoorzitter). De stam werd opgeheven en dit jaar werd het
40-jarig jubileum van hopman Nieuwenhuysen gevierd. Nieuwenhuysen nam tevens ook afscheid van
de groep. In 1981 gaat de gehele leiding naar de
Scout-In, dus kwamen de opkomsten van dat weekend te vervallen. In 1982 kreeg onze groep buren.
Op het lege grasveld naast de Geuzenkorf kwam het
clubgebouw van scouting ’t Oude Hoen te staan.

1983
Tijdens het groepsdiner nam hopman Probst afscheid als groepsleider. De in zijn huidige vorm al 3 jaar fungerend groepsraad besloot, conform de richtlijnen van Scouting Nederland, tot het benoemen van een groepsbestuur. Hierin namen zitting: hopman Boekelaar (groepsvoorzitter) en chef Van den Berge (secretaris groepsraad). De functie van groepsbegeleider bleef nog vacant.

1984: 50 jaar De Geuzen
Het gouden jubileum van de groep werd in de loop van
het jaar uitbundig gevierd. Tijdens de open dag in juni
werd zowel bij het verleden stilgestaan als vooruit gekeken, door middel van onder meer een uitgebreide tentoonstelling van foto's, ander materiaal en een videofilm. De welpen maakten met propjes het jubileumvignet. Deze heeft jarenlang in het welpenlokaal gehangen.
Een maand later gingen de welpen op kamp in Heemskerk en de verkenners en rowans namen de bus naar
Vlissingen, vanwaar ze de oversteek naar Engeland
maakten. Dit was inmiddels het zesde Engelandkamp.
Na een kort verblijf in London waren ze in Bath de gasten van de 5lst Bath Ascensiongroup en de 6th Bath St.
Lukesgroup. Het werd een voor velen een onvergetelijke
ervaring en hopelijk het begin van een lange vriendschapsband. De verkenners en rowans deden mee aan
de District Zwemwedstrijden in zwembad ’t Overdekte in
de binnenstad.
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Hoogtepunt en afsluiting van de viering vormde de feestavond in oktober, die werd gehouden voor de jeugdleden, hun ouders, de leiding, de ondersteunende leden en
speciaal genodigden. In het najaar werd door een afvaardiging van welpen, verkenners en rowans namens de
groep een geschenk aangeboden aan de leerlingen van
de Mytylschool in Bergen. Ook 1984 werd afgesloten door
de traditionele oliebollenactie. Meer dan ooit tevoren leeft
het besef, dat 50 jaar Geuzen zonder een gezond financieel beleid nooit mogelijk zou zijn geweest. Zeker in een
tijd waarin subsidies aan verenigingen worden stopgezet,
is een verantwoord en op de toekomst gericht beleid
noodzakelijk om het spel van verkennen te kunnen blijven spelen.

Koppelstock
Sinds november 1980 verschijnt dit blad 4 keer per jaar. Wel is de Koppelstock al 4 keer eerder uitgegeven als
een soort nieuwsblad over een bepaalde gebeurtenis.
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer

1
2
3
4

(1968)
(1968)
(1974)
(1974)

bevatte algemeen nieuws over de groep zelf.
ging over het groepsdiner en de oliebollenactie.
ging over het inrichtingsfonds en de oliebollenactie.
ging over de steenlegging van de huidige Geuzenkorf en Scoutingband Alkmaar.

Een leuke anekdote van Gerald Baalhuis (begin jaren 80):
Op de school waar Rob Boekelaar les gaf hadden ze alle apparaten staan die wij gratis konden gebruiken om een
Koppelstock te maken. Alleen moest dat wel in de avonduren gebeuren en dat werd wel eens erg laat. Zo laat,
dat op een gegeven avond twee politiemannen een kijkje kwamen nemen in de school of er wellicht inbrekers
bezig waren. Gelukkig konden wij ze van onze goede bedoelingen overtuigen en mochten we de Koppelstock afmaken. Omdat we een aantal jaren later veel adverteerders hadden, waren we in de gelegenheid om de Koppelstock bij een goedkope drukker te laten maken. We hoefden alleen maar de kopij op papier (dus nog steeds het
echte knippen en plakken) aan te leveren en een paar dagen later lagen er zo’n 100-125 verse Koppelstocks
voor ons klaar.
Intussen is het groepsblad aan de binnenzijde nogal veranderd. De Koppelstock heeft in de loop der jaren al ongeveer 15 verschillende voorkanten gehad. Ook de redactie onderging nogal wat wijzigingen, maar de Koppelstock is het informatieblad van De Geuzen gebleven. Sinds 1982 hebben we een kookrubriek en in 1984 werden
de eerste foto’s gepubliceerd. In 1985 verscheen ook de eerste kolderrubrieken: OH en De Boer, De Voet, Villa
en Casa De Geuzenkorf en Lieve Lolita. Survival met hopman Kees en de Wist-je-dat rubriek zijn al jaren vaste
rubrieken in het groepsblad. De Koppelstock werd vanaf 1986 niet meer gestencild, maar gedrukt. In hetzelfde
jaar deden de advertenties hun intrede in de Koppelstock, om de uitgave van het groepsblad rendabel te maken.
In 1996 deed de Koppelstock mee aan de landelijke koning groepsblad Verkiezing. Een landelijke redactie bekeek
3 edities van ons blad en gaf ons daarover hun mening in een rapport. We kregen een 7,3. We behaalden een
26e plaats in het klassement.
In de periode 2002-2005 kwamen er geen Koppelstocks uit. Jan en Marria Demmendal stopten met de redactie
en er was geen opvolging. Gelukkig is onder een nieuwe redactie in 2005 de draad weer opgepakt. Michiel Pop
verzorgt jarenlang het drukwerk van het groepsblad. De 100e Koppelstock kwam uit op 7 oktober 2009, op de
verjaardag van de groep. Dit was tevens de eerste Koppelstock in kleur. Ook in 2014 is het groepsblad nog
springlevend!

1985
In oktober 1985 kwam het jubileumboek “Eens Geus, altijd Geus” uit, geschreven door hopman Rob Boekelaar.
De voorlopige teksten werden tijdens de feestavond in 1984 overhandigt aan oud-hopman Nieuwenhuysen.
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1986
Op 25 januari 1986 werd er een nieuwe speltak opgericht: de Bevers, de jongste speltak (5 tot 7 jaar) van De
Geuzen. Tonneke van der Vaart-van Rosmalen werd de eerste Lange Doener. De verkenners deden ook mee aan
de Landelijke Scouting Wedstrijden in Ommen en zijn als 56e geëindigd. De verkenners gingen nog steeds 10
dagen op zomerkamp. De statuten van De Geuzen uit 1954 werden gewijzigd. Ook binnen De Geuzen kwam er
een overgang van de bruine ribbroek naar de donkerblauwe (spijker)broek. Na een overgangsperiode van 2 jaar
moet vanaf augustus 1988 iedereen verplicht een donkerblauwe broek dragen.

1987
In 1987 hadden de Verkenners en Rowans hun zomerkamp
in Wiltz (Luxemburg). Enkele jeugdleden haalden de finale
van de Landelijke Zwemwedstrijden in Amersfoort. In 1988
hadden De Geuzen weer een stam (Debakel pivo's). Op 18
januari 1987 verbrandde het clubhuis van ‘t Oude Hoen. Ze
hielden tijdelijk hun bijeenkomsten in de Geuzenkorf.

1989
In 1989 was er een inbraak in ons clubhuis, waarvan we de
nodige overlast hadden. De welpenhorde krijgt er meisjes bij
en is vanaf nu gemengd. De oude patrouilletenten voldoen
niet meer. Dit jaar wordt de eerste bunzingtent (uit Waddinxveen) aangeschaft. De komende 3 jaar zal er steeds één bunzingtent bijkomen. De verkenners worden 31e bij de
landelijke Scoutingwedstrijden in Baarn. Er is een ouder-zoonweekend op labelterrein het Naaldenveld in Aerdenhout. De pivo’s hebben een filmproject. De groepsvoorzitter voert een schoonmaakrooster in voor ouders, om de
Geuzenkorf met zoveel mogelijk hulp schoon te krijgen en te houden.

1990
Veel oudgedienden gaan de stichting verlaten. Meneer
en mevrouw Boekelaar sr. en meneer en mevrouw De
Haas nemen afscheid van de groep. Meneer Boekelaar
zit sinds 1979 in de stichting en mevrouw Boekelaar
doet ondersteunende taken. Meneer De Haas was
sinds 1978 stichtingsecretaris en zijn vrouw deed onder andere de verhuur van het troephuis.
Jaap Visser stopt als chef bij de rowans en gaat de
technische commissie versterken. De Debakel pivo’s
geven in juni hun stamfeest. Tevens houdt de groep
een Open Dag op de Geuzenkorf, voor de werving van
nieuwe leden. De pivo’s gaan naar de Scout-In in
Dronten. De verkennners hebben door de geboorte
van de zoon van de hopman geen zomerkamp, maar 3
weekenden. Jan Anne Rosien schrijft zijn laatste column “Groebels” in de Koppelstock. Groebels is een
samenvoeging van groepsbegeleider en babbels. De
Jota wordt bij De Dirk Duyvelgroep gehouden in de
Rekerhout.

1991
De nieuwjaarsreceptie voor leiding en bestuursleden
wordt gehouden in de Alkmaarse Poort. In januari
wordt Michiel Pop door de groepsvoorzitter geïnstalleerd als Lange Doener. Michiel neemt de rol van
Lange Doener van de voorzitter over. De verkenners
gaan op milieuweekend op Texel bij de St. Jeroengroep. Ze ontmoeten andere scoutinggroepen, maken natuurgebied de Slufter schoon en bezoeken
Ecomare.
Bij de District Scouting Wedstrijden werden De Geuzen door de Duintrappers uit Bergen verslagen. In
de 12 keer dat deze wedstrijd gehouden is, hebben
De Geuzen al 4 keer gewonnen en daarna dus automatisch met de Landelijke Scouting Wedstrijden
meegedaan. De DSW wordt steevast gehouden op
het PWN-groepskampeerterrein in Heemskerk. In
mei houdt de groep een vossenjacht in de binnenstad van Alkmaar. September 1991 werd er alweer
een nieuwe speltak bij De Geuzen opgericht: namelijk de ML-Scouts (groep voor moeilijk lerende kinderen). Tevens was het de eerste keer dat De Geuzen meededen aan de JOTA (=Jamboree On The
Air).
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De technische commissie bestaat inmiddels uit 4 man. De eerste meisjes komen bij de verkenners (overgevlogen
van de welpen). Tot nu toe zijn het altijd alleen maar jongens geweest, want De Geuzen is van origine een jongensgroep. Masja Verpoort wordt de eerste vrouwelijke vaandrig. De bevers doen voor het eerst mee met de
jeugdoptocht tijdens Alkmaars Ontzet. De rowans hadden een excursie naar vliegveld Valkenburg. De verkenners
doen mee aan het District-najaarsactiviteit op het Naaldenveld in Aerdenhout.

1992-1993
Op 3 oktober 1992 hadden De Geuzen een middag voor de inwoners van de Vluchthoef georganiseerd (gevestigd
in het Hoefplan). De Geuzen werden laatste met de JOTA-Cross, een wedstrijd met vragen en opdrachten tijdens
de JOTA. In 1993 werden De Geuzen zesde met de JOTA-Cross. De Geuzen bakten dit jaar een recordaantal oliebollen, namelijk 30.000 stuks. De prijs van een zak met 10 oliebollen is nu f 5,00!
De welpenspeltak is overgegaan in esta’s. Esta’s is de benaming voor een gemengde speltak van 7-11 jarigen.
De beverdoedag wordt gehouden bij De Geuzen. De bevers gaan met hun logeerweekend naar speeltuin Lineaushof. De pivo’s gaan naar de Caber Games in Tiel. Dit is een scoutingweekend vol highlandgame-achtige
sportonderdelen voor stamleden. De verkenners houden weer een ouder- zoonweekend op labelterrein het Naaldenveld in Aerdenhout. In de Geuzenkorf wordt de pivobasis geïsoleerd door de stam zelf.

1994: 60 jaar De Geuzen
De viering van 60-jarig bestaan van de groep. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie opent burgemeester Jaap Pop
het jubileumjaar. Oud-Geus Pieter Hoogendoorn ontwerpt het 60-jarig jubileuminsigne voor de groep.
Alle leden krijgen ook een jubileum-t-shirt, gesponsord door de firma Burg. Het groepsweekend werd
van 27 t/m 29 mei gehouden op het Naaldenveld in
Aerdenhout. De bevers gingen naar Artis, de welpen
gingen naar Nijkerk op kamp en de verkenners, MLScouts en rowans gingen voor de zevende keer op
zomerkamp naar Engeland. De Geuzen bezochten
Bath, Londen en hadden gekampeerd op de plaats
waar Baden-Powell zijn eerste verkennerkamp heeft
gehouden op Brownsea Island. De rowans hadden
hun uniform ingeruild voor oranje overalls. In Engeland werden ze constant aangesproken of ze van een
speciale expeditie waren. De Geuzen werden derde
met de JOTA-Cross.

Waar komt de naam Koppelstock vandaan?
“Koppelstock” was een naam van een veerman uit Brielle in de Tachtigjarige oorlog. Het was Koppelstock die in
1572 de afgedwaalde Watergeuzen mededeelde dat het Spaanse garnizoen Brielle had verlaten. Het was diezelfde Koppelstock die toen aan de burgers van Brielle kon mededelen dat de watergeuzen Brielle “voor de Prins”
zouden veroveren.
Misschien dat het u nu duidelijk is waarom jaren geleden de naam “Koppelstock” voor ons groepsblad werd gekozen. Koppelstock was de berichtgever tussen de inwoners van Brielle en de watergeuzen. Onze Koppelstock mag
dan iets materieels zijn. Het doel komt enigszins overeen, namelijk het overbrengen van informatie.
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1995
De groep ML-Scouts werd te groot en werd daarom in tweeën gesplitst; in ML-Scouts (11-14 jaar) en de MLRowans (14-17 jaar). Met Koninginnedag bakten De Geuzen pannenkoeken voor de verkoop in de binnenstad.
De bevers hadden een Bever Doe Dag in Heerhugowaard. Het thema was heel toepasselijk “Jamboree”.
Op het voormalige Bram Daalder MAVO-veld in de wijk Hoefplan werd de Alkmaarse Jumelage-Jamborette gehouden. Scouts uit de Alkmaarse zustersteden Bath, Tata, Darmstadt en Troyes werden uitgenodigd om samen
met Alkmaarse Scouts voor een 5-daags kamp in Alkmaar. Dit werd georganiseerd door Scouting St. Laurentius
en De Geuzen. Andere scoutinggroepen deden ook mee, zoals scouting Dirk Duyvel en de Watergeuzen (uit
Zaandam). De 18de Wereld-Jamboree werd gehouden in Dronten (Flevoland). Een aantal kaderleden van De
Geuzen waren daar medewerker. Het Geuzengroepsblad "De Koppelstock" (in de huidige vorm) bestaat 15 jaar.
Dit jaar was er voor De Geuzen geen JOTA. Na het terziele gaan van de Debakel pivo’s, werd er een nieuwe pivogroep opgericht, vanuit de oudere Rowans die overvlogen.

1997
Er zijn plannen voor verbouwing van het clubgebouw. Scouting ‘t Oude Hoen wil verhuizen naar de Daalmeer. De
eerste parkeerproblemen ontstaan doordat de noodachteruitgang van de honkbalvereniging verandert wordt in
een hoofdingang.

1998
Groepsvoorzitter Erwin van Egmond
legt zijn taak neer en wordt opgevolgd
door Hans Zoetemeijer. De Franse
scouts uit Troyes (waarmee we tijdens
de Alkmaarse Jamborette van 1995
hebben kennisgemaakt), komen weer
naar Alkmaar. Ze zijn de Éclaireuses &
Éclaireurs de France (EEDF) du groupe
Troyes/St Jean.
De toestand van het dak begint nu wel
er zorgwekkend te worden en de aanvragen voor geld (aan een heleboel
fondsen) komen allemaal met het antwoord dat we niet in aanmerking komen voor geld. Er wordt door de leiding een aantal snelle acties georganiseerd om toch enig geld binnen te halen. Op het jaarlijkse groepsdiner (met
het thema punk) worden pennen met
lootjes verkocht aan ouders.
Dit leverde ongeveer 300 gulden op. Daarnaast hielden we nog een klaverjas- en rummikupdrive en een statiegeldactie waardoor ons kleine potje naar de 1200 gulden schoot. Tevens werden er certificaten verkocht ter
waarde van 100 gulden. Nog steeds een luttel bedrag op de 30000 gulden, die er nodig is om het lekkende asbestdak te vervangen.
Met de oliebollenactie kregen we dit jaar nog een bedrag van 850 gulden van de C1000 voor ons dak. Daarnaast
was de opbrengst van de oliebollenactie zeer goed (de prijs van een zak oliebollen werd 6 gulden).
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1999
Op 10 januari wordt de nieuwjaarsreceptie op het gebouw gevierd, dhr. Buishand neemt na 14 jaar afscheid als
stichtingsvoorzitter. De groep benoemt hem tot ere-lid en hij wordt opgevolgd door dhr. W. Renooy. Jan Buishand zelf had deze functie in 1985 overgenomen van Piet Nieuwenhuisen, de vroegere groepsleider van De Geuzen.
Dit jaar werd de groep opgeschrikt door maar liefst 7 inbraken, waarbij naast het stelen van statiegeldflessen,
een flipperkast en portofoons een heleboel ruiten (van gehard glas) sneuvelden en de inbrekers er de grootste
sport van maakten om zoveel mogelijk bende achter te laten. Drie poederblussers waren leeggespoten in de keuken, muren besmeurd met pindakaas, jam, mayonaise en ketchup. De pindakaaspotjes waren kapot gegooid op
de vloer. Elke keer was de leiding weer bezig met het opruimen om zo de jeugdleden zo min mogelijk van de inbraken te laten merken. De laatste inbraak was er zelfs poging tot brandstichting. Een keukenkastje moest het
toen ontgelden.
Gelukkig waren er ook nog leuke dingen gebeurd in dit jaar. De
Geuzenkorf kreeg een nieuw dak. De hele groep (van bever tot
pivo) hield ter ere van het 65-jarig bestaan een groepsweekend op het Naaldenveld in Aerdenhout. Op zaterdag 9 en zondag 10 juni was er feest in het Hoefplan. Het thema van het
feest was Songlines. De groep kreeg de vraag om een brug
voor het wijkfeest van het Hoefplan, die dat jaar 30 jaar bestond, te bouwen. Een aantal fanatiekelingen bouwden een
brug met een overspanning van 9 meter met een totale lengte
van 22 meter over de Hoevervaart. Hier hebben we een paar
mooie 9-meter pionierpalen aan overgehouden.
In oktober werd de jaarlijkse JOTA weer gehouden, die hartstikke geslaagd was met het hoogtepunt de tweede
plaats met de JOTA-cross. Ook hier werd er een knap staaltje pionierwerk geleverd. Er werd een toren van 23
meter gebouwd. In oktober werd de traditionele boerenkoolmaaltijd omgezet in een feestdag. In plaats van boerenkool aten we pannenkoeken. Dit alles omdat de groep 65 jaar bestaat. De dag begon met de Pafafa (een soort
kermis) waar alle jeugdleden spelletjes konden doen. 's Avonds werden er pannenkoeken gegeten er daarop
volgde er een disco voor de jeugd. Voor de ouderen was er later een kleinschalig reünie opgezet waar een hapje
en drankje werden genuttigd. Ook nemen er een aantal mensen afscheid van de groep. In de stichting stoppen
Wim Renooy en Joke Dignum, Hans Zoetemeijer (groepsvoorzitter) stopt totaal met Scouting en Gerald Baalhuis
stopt als actief lid en gaat in de stichting de functie van penningmeester uitvoeren. De oliebollenactie was dit jaar
goed voor 26000 bollen.

2000
Jan Demmendal neemt het stichtingvoorzitterschap over van Wim Renooy, die op zijn beurt ook benoemd werd
tot ere-lid. Jan Doze wordt de nieuwe groepsvoorzitter en volgt Hans Zoetemeijer op. Een leuke anekdote is dat
deze twee heren (de J.D.’s) ook nog bijna elkaars buurmannen zijn. Helaas heeft de groep afscheid moeten nemen van de ML-explorers en ML-scouts. Chronisch leidingtekort noopte de groep deze speltakken op te heffen.
Er zijn maar weinig MLK-speltakken in Nederland actief. Deze moeilijklerende kinderen vergen speciale aandacht
en hebben een behoefte aan veel (professionele) leiding.
De stam doet voor het eerst mee aan de Cyberhike. De stam uit Castricum organiseert elk jaar deze digitale
foto- en vragenwedstrijd voor scoutinggroepen in Nederland. De bevers doen mee aan het spetterfestijn, een
district-zwemactiviteit gehouden in zwembad de Hoornse Vaart. De welpen houden een gezamenlijk zomerkamp
met de welpen van de nieuwe scoutinggroep Graaf Daron uit Alkmaar-Noord. Het kamp wordt gehouden in Badhoevedorp. De bevers gaan tijdens hun beverweekend naar ‘Ballorig’ in Zaandam. De verkenners zitten met
kamp in Loenen en de rowans op Texel. Er ontstaan parkeerproblemen op het Honkpad, sinds de honkbalverenging zijn ingang naar het Honkpad heeft verplaatst.
Er wordt glas in de vernieuwde deuren aan de graszijde van
de Geuzenkorf gezet. De vernieuwde prijzenkast wordt
naast het hopman Nieuwenhuysenkastje gehangen in de
leiderskamer.
Het stamfeest wordt georganiseerd in september. We werden 3e met de JOTA-cross. De Dwekkerdag wordt gehouden
in het Geestmerambacht. Rob Boekelaar zal daar als districtvoorzitter de dag openen. In 1999 bestond er al een
proefwebsite, maar op 1 juni ging de Geuzenwebsite officieel online. Op de website www.de-geuzen.nl staat informatie over de verhuur van de Geuzenkorf, de groep en een
link naar de kampvuurliedjespagina van onze stichtingvoorzitter. De webmaster is Kristiaan van IJzendoorn. De welpen liepen dit jaar weer mee met de jeugdoptocht op 8 oktober. Het thema is circus. De rowans vieren Sinterklaas op
PBC Austerlitz.
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2001
De Geuzen organiseren een winterhike. Op het Honkpad komen parkeervakken om het wildparkeren enigszins te
beperken. De District Scouting Wedstrijden worden nog steeds in Heemskerk gehouden. De Geuzenstam organiseert een dart- en triviantwedstrijd. De Dwekkerdag wordt gehouden op de Geuzenkorf en in de Egmonderhout.
De welpen gaan op kamp naar Muiden, de verkenners kamperen in Aerdenhout en de rowans gaan naar Pijnacker. In september is er een groepsweekend op het scoutinglabelterrein Austerlitz. Hier was ook het overvliegen
van diverse jeugdleden. We zijn wederom 3e geworden tijdens de JOTA-Cross.

2002
In de periode 2002-2005 komt er geen Koppelstock uit. Jan en Marria Demmendal stoppen met de redactie en er
is geen opvolging. Ze zochten al een tijdje naar opvolging van de redactie, maar niemand bood aan hun karwei
over te nemen. De leiding heeft een uitje in Almere. Daar gaan ze onder andere abseilen en jeepcrossen. De
Franse scouts komen weer naar Alkmaar. Met de Jota houden we met de jeugdleden een mini-jotacross met
twee Scoutinggroepen die geen JOTA hebben: Scouting De Heerlijkheid en Scouting Graaf Daron.
Met de Cyberhike scoren we een 13e plaats van de 51. De verkenners halen een 3e plek tijdens de DSW. De
Geuzenwebsite wint de eerste prijs met de verkiezing mooiste verenigingswebsite van Alkmaar, uitgevoerd door
de PvdA. De prijs is 230 euro, waar een digitale camera van wordt gekocht. De welpen gaan op kamp naar Den
Helder en de verkenners gaan naar Ommen. De hele Geuzengroep brengt op 14 en 15 december een bliksembezoek aan Troyes in Frankrijk. Wij waren daar op uitnodiging van de Éclaireuses & Éclaireurs de France du groupe
Troyes/St Jean. We hebben een stadswandeling door Troyes gemaakt. We hebben het Gereedschapsmuseum
bezocht. ’s Avonds traden zowel de Franse scouts als De Geuzen op in de Espace Cité.

2003
De Geuzenstam doen voor de vierde keer mee aan de Cyberhike. De welpen houden een fancy fair met spelletjes en hapjes voor de ouders en andere bezoekers op het terein van de Geuzenkorf. Met het opgehaalde geld
kunnen de welpen op zomerkamp naar Frankrijk. Ze verblijven in het plaatsje Balnot sur Laignes. We slapen in
een scoutinggebouw dat vroeger een stationsgebouwtje was. 14 Geuzenwelpen leren daar 18 Casati-welpen
kennen en maken een trappersmaaltijd op houtvuur. Daarna doen ze het casinospel met de Franse welpen. De
Fransen zijn weer in Alkmaar. Jan Demmendal stopt als stichtingsvoorzitter. De verkenners en rowans zijn uitgenodigd om te logeren op Fort aan den Ham in verband met het 100-jarig bestaan ervan.
De Geuzenstam gaat voor het eerst (sinds hele lange tijd) met 5 man naar het Noorderlijk Pinksterkamp in Groningen. Dit is een kamp voor alle scoutingleeftijden voor de noordelijkste provincies met 3500 deelnemers. Het
kamp duurt 5 dagen en wordt gehouden op een militair oefenterrein Marnewaard aan het Lauwersmeer. De rowans draaien 2 avonden op de Geuzenkorf een gezamenlijk programma met Luxemburgse rowans. Ze gaan onder andere vlotvaren. Met de oliebollenactie bakken we 25.620 oliebollen.
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2004
De Geuzen bestaan 70 jaar. In januari houden we voor jeugdleden, ouders, leiding en bestuur een nieuwjaarsreceptie. Wethouder Ad Godijn van de gemeente Alkmaar houdt een korte toespraak.
In dit jaar neemt Michiel Pop van De Geuzen het initiatief om een groot evenement in de binnenstad te organiseren ter viering van Alkmaar 750 jaar stadsrechten. De zes Alkmaarse Scoutingverenigingen slaan de handen ineen en organiseren in samenwerking met de stichting Jeugd Onder Leiding een groots Kinderfestival op zondag
13 juni. Dit evenement kost 50.000 euro en wordt een paradepaardje voor Scouting in Alkmaar. In het Victoriepark ontstaat een groots verkennerkamp. Het beeld Victorientje krijgt zelfs een Scouting Alkmaardas om haar
nek. De waterscouting heeft activiteiten in het Noord-Hollands kanaal tussen de Ringersbrug en het politiebureau
op het schiereiland. De stichting Scouting Alkmaar werd opgericht, zodat de Scoutinggroepen niet persoonlijk
hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn. Voor de bever- en dwekleeftijd zijn er activiteiten georganiseerd op het
Doelenveld. Daarnaast hebben ze 5000 rugzakjes met lunchpakketjes gesmeerd en uitgedeeld aan het jeugdige
publiek.
Er komt een jubileuminsigne uit voor De Geuzen, ontworpen door oud-Geus Michael Barnaart van Bergen. Hij
heeft tevens de Scouting Alkmaar badge ontworpen, ter
herinnering aan het kinderfestival in de binnenstad met
de 6 Alkmaarse Scoutinggroepen. In het weekend van 26
en 27 juni neemt Rick Barnaart van Bergen het initiatief
om bij het wijkfestival Alkmaar-Zuid scouting De Geuzen
de kinderactiviteiten te laten organiseren in het park ‘de
Oosterhout’. De welpen winnen een “meteo”wedstrijd,
georganiseerd door de JOTA-organisatie en het KNMI. De
welpen gaan in het nieuwe jaar skiën, snowboarden en
tubegliden in Snowworld in Zoetermeer. In november was
er een speciaal groepsdiner: een koud buffet, zoals ooit
het eerste groepsdiner eruit zag. De jeugdleden traden op
in de kerk “’t Open Hof” voor de ouders en genodigden.
Daarna was er in de Geuzenkorf een reünie.

2005
Kristiaan van IJzendoorn wordt in februari de nieuwe groepsvoorzitter en neemt het stokje
over van Jan Doze, die deze taak niet meer kan combineren met zijn werk. De verkenners
gaan naar Loenen op kamp en de rowans kamperen in Pijnacker. Rik van Vuren neemt na
15 jaar rowanbegeleider te zijn geweest afscheid. De stam doet mee aan een lange hike,
de Flint’n’challenge in Drenthe.
In maart begaf na jaren van trouwe dienst onze heteluchtverwarmingsketel. De Geuzen zitten letterlijk in de kou.
Via de gemeente wist een ambtenaar ons het Duurzame Energie Technologieproject in te loodsen, een samenwerkingsproject tussen het bedrijfsleven en het onderwijs voor non-profit instellingen. Het bedrijfsleven levert het
materiaal en leerlingen monteren dat als leerproject. De oude hete luchtketel en de badgeiser zijn vervangen
door een hoogrendementwaterketel, gekoppeld aan een warmtewisselaar. Deze blaast warme lucht in de kanalen.
Aan het einde van het jaar is de officiële overdracht van de nieuwe verwarmingsketel, geïnstalleerd door leerlingenproject installatietechnicus van het Novacollege te Beverwijk in samen werking met de firma Besseling.
Sinds jaren is er weer een Dwekkerdag, deze
keer in Heiloo bij het Maalwater. Bij de verkenners wint een patrouille de District Scouting
Wedstrijden en wordt tijdens Pinksteren 19e bij
de Landelijke Scouting Wedstrijden in Baarn.
De verkenners zijn in 2004 voor het eerst naar
het Noorderlijk Pinksterkamp in de Marnewaard
(militair oefenterrein aan het Lauwersmeer) in
Groningen geweest. In 2005 gingen zij voor de
tweede keer. Ook de rowan gingen mee. De
verkennerleiding bakt daar 240 frikadellen en
delen ze uit over de subkampen. Dit brengt veel
hilariteit teweeg. De rowans hebben samen met
de rowans uit Frankrijk van de EEDF-groep een
gezamenlijk weekend in Mook, Limburg. Dit
jaar waren de Franse scouts wederom in Alkmaar.
Op donderdag 21 juli vierden we het 10-jarig
jubileum van de contacten tussen onze groep
en de Franse scouting (de EEDF) uit Troyes/St.
Jean. Dit werd gedaan met een circusvoorstelling, een barbecue en een disco. De stam gaat
sinds jaren weer eens een keer naar de ScoutIn in Boxtel.
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Het Noordelijk Pinksterkamp
De eerste kennismaking van Scouting De Geuzen met het Noorderlijk Pinksterkamp (sinds lange tijd) komt, omdat vaandrig Kristiaan van IJzendoorn in 2002 als introducé meeging met de Jaapstam uit Bergen naar het NPK.
Hij had de grootste verhalen gehoord, maar wat hij aantrof was boven verwachting. De Scoutingmentaliteit, het
kamperen, de sfeer en het grote aantal scouts was de reden om De Geuzen te herintroduceren op het NPK. De
Geuzen bleken rond 1965 met welpen, verkenners en voortrekkers ook aanwezig te zijn geweest bij het NPK,
toen nog gehouden in Anloo.
Het NPK is een groot scoutingkamp voor de noordelijkste provincies: Groningen, Friesland en Drenthe. Het kamp
wordt gehouden tijdens Pinksteren in Groningen op het militaire oefenterrein de Marnewaard (bij Lauwersmeer).
Het kamp duurt 5 dagen en is bedoeld voor welpen, verkenners, rowans en stam.
Tijdens de najaarskoempoelan werd de Geuzenstam aangemeld voor editie 2003. De opzet was om de stam en
een aantal enthousiaste leiders te laten proeven aan het NPK. Deze opzet slaagde, want ze waren het er snel over
eens dat het volgende NPK de verkenners ook mee moesten. Naast dit sloeg ook het enthousiasme over op een
andere Alkmaarse Scoutinggroep, Scouting Graaf Daron. In 2004 gingen De Geuzen met een combinatiestam en
17 verkenners op pad naar de Marnewaard.
Vrijdag 28 mei vertrokken De Geuzen met minimale kampuitrusting. Voor de patrouilles hadden ze precies afgepast pionierhout mee om een keuken en vuurtafel te bouwen. De kampinrichting en de potti potti werden dan al
snel een fenomeen bij de kampvaardigheid commissie. De keuken bestond uit een afdak met geïntegreerde vuurtafel, welke niet als veilig werd bestempeld. Gelukkig werd dit opgelost door wat stamleden die een vuurtafel pionierden waar 3 patrouilles tegelijk op konden koken. Ondanks de vuurtafels bleken de verkenners van De Geuzen
het toch elke avond te presteren om als eerste aan tafel te zitten met een bord warm eten. Het programma was
voor de verkenners boordevol leuke dingen: de sfeer, subkampspellen, grote themaspellen, het kampvuur en de
disco.
In 2005 gingen niet alleen de stam en de verkenners naar het NPK, maar ook de rowans. Na enkele jaren kwam
er toch de klad in. Het kostte veel voorbereiding om aan het NPK deel te nemen. Daarnaast moet er over lange
afstand veel kampmaterialen vervoerd worden. Doordat De Geuzen ook herhaaldelijk de District Scouting Wedstrijden wonnen, betekende dat de afwezigheid van een patrouille tijdens het NPK. Deze patrouille moest namelijk
tijdens Pinksteren naar Baarn voor de Landelijke Scoutingwedstrijden. In 2008 was het voorbij. Sindsdien gaat
alleen de stam nog naar het NPK. De verkenners houden sinds die tijd het GPK: Geuzen Pinksterkamp, maar dan
in de Geuzenkorf. Een nieuwe traditie is geboren…

Geuzen Pinksterkamp
In het jaar 2007 werd voor het eerst een Geuzen Pinksterkamp gehouden voor de verkenners. Dit was in eerste
instantie in navolging van het Noordelijk Pinksterkamp. Het NPK bleek voor ons te ver weg. Veel verkenners en
ouders waren eraan gewend geraakt dat er met Pinksteren een kamp was, dus heeft de verkennerleiding het
“Geuzen Pinksterkamp” in het leven geroepen. Het eerste lustrum is inmiddels in 2011 gevierd.
Het Pinksterkamp duurt van vrijdag tot maandag en is altijd in de buurt van de Geuzenkorf. Dit kamp is gericht
op survival en bushcraft, oftewel overleven in de natuur. De kampen zijn onder andere geïnspireerd op survivalmeester Ray Mears, gebaseerd op het leven van Indianen en Aborigionals, oftewel “back to nature”. Tijdens het
GPK zijn er workshops, zoals: Hoe ontleed ik een vis? Hoe maak ik bestek van natuurlijke materialen? Hoe kan
ik het beste mijn vuur aanmaken als het heeft geregend? Hoe pas ik EHBO toe in een noodsituatie? Hoe herken
ik eetbare planten uit de natuur en hoe maak ik hier gerechten mee? Hoe bouw ik een goed noodonderkomen
van alleen natuurlijke materialen? Er is van wilgentakken een kano gebouwd en hebben op de boerderij van
Koen Kraakman (oud-verkenner) de workshop “van gras tot melk” gehad. Een mooie traditie bij de verkenners.
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In het najaar doen we mee aan de (supermarkt)
Deenactie en halen daarbij 1133,36 euro aan sponsorgeld op. De “8 Octobercommissie” vroeg aan Scouting
Alkmaar, door het succes van het Kinderfestival of we
van betekenis konden zijn met het Alkmaars Ontzet.
Onder leiding van Rick Barnaart van Bergen werden de
andere Alkmaarse scoutinggroepen gepolst om ook
mee te doen, want “Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd”. Onder de noemer Scouting Alkmaar wordt er
ieder jaar een kinderfestijn georganiseerd met diverse
jeugdactiviteiten op het Canada- en Kerkplein in de
binnenstad.

2006
De verkenners winnen de District Scouting Wedstrijden en worden tevens eerste bij de Landelijke Scouting Wedstrijden. Boven de openhaard in het verkennerlokaal komt het landelijke wisselschild te hangen. De rowans gaan
op kamp naar Wiltz, Luxemburg. De welpen krijgen vernieuwde muurschilderingen van het jungleboek. De Rowans organiseren voor het eerst een eigen Geuzenhike voor andere Scoutinggroepen. Helaas valt het deelnemersaantal wat tegen. Inmiddels is er in het verkennerlokaal een openhaard en in het welpenlokaal een groene
inbouwkast ingebouwd. De vernieuwde welpenkast is gemaakt door ouder Menno Rootlieb.

De Kaderriem

2007

De kaderriem is één van de tradities die De Geuzen nog
steeds in ere houden. Waar gaat het hier om? De patrouilleleiders (PL’s) en assistent-patrouilleleiders (APL’s)
van de verkenners vormen samen de kaderpatrouille. De
oudste PL in het kader noemt men de kader-PL.

De Nationale Scoutingdag houden we in het
winkelcentrum De Hoef met een enveloppenpostenspel. Voor het eerst wordt de BadenPowelldag en St. Jorisdag met de hele groep
gevierd. Op zaterdag 21 april begint de beverspeltak na 2 jaar weer met opkomsten draaien. Er zijn 2 nieuwe leid(st)ers gevonden die
door middel van een open dag en flyeren veel
bevers hopen te werven. Dit lukt, want binnen
een half jaar zijn er 14 bevers ingeschreven.

De kader-PL draagt traditioneel de broeksriem van de
eerste hopman van De Geuzen, hopman Wensink. Op
het moment dat de drager van de riem de troep verlaat,
draagt hij de riem over aan de nieuwe kader-PL. Dit is
een traditie die vrijwel zonder onderbreking is voortgezet
vanaf de oprichting van de groep.

De stam loopt weer de Flint’nchallenge in Borger en gaan wederom naar het NPK in Groningen. De stam heeft
een Dixie meegenomen, wat eigenlijk niet mocht. De laatste dag werd dit toilethokje achter de aanhanger vastgebonden en mee naar de uitgang van het NPK-terrein gesleurd. Dit vol hilariteit van de omstanders onderweg.
De Geuzenstam hielp op het NPK de Triantastam met koken, pannen schuren en eten serveren. De verkenners
gingen op GPK, het Geuzen Pinksterkamp wat gehouden werd op het terrein van de Geuzenkorf.
De welpen houden een pannenkoekenrestaurant om hun
zomerkamp te bekostigen. Voor 5 euro kun je onbeperkt
pannenkoeken eten bij “De Vrolijke Geus”. De Dwekkerdag wordt gehouden op het terrein van de Geuzenkorf.
De rowans gaan op zomerkamp naar Wiltz, Luxemburg.
De welpen gaan op zomerkamp naar Courteron, Frankrijk.
Het kamp zal 12 dagen duren. De welpenhorde bezoekt
onder andere Troyes en Parijs. In Parijs beklimmen ze de
Eiffeltoren en eten we fast food op de Champs d’Elysée.
De Franse welpen komen ook bij ons overnachten. Daarnaast bezoeken we hun feestavond om de jamboreegangers uit te zwaaien en om de ‘spirit of BP’ (de vlam van
Baden-Powell) van Courteron naar Balnot sur Laignes te
dragen.

Zes jeugdleden en twee stamleden bezoeken de Wereldjamboree in Chelmsford, Engeland. Dit wordt de grootste Jamboree ooit met 40.000 scouts uit 156 landen. Het is tevens de
100-jarige viering van Scouting wereldwijd. De Duke of Kent
en de achterkleinzoon van Robert Baden-Powell zijn aanwezig. De boodschap luidt: één wereld, één belofte. De jamboree duurt 12 dagen.
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Fort aan den Ham (fortweekenden)
Regelmatig wordt het fort, gelegen langs de spoorlijn tussen Uitgeest en Krommenie, bezet door de Scoutinggroep De Geuzen uit Alkmaar. Maar hoe is dit zo gekomen? De Geuzen en het fort zijn inmiddels onlosmakelijk
met elkaar verbonden.
Sinds 1995, toen het Fort aan den Ham net museum werd, werd er door het fort gevraagd naar vrijwilligers. In
de krant stond de vraag of er mensen behulpzaam konden zijn bij het knotten van de wilgen rondom het fort.
Hopman Kees Wolfswinkel van de Geuzengroep uit Alkmaar leek het een erg leuk idee om deze activiteit met de
verkenners op te pakken. Hij heeft contact gezocht met de vrijwilligers Gerrit en Marja de Man. Zij kwamen met
het voorstel dat de Geuzen een dag kwamen werken en dan naar huis zouden gaan. Het tegenvoorstel van Kees
was om op vrijdag te beginnen en dan te blijven slapen. Op zaterdag te werken en op zondag af te ronden en
dan om twaalf uur weer naar Alkmaar te gaan. Vanuit het fort werd hier eerst bezwaar tegen gemaakt, omdat er
geen goed sanitair aanwezig was. Ze spraken af dat het historische museale sanitair gebruikt kon worden, mits
er goed schoongemaakt werd na afloop.
In februari 1996 was er dan het eerste Geuzenfortweekend. Het was steenkoud en ze gingen hard aan het werk.
De wilgen werden geknot en de woekerende planten voor het fort weggesloopt. De bomen zijn voor het fort weggehaald en het fort is weer zichtbaar gemaakt vanaf de weg. Kortom: klusjes werden gedaan en plezier werd
gemaakt. Op zondag werd het hele fortmuseum klaar gemaakt en namen ze afscheid van Gerrit en Marja.
Na twee evaluatiegesprekken bleek dat deze organisatievorm goed beviel. Ze spraken af om in het najaar op deze voet verder te gaan en een tweede fortweekend te houden in november, waarin ze het werk af konden maken. Op dit fort is het groenwerk natuurlijk nooit “af”. Na het tweede fortweekend kwam het derde en inmiddels
is het 28e fortweekend geweest. De verkenners en rowans begonnen aan een regelmaat van twee tot vier weekenden per jaar en ze begonnen ook andere klussen op het forteiland te doen.
Toen in 2006 één van de vrijwilligers zijn tentoonstelling terug trok, omdat hij ergens anders meer bezoekers
kon krijgen, kwam er een ruimte leeg te staan met vitrinetafels. Dit gebeurde vlak voor de eerste open dagen.
Hopman Kees Wolfswinkel stond met Gerrit te praten over een invulling van de lege ruimte en stelde hem voor
zijn verzameling scoutingspullen er in te leggen en het een jaartje aan te kijken hoe het zou gaan. Er was al snel
overeenstemming en zo ontstond het scoutingtentoonstelling in de collectie van het fort.
Het “scoutingmuseum” is in de voormalige kantine van het fort. Deze kantine was alleen voor officieren. De soldaten moesten letterlijk "de boer op" en hadden vertier bij een boerin Van Veldhuis. De tentoonstelling in het fort
gaat over 10 jaar vrienden tussen het fort en de Scouting. Vele foto's zijn hier de getuige van. Ook geven we een
beeld van hoe scouting in de loop van de jaren is gegroeid. Het geeft een goed beeld van wat scouting was, werd
en is geworden. En de samenwerking tussen de Geuzengroep en het prachtige Fort aan den Ham.
De Geuzengroep is niet de enige Scoutinggroep die fort weekenden houdt. Er waren natuurlijk ook andere groepen die probeerden om het zelfde te doen, maar door hun gebrek aan organisatie en de wanorde die ze veroorzaakten, mochten die andere Scoutinggroepen niet meer terugkomen. De Geuzen kunnen nu terug kijken op
ruim 28 fortweekenden en ze zijn als groep natuurlijk nauw verbonden geraakt met het fort.

2008
De welpen beginnen een moestuin. De Geuzenstam heeft een nieuw stamtenue: een donkerblauwe polo en trui
met op de achterkant de tekst Geuzenstam Alkmaar en een Geuzenvlag in een Alkmaars torentje. De verkenners
winnen wederom de District Scouting Wedstrijden. De stam heeft in september meegewerkt aan de theaterproductie “Na Ons” in het Geestmerambacht. In september gingen ze met zijn allen op groepsweekend naar PBC
Austerlitz. Op 7 oktober kwamen De Geuzen, De Dirk Duyvel en De Marco Polo op televisie in de uitzending met
weerman Piet Paulusma.

2009: 75 jaar De Geuzen
Dit jaar vieren De Geuzen het 75-jarig jubileum van
de Scoutinggroep. Het jubileumjaar werd ingeluid
met een uitgebreide nieuwjaarsreceptie voor leden,
ouders en vrienden van de groep. Er werd een powerpointpresentatie gegeven van de komende jubileumactiviteiten. De oliebollenprijzen en enkele Geuzenpenningen werden uitgereikt. De receptie werd
afgesloten met een kinderdisco voor de jeugd. Nadat
de kinderen vertrokken waren, ging de receptie over
in het jaarlijkse stamfeest. Loes van den Berg heeft
het jubileumlogo ontworpen.
In februari werd op zondagavond 22 februari BadenPowelldag gevierd met het levensverhaal van Lord
Baden Powell en een kampvuur. We hebben met de
hele groep op 9 april de Nationale Scoutingdag gevierd met een vossenjacht in de binnenstad.
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De Landelijke Scoutingwedstrijden
De verkenners van De Geuzen zijn al vaak naar de Landelijke Scouting Wedstrijden
toe geweest, na het winnen van de patrouille- en de districtwedstrijden. Wat houdt
deze LSW eigenlijk in? We gaan terug naar 1924.
De toenmalige NPV (Nederlandse Padvinders Vereniging) organiseerde in 1924 selectiewedstrijden om te bepalen wie zouden worden afgevaardigd naar de wereldkampioenschappen tijdens de World Jamboree in Denemarken.
Deze voorselectie voor de kampioenschappen was goed bevallen en vanaf 1925 ging
men patrouillewedstrijden organiseren. De wedstrijden werden met Pinksteren gehouden op Ada’s Hoeve in Ommen.
In de eerste jaren waren de klasseneisen het uitgangspunt van de wedstrijden. Tegen
het eind van de jaren dertig veranderde dat naar een centraal thema waarop alle activiteiten wedren gebaseerd. Tijdens de oorlogsjaren werden er geen wedstrijden gehouden, maar in 1946 werd de draad weer opgepakt. In de loop van de jaren zijn de
activiteiten van de scouts veranderd en de wedstrijden zijn daarop aangepast.
Daar ook meisjes aan de wedstrijden deelnamen, werd in 1973 de naam van de Landelijke Patrouillewedstrijden
gewijzigd in Landelijke Scoutingwedstrijden. Inmiddels is de LSW verhuisd van Ada’s Hoeve in Ommen naar het
centraler in het land gelegen Scoutingcentrum Buitenzorg in Baarn.
Door de organisatie van de Wereld Jamboree in 1995 kon er door gebrek aan tijd en mankracht dat jaar geen
LSW gehouden worden. In 2009 wordt voor de 78e keer de Landelijke Scoutingwedstrijden gehouden. En dan te
bedenken dat enkele jaren geleden een verkennerpatrouille van De Geuzen met de LSW de eerste plaats heeft
gehaald!
Op 23 april werd Sint Jorisdag gevierd met ridderspelen en een kampvuur voor de hele groep. Op 4 mei stonden
de verkenners weer als erewacht bij de Dodenherdenking. De rowans organiseren dit jaar voor het eerst een
fietshike. De verkenners staan in het landelijke blad Flitz. Het sanitair in de Geuzenkorf is opgeknapt door in het
midden een zijwand te plaatsten, wasbakken met spiegels erboven op te hangen en het sanitair te verdelen in
links twee toiletten en een douche voor de dames en rechts idem voor de heren.
Een verkennerspatrouille van De Geuzen is eerste geworden bij de DSW in Aerdenhout en vervolgens 10e bij de
LSW in Baarn. De verkenners houden hun derde Geuzen Pinksterkamp in Alkmaar. De bevers gingen een weekend logeren bij Scouting Die Robben in Wieringerwerf, de andere Scoutinggroep waar beverleider Rick Laan lid
van is. In juni was de Dwekkerdag bij Scouting Graaf Daron, waar de welpen aan meededen. De Geuzen deden
voor het eerst mee aan het Hoeverdorpsfeest in Egmond aan den Hoef. Dit jaar waren De Geuzen uitgenodigd
om de kinderactiviteiten te verzorgen en om reclame te maken voor Scouting. Dit heeft uiteindelijk nog wat leden opgeleverd bij de welpen.
Dit jaar werd voor de tweede keer de Alcmaria Feesten georganiseerd. Op 27 en 28 juni deden De Geuzen mee
met het onderdeel Kaeskoppenstadt. De verkenners gingen voor het “Huis met de kogel” een vuurtje stoken.
Bezoekers konden brandmerken op een plankje of brood bakken op de manier van 1573. De welpen deden oudHollandse spelen in de St. Annastraat in de Oude stad.
Het groepskamp wordt gehouden van 4 t/m 11 juli in Kinrooi, België (vlak over de grens). De hele groep gaat
met de bus. Voor de bevers en welpen is er een accommodatie beschikbaar en voor de verkenners en rowans is
er kampeergelegenheid. De Geuzenstam gaat op kamp naar de Belgische Ardennen. De Franse scouts brengen
voor 3 weken een bezoek aan Alkmaar. Twee leidsters (Wieteke van de Reep en Romy Wolfswinkel) van de Geuzen gaan met de Franse scouts een week mee als vertalers op kamp in Nederland, op huifkartocht.
De Geuzenstam ging in september helpen met eten opscheppen en bedienen in samenwerking met de Triantastam op de Scout-In in Boxtel. Op 7 oktober heeft de
groep een verjaardagspartijtje gegeven voor de jeugdleden. Deze dag is het exact 75 jaar geleden dat de
groep is opgericht. Na de tompoece en de feestmuts
werden allerlei activiteiten gedaan, zoals verkennertje
prik en koekhappen. De avond werd afgesloten met
stoelendans. Daarnaast kwam op deze avond de 100e
editie van de Koppelstock uit. Dit is de eerste Koppelstock in kleur. Voor de leiding en stichting was er een
gourmetavond. Er is nog een delegatie naar de 8 oktoberreceptie in de Grote Kerk geweest. Een deel van de
Geuzenstam heeft in het Gulden Vlies nog verder gefeest. Dit jaar was het de vijfde keer op een rij dat De
Geuzen meededen met het organiseren van het Kinderfestijn tijdens het Alkmaars Ontzet op 8 oktober op het
Kerkplein/Canadaplein.
In de herfstvakantie werd er weer aan JOTA gedaan. De stam heeft voor de tweede keer het JOTA-programma
voor de jeugdleden georganiseerd. De Geuzen deden een postenjacht door de wijk met als doel de mysteriepost
te vinden. In november was er met het groepsdiner een koud buffet, een presentatie door de jeugdleden in de
kerk naast ons en een reünie in de Geuzenkorf.
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Het groepsdiner
Sinds jaar en dag wordt rond de datum van 7 oktober het
groepsdiner gehouden. Tijdens het groepsdiner wordt de
verjaardag van de groep gevierd. De Geuzen zijn immers
opgericht op 7 oktober 1934.
Het groepsdiner is tevens een moment waarop stilgestaan
wordt bij het afgelopen jaar. Tevens worden diverse gasten
uitgenodigd. Natuurlijk worden leiders en bestuursleden die
het afgelopen jaar afscheid van de groep hebben genomen
uitgenodigd, maar ook personen van buiten de groep die het
afgelopen jaar blijk hebben gegeven de groep een warm
hart toe te dragen, mogen worden verwelkomd. Tot slot
wordt een afvaardiging van onze goede buren en de leiding
van andere groepen waar wij een bijzondere band mee hebben uitgenodigd.
De jeugdleden komen tijdens het groepsdiner allemaal verkleed naar het thema van de avond. In het verleden
zijn alle mogelijke thema’s de revue gepasseerd. Van Arabieren tot indianen, van maffia tot kaasdragers. Sla het
gastenboek er maar eens op na, de variatie is eindeloos.
Op het menu staat vrijwel altijd als eerste een groentesoep, gevolgd door de onvermijdelijke boerenkool. Dit gerecht wordt door sommige leden aangegrepen om de gelegenheid ‘de boerenkoolmaaltijd’ te noemen. Tot slot
worden de door de jeugdleden meegebrachte puddingen geserveerd. Voor menigeen het hoogtepunt van de
maaltijd. Na de maaltijd wordt er nog een gezamenlijke activiteit georganiseerd, zoals een spelletjesavond, film
kijken, disco of voorstellingen voor de ouders.

2010
Om dit jubileumjaar van Scouting Nederland te openen, trakteert Scouting Alkmaar de gemeente Alkmaar op
taart, want wie jarig is trakteert. Op donderdag 14 januari hebben de zes Alkmaarse Scoutingroepen tijdens de
eerste raadsvergadering in het stadhuis aan het college van burgemeester, wethouders en aan de gemeenteraad
drie feesttaarten aangeboden. Deze “Tijd voor Taartactie” was onderdeel van een landelijke actie.
Op 15 mei gingen de welpen en de verkenners naar Utrecht voor de
Scouts2Day, een groot evenement in de binnenstad van Utrecht met vele
(opblaas)-attracties en andere activiteiten. Daarna volgde er een grote show
in de jaarbeurs met als slot een optreden van Nick en Simon. Hier werd ook
het vernieuwde welpenthema gelanceerd. De bevers gingen naar de landelijke Bever-doe-dag in de dierentuin van Amersfoort. Hier werd het nieuwe beverthema gelanceerd. De rowans deden mee aan de Walibi Fundays en ze
gingen op kamp naar Mook (Limburg). In juni waren de welpen verkleed en
deden oudhollandse spelen tijdens Kaeskoppenstad. De welpen gingen naar
Hilversum en de verkenners gingen naar Loenen op kamp. Drie verkenners
zijn in drie dagen terug komen hiken vanuit Loenen naar Alkmaar. Het stamkamp was in Luxemburg, Wiltz. Vier Geuzen waren medewerker van drie verschillende subkampen tijdens de JubJam100 (Jubileum Jamboree 100 jaar
Scouting) in Roermond. In september was het gezamenlijke beverlogeerweekend van Scouting St. Laurentius en
De Geuzen in de Geuzenkorf. Eind september waren de verkenners aanwezig bij het 60-jarig bestaan van Scoutingkampeerterrein P.B.C. Austerlitz.

2011
Welpen brengen een bezoek aan de HEMA en het stedelijk museum. Dit omdat het gebouw klaargemaakt werd
voor het jaarlijkse stamfeest. De bevers hebben een serie opkomsten gehad waarvan het thema ‘reis om de wereld’ is. De verkenners en rowans zijn wederom op fortweekend geweest.
De verkenners hebben tevens de bomen gesnoeid voor de doopsgezinde kerk in Middenbeemster. De jaarlijkse
Donderhike, georganiseerd door scouting Thorheim in Doorn, is dit jaar door 10 kaderleden van de Geuzen uitgelopen.
De bevers hadden in de Geuzenkorf een Indianenkamp. De welpen gingen op kamp naar Den Helder. De verkenners gingen naar Austerlitz en het rowankamp was in Monschau, net over de grens in Duitsland. 7 jeugdleden, 2
stafleiding en 3 IST-ers (medewerkers) van de Geuzen gingen naar de Wereld Jamboree in Zweden, Kristianstad.
2012
In maart hielden de verkenners een daghike van 9.00 tot 21.00u en liepen van Schoorl naar Alkmaar ter oefening
op de DSW. 17 maart hielden de bevers een open dag om meer leden te werven. Hierbij werd het vernieuwde
speltakthema geïntroduceerd. De kaderleden van De Geuzen doen weer mee aan 10e editie van de Donderhike in
Doorn: 2 dagen 75 kilometer hiken. De rowans hebben een speciale opkomst gehad, zij gaan lasergamen in Limmen. 2 rowans en 3 stamleden hebben de KSE (Koninklijke Survival Expeditie) gelopen in Harderwijk. De welpen
gingen op kamp naar Texel, de rowans naar Wiltz (Luxemburg), de verkenners gingen op kamp naar Dwingeloo
en de Geuzenstam ging naar Altensteig (Duitsland, in het Zwarte Woud). Op 7 oktober werd de nieuwe website,
gemaakt door Linda de Boer en Nick Dorrestein, gelanceerd. In september vlogen de “te oude” Rowans door naar
een nieuw op te richten juniorenstam (ook wel Roverscouts geheten). Ze noemen zich stam Radix072.
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IST-verslag van de Wereld Jamboree 2011 in Zweden
24 juli was het dan eindelijk zover: Rick, Martine en Wieteke gingen naar de Wereld Jamboree! De Wereld Jamboree is een groot Scoutingkamp dat eens in de vier jaar in een ander land wordt gehouden en waar scouts uit
de hele wereld naartoe komen. Dit jaar werd de Wereld Jamboree in Zweden gehouden met meer dan 40.000
scouts. Wij gingen daar heen als medewerker (International Service Team).
Zondagavond vlogen we van Schiphol naar Kopenhagen. Vanaf daar zouden we met de bus naar Zweden gebracht worden maar toen wij aankwamen was de laatste bus al vertrokken. We werden naar een scoutinggebouw in de buurt van het vliegveld gebracht en na een korte nacht vertrokken we alsnog naar het terrein van de Wereld Jamboree. Daar aangekomen hebben we onze tent opgezet, het terrein verkend en wat bijgeslapen. De volgende dag kregen we ons werk voor de komende twee weken
te horen en kregen een training daarvoor met ons werkgroepje. Rick en
Martine gingen aan de slag bij een spel voor de jeugddeelnemers: Raffa
Raffa. Wieteke was ingedeeld bij Relax Café en Noisy Café, twee cafés op
het medewerkersterrein.
De rest van de dagen hebben we hard gewerkt maar we hadden gelukkig ook genoeg vrije tijd om leuke dingen
te doen. Zo was er op met middenterrein genoeg te beleven: er was bijvoorbeeld een scoutshop, een Zwitserse
bioscoop en Food Houses uit verschillende landen waar de landelijke specialiteiten geproefd konden worden. Uit
Nederland was er een Holland House waar je onder andere bitterballen en poffertjes kon eten en Koninginnedag
kon vieren. Ook was er voor de medewerkers de mogelijkheid om met de bus het nabijgelegen stadje Kristianstad te bezoeken en naar het strand te gaan. Verder waren er nog verschillende ceremonies die we hebben bezocht: de opening en sluiting voor de medewerkers, de algemene opening en sluiting en Cultural Festival Day.
Speciaal voor alle Nederlandse medewerkers werd er ook nog een feestje gehouden in het Holland House.
Na ruim twee weken zat ons werk erop en moesten we helaas weer naar huis toe. Het was heel bijzonder om
met ruim 40.000 scouts samen een kamp te hebben en mensen uit zoveel verschillende landen en culturen te
ontmoeten. Samen met veel andere Nederlandse scouts vlogen we van Kopenhagen weer naar Schiphol toe. Het
was een ontzettend leuke ervaring!
Rick, Martine en Wieteke

2013
De verkenners vierden de jaarlijkse Sint Jorisviering dit jaar samen met Scoutinggroep Dirk Duyvel. Een klein
jubileum dit jaar: op 27 maart was de 200e groepsraad. De rowans organiseerden de tweede ‘rowanhike’. De
welpen gingen op zomerkamp naar Uitgeest. Daar werd een internationaal kamp gehouden met de Franse welpen
uit Troyes. De verkenners gingen op kamp naar Eerde, Ommen en de rowans gingen naar Mook. De jongerenstam ging naar Ada’s Hoeve in Ommen en de Geuzenstam ging naar Schluchsee in Duitsland.
De verkenners van De Geuzen zijn gevraagd om bij Kasteel Eerde liedjes te zingen in verband met het 100-jarig
bestaan van het labelterrein Eerde.
De Geuzen werden 4e tijdens de JOTA-cross. De Geuzen organiseerden ook dit jaar weer het evenement “Nacht
van de Nacht” in Fort aan den Ham. De Geuzen gebruiken bij de oliebollenactie een nieuwe manier van verkopen.
Jeugdleden trekken samen met leiding en stam de binnenstad van Alkmaar in om vanuit bolderkarren oliebollen
te verkopen.
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2014: 80 jaar De Geuzen
In januari was de nieuwjaarsreceptie ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van De Geuzen. Wethouder cultuur Anjo van de Ven opende dit jubileumjaar met een stormram. Er werden maar liefst 10 Geuzenpenningen
uitgereikt. Ronald Harder heeft het jubileumlogo ontworpen. In februari werd Baden-Powelldag op een hele andere manier gevierd dan anders: de jeugdleden deden eerst een “Ik hou van Baden-Powellquiz” en roosterden
daarna hun trappersmaaltijd op het vuur.
Zaterdag 29 maart wordt er vanuit Scouting Alkmaar in de binnenstad een vossenjacht georganiseerd voor de
zes Alkmaarse Scoutinggroepen.
Op 23 april volgt Sint Jorisdag. Tijdens de Hemelvaartvakantie wordt het jubileumgroepsweekend in Baarn gehouden. In de zomervakantie is niet gekozen voor een groepskamp en hebben de speltakken dus hun eigen zomerkampen. Twee stamleden van De Geuzen doen als medewerker mee aan het NaWaKa (Nationaal Waterkamp)
in Roermond. De Geuzen doen voor de 10e keer mee met het kinderfestijn tijdens Alkmaars Ontzet op 8 oktober.
Naast het jubileumjaar van De Geuzen viert ook clubgebouw een jubileum. De Geuzenkorf staat dit jaar precies
40 jaar in het Hoefplan aan het Honkpad (voorheen nog Meerweg). Op 7 oktober vieren we de verjaardag van de
groep met een kinderfeestje. We vieren dan het “eiken” jubileum. Dit is tevens de datum dat het jubileumboek
“Reuzefijn om een Geus te zijn” uitkomt. Op 1 november is een jubileumgroepsdiner, waarbij eerst wordt gegeten in de Geuzenkorf. Daarna volgt er in de kerk naast ons een presentatie van dit jubileumjaar. Terug in de
Geuzenkorf volgt dan de reünie. Stichtingsvoorzitter Gerald Baalhuis krijgt tijdens de presentatie in de kerk het
bronzen waarderingsteken van Scouting Nederland voor zijn 33-jarige inzet als leiding en bestuurslid van de
groep.
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Scouting door de jaren
heen
1907 - 2014
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De geschiedenis van Scouting
Baden-Powells laatste boodschap
Tegen het einde van zijn leven, toen hij nog gezond was voor zijn leeftijd, stelde Baden-Powell zijn laatste boodschap op. Deze boodschap was zijn laatste groet voor alle scouts, te publiceren na zijn dood. Het zijn op zijn
minst woorden om eens bij stil te staan. Baden-Powell overleed in 1941.

"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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22 februari 1857
In het huis aan Stanhopestreet 6, in de Londense wijk Paddington aan de noordkant van Hyde Park in Engeland,
wordt op deze dag in het gezin van professor Baden Powell en mrs. Henriette Grace Powell Robert Stephenson
Smyth Powell geboren. Robert heeft vier broers en krijgt ook nog drie zusjes die als baby sterven. Na Robert
komt zijn zus Agnes en in mei 1860 wordt zijn jongste broer Baden Fletcher Smyth geboren. Mevrouw Powell
wordt in 1861 weduwe en ter herinnering aan haar man wordt diens voornaam 'Baden' toegevoegd aan de achternaam en zo wordt de familie bekend als Baden-Powell. Zijn vader, natuurkundige en theoloog, stierf in Roberts
3e levensjaar.
Moeder Henriette stond toen alleen voor de taak om tien kinderen op te voeden, waarvan drie geadopteerde kinderen. De familienaam werd in 1869 officieel gewijzigd in Baden Powell. Moeder Henriette vond, zodra haar kinderen daarvoor oud genoeg waren, ze zelf hun eigen weg moesten zoeken in de wereld.
Robert ging al op jonge leeftijd samen met zijn broers de rivieren afzeilen en de kusten verkennen, waaronder
Brownsea Island. Tijdens de vakanties werden er tochten gemaakt, waarbij de jongens zelf voor hun maaltijden
zorgden en overnachtten in de open lucht of in zelfgebouwde hutten. Al met al was het een tijd waarin 'Ste', zoals hij door zijn broers werd genoemd, veel dingen leerde die hem in zijn latere leven goed van pas kwamen.
Zijn middelbare schooltijd bracht Robert Baden-Powell door op “Charterhouse”, een traditionele kostschool. Hij
leefde zich uit in de bossen in de omgeving van zijn kostschool die na de verhuizing uit het hart van Londen buiten de drukke stad stond. Deze school stond toen al tweehonderd jaar in het hart van het toenmalige Londen. Hij
deed er dan spoorzoeken, sluipen, met bijlen omgaan en om op klein wild te jagen en dat onopgemerkt (voor de
leraren) boven een jagersvuurtje klaar te maken. Baden Powell, afgekort B.P. was geen briljante leerling, maar
wel ijverig, sportief en populair onder zijn medeleerlingen. Hij werd gewaardeerd vanwege zijn acteer- en tekentalent.

1876 - India
Op zijn 19e jaar ging hij in plaats van naar de universiteit naar het leger. Dit kwam door enige mislukte toelatingsexamens voor Oxford University, waar zijn vader had gedoceerd. Hij slaagde met glans voor de officierscursus aan de Koninklijke Academie van Sandhurst. Hij werd vrijgesteld voor de tweejarige basisopleiding en werd
direct uitgezonden naar India, met soldaten onder zijn bevel. Hij werd overgeplaatst naar het 13e Regiment Huzaren en komt na vele omzwervingen terecht in het Afrika van ruim een eeuw terug.
B.P. trainde zijn mannen op zijn eigen nieuwe succesvolle methodes, die zeer gewaardeerd werden en meer aansprak dan de gebruikelijke driloefeningen. De nieuwe methode heet Scouting. Veel soldaten waren afkomstig uit
de stad en niet gewend aan het buitenleven. B.P. nam ze in kleine groepjes mee de jungle in, leerde ze hoe ze
gezond moesten blijven en ziektes konden voorkomen, zoals malaria en dysenterie. Hij leerde ze ook hoe ze zich
konden oriënteren met behulp van de zon, de sterren of een kompas en hoe ze voor hun paarden moesten zorgen.

Afghanistan en Zuid-Afrika
In 1880 werd het regiment van B.P. verplaatst naar Afghanistan, een wild
bergachtig land aan de noordgrens van India, en in 1884 vertrok men naar
Zuid-Afrika. De taak die het regiment hier wachtte hing samen met de onderwerping van het Zoeloevolk aan de Engelse kroon. Tijdens de expedities die
werden gehouden, onderscheidde B.P. zich zowel door zijn gezond verstand als
door de vaardigheden die hij zich al sinds zijn jeugd had eigen gemaakt. Tijdens een jachtpartij op groot wild, verwierf B.P. zich de bijnaam M'hiala Panzi' ('Hij die liggend schiet'), toen hij liggend op zijn rug met het geweer tussen
de knieën een nijlpaard in één schot velde. In de hierop volgende jaren werd
Baden-Powell, die inmiddels verschillende malen bevorderd was, voor uiteenlopende doelen uitgezonden naar Malta, Ierland, de Goudkust, Matabelenland en
India. Het leven in India was zwaar, maar de jonge B.P. had het er reuze naar
zijn zin. Zijn favoriete vrijetijdsbesteding was de jacht op everzwijnen, het polospel en het maken van tochten door de rimboe. Om wat extra inkomsten te
vergaren schreef hij artikelen voor de kranten.

22 februari 1889
In het gezin van Harold Soames en Katharine May Hill wordt Olave St. Clair als derde kind geboren. Olave komt
terecht in een rijke familie. Van haar moederskant is zij afstammeling van de graven van Kinnoul. Eén van haar
neven, de zoon van haar broer Arthur, is de latere Sir Christopher Soames, die huwt met een dochter van
Winston Churchill, de beroemde staatsman die in het leven van haar latere echtgenoot een belangrijke rol zou
spelen.
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1899
In 1899 brak de Boerenoorlog in Zuid-Afrika uit. Robert Baden Powell ontving de opdracht naar Zuid-Afrika terug
te keren en wordt belast met de verdediging van het grensplaatsje Mafeking. Daar waren de Engelsen opgespannen voet komen te staan met de Nederlandse boeren, die zich gevestigd hadden in Transvaal en Oranje Vrijstaat.
Spoedig daarna brak de Boerenoorlog uit, en het bekende beleg van het aan de noordgrens van de Kaapkolonie
gelegen Mafeking. Het stadje Mafeking was een belangrijk centrum aan de spoorlijn naar Rhodesië (Zimbabwe).
Er bevond zich veel spoorwegmaterieel en andere voorraden. Met 1250 manschappen en de plaatselijke bevolking doorstaat hij een beleg van 217 dagen (7 maanden). Het door de boeren omsingelde stadje was volkomen
op zichzelf aangewezen. Dankzij Baden Powells uitmuntende leiderschap, vindingrijkheid en humor en ondanks
het tekort aan voedsel en munitie en de boerenovermacht doorstond men het beleg. Hij had in met succes het
stadje Mafeking verdedigd tegen opstandige boeren. Op 17 mei is Mafeking vrij.
In Engeland, waar men de ontwikkeling in spanning had gevolgd, was Baden-Powell zonder dat hij het wist, tot een nationale held geworden. Zijn naam als 'Held van Mafeking' is
gevestigd en zijn initialen B.P. verschijnen als gevolg daarvan overal in het Britse wereldrijk. Koningin Victoria bevordert hem op zijn 43e tot (toen de jongste) generaal-majoor.
Nog een keer krijgt Baden-Powell een opdracht in Afrika: de oprichting van de South African Constabulary, een bereden politiekorps.
Ook zijn boek uit 1899 “Aids to Scouting”, een handboek voor soldaten en onderofficieren,
werd zeer populair, vooral onder jongens. Een boek over zijn nieuwe ideeën van zijn militaire loopbaan, waarin adviezen stonden op het gebied van spoorzoeken, verkennen,
schetsen, rapporteren en patrouilleformaties. “Aids to Scouting” doet tot zijn verbazing
opgang onder de jongens in Engeland. Ze kopen het bij duizenden en zij spelen een spel
als ‘B.P. Scouts’.

1903
Robert Baden Powell keert voorgoed terug naar Engeland. Hij wordt geplaatst bij de Britse Cavalarie, met als
speciale opdracht het ontwerpen van een nieuw opleidingssysteem t.a.v. de training van soldaten. Nu, dat Baden
-Powell na zoveel jaren terug was in Engeland, viel het hem op dat veel jongens zich slecht wisten te vermaken
in hun vrije tijd. Kinderen kwamen tekort aan lichaamsbeweging, frisse lucht en samen met leeftijdsgenootjes
bezig zijn. Hij kwam in contact met een bestaande jeugdorganisatie, 'The Boy's Brigade'.
In overleg met de leider hiervan begon Baden-Powell de ideeën, die hij had neergelegd in “Aids to Scouting” om
te werken voor de jeugd.

1904
Koning Edward VII benoemt Baden-Powell tot luitenant-generaal, de hoogste rang in vredestijd. Toen B.P. zijn
handboek “Scouting for Boys” schreef, legde hij even zijn pen neer en wilde hij zijn ideeën in de praktijk testen.
Het was de bedoeling om een aanvullend activiteitenprogramma te schrijven, dat bestaande jeugdorganisaties
als “The Boy’s Brigade” voor meer jongens aantrekkelijk moest maken. De vraag was of het nieuwe spelaanbod
zou aanslaan. B.P. vond dat je nooit op theorie alleen mocht bouwen, nam het besluit zijn ideeën tijdens een
kamp in praktijk te brengen.

1907 BROWNSEA ISLAND KAMP
Baden-Powell kwam in contact met een bestaande jeugdorganisatie Boys Brigade die dit experiment steunt en
uitgever Arthur Pearson verleent steun bij de voorbereiding van het later beroemd geworden boek.
Tijdens het schrijven van het boek 'Scouting for
Boys' (Verkennen voor jongens) neemt Baden-Powell dus
de proef op de som en houdt met 21 jongens een kamp
op Brownsea Island, gelegen nabij de haven van Poole,
aan de Engelse Zuidkust. Een eiland van 2,5 kilometer
lang en 1 kilometer. breed met bossen en stranden, een
prachtige omgeving. Hij wist deze ideale plek uit de tijd
van de zeiltochten met zijn broers. De eigenaar van het
eiland, Charles van Raalten, gaf onmiddellijke toestemming tot het houden van het kamp.
Het zou dus een proefkamp worden in augustus onder
leiding van B.P. en 2 leiders van de Boys Brigades, Robson en Green, waarvan 10 jongens van de Boys Brigades
uit Poole en Bornemouth en 11 kinderen van kennissen,
waaronder B.P.'s 9- jarige neefje. Ook een oude vriend
uit het leger ging mee. Het lelieblad werd het symbool
van het kamp. Het nieuwe was de indeling in patrouilles
(groepen) die dierennamen kregen, zoals: Wulpen, Raven, Wolven en Stieren. Uniformen waren er nog niet.
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En tot verbazing werd dit kamp een succes en de ware oorsprong van Scouting in heel de wereld. Na dit proefkamp kwam er iets groots opgang. Baden-Powell hield in het hele land lezingen over zijn ideeën, en het enthousiasme bij het publiek was groot. Een bewonderenswaardige prestatie leverde B.P. vervolgens door naast zijn
drukke werkzaamheden bij de cavalerie, tijd te vinden tot het schrijven van het handboek 'Scouting for Boys'.
Om aan de brandende belangstelling te voldoen verscheen 'Scouting for Boys' in gedeeltes in 14-daagse afleveringen, die in grote oplagen werden gedrukt. In feite werd met het verschijnen van 'Scouting for Boys' het startsein en de grote stimulans gegeven tot het van de grond komen van de Padvindersbeweging.

1908
“Scouting for Boys” wordt gepubliceerd, eerst in zes veertiendaagse aflevering en in mei 1908 in boekvorm. Het wordt een overrompelend succes. In
feite werd het verschijnen van dit boek het startsein en de grote stimulans
gegeven tot het van de grond komen van de Padvindersbeweging.
Het weekblad “The Scout” verschijnt, waarin elke week een bijdrage van
B.P. te vinden was. Er werd in datzelfde jaar een tweede kamp onder leiding
van B.P. gehouden. In Londen werd het hoofdkwartier opgericht. Eind 1908
waren er 60.000 Scouts geregistreerd, een jaar later 100.000. Heel Engeland was in de ban van dit nieuwe fenomeen. B.P.’s boeken, vooral het boek
“Scouting For Boys” die in 1908 uitkwam, werden bestsellers! Baden-Powell
hield in het hele land lezingen over zijn ideeën en het enthousiasme bij het
publiek was groot.
Op 2 oktober 1908 maakt Koning Edward Baden-Powell Ridder in de Victoria
Orde. Hij heet sindsdien ‘Sir Robert Baden-Powell’. De koning vraagt hem
tevens om al zijn aandacht aan de Scoutingbeweging te schenken.

1909 SCOUTING NAAR NEDERLAND!
In september wordt de eerste grote Crystal Palace Rally op 4 september
1909 in Londen gehouden. Er verschijnen tot ieders verbazing niet minder
dan 11.000 Boy Scouts en bovendien enkele meisjespadvinders in zelfbedachte uniformen.
Een 12 jarig meisje, Sibil Geard, zag vaak Boy Scouts bezig en ze vond het spijtig dat er voor meisjes niet zoiets
bestond. Ook meisjes voelden zich aangetrokken tot de beweging. Samen met andere vriendinnen kleedde ze
zich zo Scoutingachtig mogelijk, met schoolrokken en geleende spullen en ze gingen naar de Rally. Dat is het
signaal om ook Scouting voor meisjes te gaan organiseren.
B.P. heeft persoonlijk met de 12 meisjes gesproken. Het zette hem aan het denken. Baden Powell haalde zijn
zuster Agnes over om ook iets voor de meisjes te verzinnen, onder de naam: "Girl Guides Association". Rond de
jaarwisseling 1909/1910 waren er in Londen 8.000 Girl Guides ingeschreven. Net als de jongens met hun leliebladvignet (teken) kregen de meisjes een klaverbladvignet. Sibil werd in 1914 (tot 1918) leidster van haar eerste opgerichte gidsengroep.
Eerder dat jaar werd het eerste zeeverkenners kamp georganiseerd, deels aan boord van het schip 'Mercury'.
B.P.'s oudste broer Warrington schreef het handboek voor de zeeverkenners. B.P. bezoekt verschillende landen
waar hij de ontwikkelingen van de Scouting aanmoedigde.

1910
In 1910 nam B.P. op aandringen van Koning Edward Vil zelf ontslag uit het leger om zich helemaal aan de Scoutingbeweging te kunnen wijden. 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.
Patrouillescouts van de 16e Oxford-troep wilde met de beste geteste ‘model’ Scouts, 6 in totaal, onder leiding
van Scoutmaster Bernard Blythe, een bezoek aan het vaste land brengen. Er was correspondentie met geüniformeerde jeugdbewegingen in Nederland en België. De tocht van Hull naar Amsterdam werd vergoed door de
spoorwegmaatschappij waar Blythe's vader werkte. De rest zou met de fiets gedaan moeten worden. Het was 30
juli 1910. De 6 Britse verkenners werden feestelijk ontvangen en het zou een bijzondere historische gebeurtenis
worden. De kranten (o.a. de Telegraaf) stonden er vol van. Troep 16 bezocht in de zomer naast Amsterdam o.a.
Rotterdam, Nijmegen en Tilburg.
In Nederland treft men voorbereidingen om met de Padvinderij te beginnen. In Den Haag geeft W.J. van Hoytema het boekje 'Op Hollandsche jongens naar Buiten' uit, wat leidt tot vorming van de eerste groep: de Jonge
Verkenners in december 1910, onder leiding van de Ier Griffin Moriarty. Uiteindelijk was er ook een Nederlandse
"Baden Powell" gevonden, meneer Lingbeek (arts). In Amsterdam richt de journalist Gos De Voogt een proefpatrouille op. De organisatie heette de eerste 5 jaren de Nederlandse Padvinders Bond.
Enkele Amsterdamse kinderen gaven zich op bij meneer Den Ouden, die een patrouille van 10 verkenners had
opgericht en hen theorielessen gaf, vooral in knopen en veel spelletjes deed. Zij oefenen onder leiding van hopman M.W.D. den Ouden. De Voogt werd met namen geïnspireerd door het bezoek van Britse Verkenners.
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1911-1912 DE ONTWIKKELING
Op 7 januari 1911 begon dus de Scouting in
Nederland. Er werden die dag 200 jongens en
enkele leiders verdeeld over 8 troepen. De
voorbereidingen waren klaar. Uniformen waren
compleet verkrijgbaar, het Padvindersuniform
is praktisch en sterk, maar je zag vooral geen
verschil in kleding meer van rangen en standen van rijke en arme kinderen. Het ledental
steeg snel naar 3000 leden. Het eerste kamp
werd gehouden in de aankomende pinkstervakantie, het "Pinksterkamp".
Baden-Powell maakt een wereldreis en stimuleert de start van scouting op alle vijf de werelddelen In september bezoekt BP in Nederland Den Haag en Amsterdam.
Bij aankomst op het Amsterdamse Centraal Station wordt BP welkom geheten door bestuursleden van de N.P.O.
In een open rijtuig en geëscorteerd door Padvinders op de fiets reed BP door de straten van de hoofdstad naar
het paviljoen in het Vondelpark. Daar stonden enkele honderden Padvinders klaar voor 'inspectie'.

In Nederland worden in vele plaatsen padvindersgroepen opgericht en hier en daar ook meisjesgroepen. De 3
belangrijkste landelijke verenigingen zijn:



De Nederlandse Padvindersorganisatie (N.P.O.), op 7 januari 1911 in Amsterdam opgericht door Gos de
Voogt.



De Eerste Nederlandse Meisjes Gezellen Vereeniging (E.N.M.G.V.) in 1911 opgericht door Mevr. A. Mullervan Geuns.



De Nederlandse Padvindersbond (N.P.B.), op 10 maart 1912 te Den Haag opgericht door onder andere
W.J. van Hoytema.

De N.P.B. verschilde weinig met de N.P.O., maar de N.P.O. streefde echter Engelse manieren na, terwijl de
N.P.B. een eigen stijl had, op een nieuwe Nederlandse manier. Ondertussen was er ook al Scouting gekomen in
België, Amerika, Noorwegen, Zweden en Denemarken.
In Leiden, voorjaar 1911 ontstonden de eerste Padvindsters. Drie meisjes in zelfbedachte uniformen wilde een
eigen zelfstandige organisatie opzetten met een leidster (die nergens te vinden was). Moeders vielen in. Mevrouw Hammes werd zowel praktisch als theoretisch tot de meest ervaren leidster van ons land beschouwd. Ze
leidde ook de eerste landelijke leidsterscurcus in de zomer van 1920 voor leidsters, assistent-leidsters, rondeleidsters en assistent-rondeleidsters boven de 15 jaar.

1912
Tijdens de reis aan boord van het schip Arcadian ontmoet hij Olave St. Clair Soames, met wie hij in oktober van
dat jaar in het huwelijk treedt.

1913
Het reizen van B.P. gaat door: Algiers, Malta, Napels. Op 30 oktober wordt de oudste zoon Peter geboren. Deze
zou later de Tweede Baron Baden-Powell zijn, en een belangrijke rol spelen in het Zuid-Afrikaanse politiekorps en
in de International Fellowship of former Scouts and Guides. Hij overlijdt reeds op 49 jarige leeftijd in 1962 te
Londen. In 1936 wordt zijn zoon Robert jr. geboren en hij wordt daarmee de derde Baron Baden-Powell. De Baden-Powells krijgen nog twee dochters, te weten Heather Grave (1915) die in 1940 trouwt met Commander John
King en Betty St. Clair (1917) die in 1936 trouwt met Gervas Clay. De kleinzoon Robert jr. is in de Britse Scouting actief.
Tevens was er het Nationaal kamp IJmuiden (dit werd beschouwd als de eerste Jamboree). Hier deden ook
Duitsland, België, Engeland en Denemarken aan mee.
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SCOUTING BLIJFT BESTAAN!
Al in 1913 speelde B.P. met de gedachte om een speciaal spelaanbod te starten voor ‘Junior Scouts’, alhoewel
die naam hem nog niet kon bekoren. Dit idee kreeg pas vorm toen B.P. hierover in contact kwam met zijn vriend
Rudyard Kipling. Het welpenhandboek, gebaseerd op Kiplings Jungleboeken, verscheen in 1916 in Engeland. De
Cub Scouts waren geboren. Het welpenhandboek bevat het verhaal over Mowgli in de Rimboe.

1914-1918
In 1914 volgde een spelaanbod voor Senior Scouts. De Eerste Wereldoorlog begon. Baden-Powell ziet, onder andere na bezoeken aan de oorlogsfronten in Vlaanderen en Frankrijk, waar nationalisme toe kan leiden. Vier jaar
lang waren buurvolken bezig elkaar uit te moorden. Baden-Powell zag door de Eerste Wereldoorlog dat de
Scoutsbeweging volkeren over hun grenzen bijeen kon brengen in internationale broederschap, als vredesbeweging. Een rechtstreeks gevolg hiervan was het idee van een Jamboree als internationale bijeenkomst, gericht op
onderlinge verstandhoudingen en wederzijds begrip. Op politiek niveau leidde een soortgelijk idee tot de oprichting van de Volkenbond.

1915
Onder leiding van Prins Hendrik gaan de N.P.O. en de N.P.B. samen in
de N.P.V., de Vereeniging de Nederlandsche Padvinders. De prins wordt
beschermheer van de vereniging. De N.P.O. en later de N.P.V. waren
voor jongens van alle godsdiensten.
1916
Padvindsters en meisjes-gezellen uit Amersfoort, Amsterdam, 's Gravenhage, Leiden en Rotterdam richtten op 31 januari het Nederlandsche Meisjes Gilde op (N.M.G.). Later werd dit het N.P.G.
(Nederlandsche Padvindsters Gilde). De eerste presidente is mevrouw
M. Cijfer-van Wijngaarden.
In 1916 was het eerste meisjeskamp in Epe voor Nederland. Het nieuwe handboek kwam uit over de wet, belofte,
uniformen, insignes, organisaties en een flink portie padvinderstechniek, geschreven door R. Romer. Prins Hendrik
was een voorstander van Scouting en liet zich tot Padvinder installeren. In dit jaar beginnen in Engeland de 'Cubs'
de speltak die in Nederland de Welpen zou gaan heten.
Hiervoor wordt het Wolf Cub's Handbook gepubliceerd.
Op 24 april 1916 (tweede paasdag) reikte Prins Hendrik
op de Bildtsche Heide de nieuwe vlaggen uit aan de afdelingen van de nieuwe vereniging. Op de foto zie je de Prins
in lichte jas. Naast hem loopt luitenant-generaal J.B. van
Heutz, voorzitter van de N.P.V.

1917
De eerste welpenstam komt in Utrecht en in Engeland is de introductie van het spelaanbod voor "Senior Scouts",
de zogenaamde Rover Scouts. Lord en Lady Baden-Powell vestigden zich met hun gezin op het buiten Bentley,
dat ze Pax Hill (vredesheuvel) noemen en zullen er tot 1939 wonen.

1918
Haarlem, Alkmaar en Hilversum wilden in 1918 ook wat aan Scouting doen. De tweede welpenstam komt in
Utrecht en ook wordt in dat jaar de eerste roverscoutsgroep in Nederland opgericht, voor 18 jaar en ouder.
Daardoor kwam het ledenaantal op 300 scouts. Lord en Lady Baden-Powell bezoeken Spanje en Portugal. Het
werd een begrip in de toenmalige Scouting- en Guiding-wereld. Amsterdam had de primeur van de eerste troep
voor gehandicapte Padvinders. De troep werd gevormd door “twintig kwekelingen van het Blinden-Instituut”.

1919
W.F. de Bois MaClaren schenkt de Scoutingbeweging het buiten 'Gilwell Park' in Epping Forrest bij London. BP
besluit er een trainingscentrum voor kaderleden van te maken en een kampeerterrein voor Scouts uit OostLonden. Op 'Gilwell-Park' ontstaat de Woodbadge Gilwell-cursus (een voortgezette training voor vrijwilligers). Er
verschijnen nieuwe boeken van Baden-Powell, zoals 'The Wolf Cub's Handbook' (m.m.v. Rudyard Kipling), 'Girl
Guiding-Rovering to Success'. Rond 1916 was de schatrijke Amerikaans-Engelse mrs. Julliette Low, die in de
U.S.A. een omvangrijke meisjesclub leidde, onder de indruk van Baden-Powells werk en stichtte de 'Girl Scouts
of America'. Dit heeft grote invloed op de ontwikkeling van Guiding in vele andere landen.
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1920
In november 1920 wordt er ook aan de Junior Scouts gedacht en dan met name aan de meisjesgroepen: het
"Kabouterspel". Het handboek voor Nederlandse Kabouters zal pas in 1925 uitkomen. De eerste Wereld Jamboree wordt gehouden in Londen, in het Olympia stadion. Aanwezig waren 8000 scouts uit 34 landen. Sir Robert
Baden-Powell wordt uitgeroepen tot 'Chief Scout of the world'. Tevens werd de eerste internationale conferentie
gehouden; de oprichting van de Boy Scouts International Conference.
In Nederland krijgt de N.P.V. een nieuwe voorzitter: viceadmiraal, oud-minister van
Marine en Staatsraad J.J. Rambonnet. In 1928 krijgt hij de titel Hoofdverkenner. Onder
zijn leiding groeit de N.P.V. flink. Hij wist de vereniging in korte tijd zowel organisatorisch als financieel gezond te maken met als resultaat een forse groei van het ledental.
In 1927 werden organisatie en insignesysteem naar Brits voorbeeld veranderd. Zowel
de leiderstraining in Ommen als de training van de verkenners, die vanaf 1924 tijdens
de patrouillewedstrijden naar voren kwam, waren zaken die de Hoofdverkenner zeer na
aan het hart lagen.

1921-1922
Het internationale blad 'Jamboree' wordt voor het eerst uitgebracht (de titel veranderde in 1955 in 'World Scouting' en is tegenwoordig 'World Scouting News'). In 1921 maken we ook kennis met mevrouw Verhorst, Nederlands eerste welpenleidster. In Nederland zijn er 3256 leden. Het roverscoutshandboek komt dan uit. De Eerste
International Comité werd in 1922 gekozen (tijdens de 2e internationale conferentie in Parijs). 30 landenorganistaties zijn hierbij vertegenwoordigd. De eerste wereldwijde telling: 1.019.205 Scoutingleden in 31 landen. Er
wordt begonnen met de Venture Scouts (Stam).

1923
Het door Baron van Pallandt ter beschikking gestelde 'Gilwell Ada's Hoeve' in Ommen wordt door Dhr. Rambonnet officieel in gebruik genomen als kampterrein. Dat jaar starten al de eerste Gilwellcursussen. Tot heden is het
terrein langs de Vecht een door velen bezochte locatie. De training van de verkenners wordt in 1924 verbeterd
en het ledental stijgt zeer snel. De tweede Wereld Jamboree vindt plaats in Kopenhagen, Denemarken. Er deden
4549 deelnemers mee. Derde World Scout Conference in Kopenhagen, Denemarken. 34 nationale organisaties
zijn aanwezig.

1925-1926
Het Internationaal Scout Chalet wordt geopend in Kandersteg, Zwitserland. Dit staat nu bekend als Kandersteg
International Scout Centre. De vierde World Scout Conference vindt plaats in 1926 in Kandersteg, Zwitserland.
Hier waren 29 nationale organisaties bij aanwezig.

1928
Op voorstel van de Nederlandse mevrouw Wijnaendts Francken-Dyserinck wordt tijdens de 8e Wereldconferentie
in Hongarije de World Association of Girl Guides and Girl Scouts opgericht (WAGGGS). In 1928 kwam er een wereldcomité en een permanent Internationaal Bureau in Londen. Rambonnet wordt hoofdverkenner.

1929
De derde Wereld Jamboree wordt gehouden in Birkenhead, Engeland. Er zijn 50.000 deelnemers. Hier wordt ook de vijfde World Scout Conference gehouden. 33 nationale scouting
organisaties zijn aanwezig. BP wordt in de adelstand verheven en kiest de naam 'Baron
Baden-Powell of Gilwell'. Daarmee verbindt hij zijn naam aan het internationale trainingscentrum bij Londen. In ditzelfde jaar maken de Baden-Powells reizen naar India en Afrika.

1930
Mevrouw E. van den Bosch-de Jongh wordt presidente van het 'Nederlandsche Meisjes Gilde'. Zij brengt al snel
eenheid in het gilde en de daaropvolgende naamsverandering: 'Het Nederlandse Padvindsters Gilde' (1933). In de
Christelijke Jonge Mannen Vereniging (C.J.M.V.) zijn Padvindersgroepen ontstaan, die zich federatief aansluiten
bij de N.P.V. Met instemming van het Rooms Katholiek Episcopaat komt de Vereniging der Katholieke Verkenners
tot stand en deze vereniging sluit zich aan bij het N.P.V. Tijdens de 6e wereldconferentie van de W.A.G.G.G.S. op
het buitencentrum Foxlease in Engeland, wordt Lady Baden-Powell unaniem uitgeroepen tot World Chief Guide.
Sinds die tijd reisde ze met haar man de hele wereld over, om zo de ontwikkeling van de beweging te stimuleren
en hulp te verlenen. Jaarlijks melden zich nieuwe landen aan als lid van de beweging.
Het aantal Scouts wereldwijd overschrijdt de 2 miljoen in 1930. De speltakken zoals de welpen, kabouters, padvinders, padvindsters en de zwerfscouts (roverscouts) breiden zich uit.
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1931-1932
In 1931 was de zesde World Scout Conference, Wenen-Baden, Oostenrijk. 44 nationale scouting organisaties waren vertegenwoordigd. In 1932 zijn er in Nederland 9318 leden. Lord Baden-Powell komt voor het nationale kamp naar Wassenaar en ontvangt voor zijn verdiensten in
het Kurhaus te Scheveningen het Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. Ook krijgt hij de
Wateler Peace Price, terwijl zijn echtgenote onder andere Polen bezocht. Op 31 juli opent ze
'Our chalet' het eerste internationale wereldcentrum van de W.A.G.G.G.S. Lord Baden-Powell
laat ter herinnering aan de schenkster, de Amerikaanse Helen Storrow, op de balken in de grote zaal de volgende tekst zetten: "Aan Helen Storrow dankt onze wereldbond dit Chalet tot
bloei van de padvinderij en beter begrip tussen volkeren, juli 1932."

1933
De vierde Wereld Jamboree vindt plaats in Gödöllö in Hongarije en telt 25.793 deelnemers. Op dezelfde
plaats is de zevende World Scout Conference, waarbij 31 nationale Scoutingorganisaties aanwezig waren.
Een opmerkelijke ontwikkeling in 1933 was de oprichting van een nieuwe gespecialiseerde
speltak, de luchtverkenners. Vooral in Amsterdam liep dit storm. Het welpenaantal komt in
dat jaar in Nederland op 6350 Welpen. In 1937 was dit aantal gegroeid naar 7750 Welpen.

1935-1936
Achtste World Scout Conference, Stockholm, Zweden. 28 nationale scouting organisaties aanwezig. H.K.H. Prinses Juliana wordt in 1936 beschermvrouw van het N.P.G.

1937 DE WERELDJAMBOREE IN NEDERLAND
Dit jaar was voor Nederland heel bijzonder, de vijfde Wereld-Jamboree werd in Vogelenzang gehouden. Hoogtepunt van het wereldkamp was het bezoek van de Chief Scout en Lady Baden-Powell. Koningin Wilhelmina
opent samen met Lord Baden-Powell het kamp waaraan 28.750 verkenners en leiders uit 54 landen aan meededen, waarvan 10.715 Nederlanders. In 1937 telde Nederland in totaal 20.700 leden, waarvan meer dan de
helft in Vogelenzang aanwezig was. Ook waren er zee- en luchtverkenners en 2500 welpen aanwezig.
Het kampterrein was ongeveer 160 hectare groot en lag rondom het “Huis te Vogelenzang”. Het kampterrein
werd snel bebouwd en omgezet voor de Wereld-Jamboree in Vogelenzang. De kamstaf, Lord en Lady Baden-Powell
en de koningin verbleven even in het landhuis 'Teylingerbosch'; het Jamboreehoofdkwartier van dit grote evenement. Na de
sponsoring en goedkeuring van de landeigenaar jonkheer W.P. Barnaart kon de Jamboree beginnen. 29 juli
1937 was de eerste dag van aankomst van de Nederlandse en buitenlandse Scouts. Voor Lord Baden Powell
was dit zijn laatste Wereld-Jamboree. De negende World Scout Conference is in Den Haag, Nederland. Er waren 34 nationale scouting organisaties aanwezig.

Het treinstation Vogelenzang is
nooit zo druk geweest als in de
zomer van 1937.

Vele buitenlanders kwamen naar
de jamboree, waaronder deze
Poolse verkenners.

De verkenners uit Nederlands-Indië
hadden een grote partij bamboe
meegenomen. Daarmee maakten
ze de Pendopo. Dit gebouw behuisde een tentoonstelling van Indische
gebruiksvoorwerpen.

Tijdens de opening was er een
groot defilé van alle deelnemers.
Het duurde ruim anderhalf uur
voordat de hele stoet voorbij was
getrokken. Tot slot werd er een
kolossale rally gehouden waarbij
de volledige jamboree-bevolking
over de volle arenabreedte op de
eretribune toe rende.
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Hier zien we een patrouille van het
eiland Saba met de opvallende
hoeden.

De opening werd bijgewoond door
BP en Koningin Wilhelmina.

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.

Prins Gustaaf Adolf neemt de Jacobsstaf
in ontvangst neemt.

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. De
staf draagt het krijs, 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.
Lord Robert Baden-Powell sluit deze historische jamboree met de volgende woorden:
"De tijd is voor mij gekomen om jullie vaarwel te zeggen. Ik wens jullie een gelukkig leven toe. Je weet dat velen onzer elkaar nooit meer zullen ontmoeten op deze wereld. Ik ben in mijn eenentachtigste jaar en aan het
einde van mijn leven. De meesten van jullie staan nog aan het begin en ik hoop dat jullie leven gelukkig en vol
succes zal zijn.... Good-bye and God bless you all!"

1938
Vooral door de Wereld-Jamboree is het ledenaantal in Nederland gegroeid met 31% naar 30.000 leden. Prins
Bernard neemt de titel Koninklijke Beschermheer over van de overleden Prins Hendrik. De Scout-movement wereldwijd telt 3,3 miljoen leden. Baden-Powell neemt in 1937 op 80-jarige leeftijd afscheid na 30 jaar Chief Scout
te zijn geweest. In 1938 stoppen Lord en Lady Baden-Powell met reizen en gaan Engeland en hun landgoed Pax
Hill voorgoed verlaten. Ze vestigen zich om gezondheidsredenen in Nyeri, Kenia. De Chief was toen al 81 en
moest om gezondheidsredenen rust houden. Van daaruit bleef B.P. de Padvinders en Padvindsters overal ter
wereld stimuleren en gaf hij hen raad door middel van zijn boeken, brieven en radiotoespraken. In Nederland
treedt hoofdverkenner Rambonnet af.
Lord Somers volgt BP in het Britse Wereldrijk feitelijk op als Chief
Scout. De rooms-katholieken richten hun eigen organisatie op, de
Katholieke Verkenners. De N.P.V. en K.V. richten Nationale Padvindersraad op, waarvan Prins Bernhard voorzitter wordt. A.E. Oosterlee wordt hoofdcommissaris van de N.P.V. en mr. Ben Hoppener van
de K.V. De functie van Hoofdverkenner blijft daarmee dus vacant.

1939
De enige jamboree voor meisjes wordt in Hongarije gehouden. Dit
wereldkamp heet 'Pax Ting' (Vredesbijeenkomst). Er zijn Padvindsters uit 32 verschillende landen aanwezig. De vredesoproep heeft
niet lang mogen baten. De jamboree werd vroegtijdig afgebroken,
want 1 september van dat jaar begon de Tweede Wereldoorlog. De
Scouts gingen eerder naar huis. De tiende World Scout Conference
was in Edinburgh, Schotland. 27 nationale scoutingorganisaties waren daarbij aanwezig.

1940 SCOUTING VERBODEN IN DE OORLOG!
De Tweede Wereldoorlog breekt op 10 mei 1940 in Nederland uit. Na de Duitse inval bleven de Nederlandse
Padvind(st)er verenigingen zo goed als het ging verder functioneren. Activiteiten buiten waren nagenoeg niet
mogelijk. B.P. was er echter van overtuigd dat na de oorlog de Padvindersbeweging weer zou opbloeien en de
mensen als vrienden bij elkaar zou brengen. Het einde van de oorlog heeft de Chief Scout helaas niet meer
meegemaakt.
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1941
Robert Baden-Powell schreef nog brieven, boeken en gaf toespraken. Toen ging zijn gezondheid achteruit. Op 8
januari 1941 overlijdt in zijn woning 'Paxtu' in Nyeri in Kenia Robert Baden-Powell, bijna 84 jaar oud. Op zijn verzoek wordt hij ook daar begraven, net buiten het Mt. Kenya National Park op de weg naar Treetops, de beroemde
logde waar Prinses Elizabeth hoorde dat ze koningin werd. In Londen wordt in Wesminster Abbey een massaal
bezochte herdenkingsdienst gehouden in aanwezigheid van onder andere Koning George VI, minister-president
Churchill en ambassadeurs van vele landen waar Scouting en Guiding zijn gevestigd. Aan de Scoutingbeweging
laat hij een laatste boodschap na.
Medio 1941 werden de Padvind(st)ersverenigingen door de Duitse bezettingsautoriteiten verboden. Uniformen en
materialen moesten worden ingeleverd of verbrand. Veel Padvindersgroepen gingen in het geheim door. Veel
Scouts gingen bij het verzet of hielpen anderen door de verschrikkingen van de oorlog heen. Hoofdbestuursleden
werden gearresteerd en geïnterneerd. In plaats daarvan kwam de Duitse jeugdstorm. Vele Padvindersgroepen
hielden thuis geheime bijeenkomsten.

1944
Lady Baden-Powell keert vanuit Kenia terug naar Engeland, waar haar door de Britse Kroon een woning ter beschikking wordt gesteld in Hampton Court Palace te Londen. Lady Baden-Powell zet haar belangrijke werk voor
Scouting voort na de dood van haar man. Zij doet dat onafgebroken tot aan 1973. In het najaar van 1944 herrijst de padvindersbeweging in het reeds bevrijdde zuiden van het land. A.E. Oosterlee en mr. Jo Cals (de latere
minister van Onderwijs en Minister-president) nemen de leiding in handen. Mevrouw E. van den Bosch-de Jongh
neemt de leiding weer op zich van het N.P.V.

1945
Na de bevrijding blijkt de Scoutingbeweging nog altijd populair en springlevend. Er is grote animo onder de
jeugd. Er wordt zelfs op 4 juli een vierde beweging opgericht: de Nederlandse (Katholieke) Gidsen Beweging.
Mevr. mr. Bep Twaalfhoven wordt de eerste presidente van de N.G.B. Het jaar daarop wordt door de N.P.G. en
de N.G.B. de Nationale Padvindstersraad opgericht. Er werden nieuwe handboeken geschreven, maar het zorgen
voor nieuwe uniformen was moeilijker. Aan hoeden was niet te komen, dus dan maar de baret.

1946 10 MILJOEN LEDEN?
Lady Baden-Powell, brengt een bezoek aan Nederland en wordt groots ontvangen in Den Haag. Op het Binnenhof
trekken meer dan 10.000 meisjes langs haar. Ze komt in Middelburg, Goes, Rotterdam en Amsterdam. Ook
brengt ze een bezoek aan paleis Soestdijk waar ze wordt ontvangen door het prinselijk paar. In 1946 krijgen de
Katholieke Verkenners een volledig zelfstandige plaats naast de N.P.V. De hoofdcommissaris werd H.F.M. Baron
van Voorst tot Voorst. Eerste Inter-American Conference, Bogota, Colombia.

1947
Prinses Juliana, die al vanaf 1936 beschermvrouw van het N.P.G. was wordt beschermvrouw van beide meisjesverenigingen. In augustus vindt de zesde Wereld Jamboree (de
Jamboree van de Vrede) plaats in het Franse Moisson, waar 24.152 verkenners uit meer
dan 60 landen bijeen zijn. In Château de Rosny in Frankrijk wordt de elfde World Scout
Conference gehouden. 32 nationale scouting organisaties zijn hierbij aanwezig.
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1949
Een belangrijk jaar voor de Katholieke Verkenners. Zij krijgen hun eigen buitencentrum Gilwell St. Walrick in
Overasselt. De eerste beheerder is de legendarische Mat Zuur die in een tent en een blokhut op het buitencentrum woonde. In de loop van de jaren zijn de houten barakken vervangen door stenen gebouwen en heeft het
centrum zijn huidige vorm gekregen. Mat Zuur is later verder gaan pionieren in Australië. In die tijd verwierven
de Katholieke Verkenners ook hun eigen kerkje in Persingen in de Ooypolder bij Nijmegen. De eerste Agoon
(internationaal kamp voor gehandicapte scouts) vond plaats in Lunteren, Nederland. De twaalfde World Scout Conference
werd gehouden in Elvesaeter, Noorwegen. 25 nationale Scoutingorganisaties waren daarbij aanwezig. Het belangrijkste buitencentrum van de padvindsters, Buitenzorg in Baarn, wordt in gebruik genomen.

1950
H.M. Koningin Juliana wordt tot Padvindster geïnstalleerd, net als haar
vier dochters (de prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Christina). Deze prinsessen waren eerst kabouter en later padvindsters. Ook Akela
Lind, die in de oorlog gearresteerd werd wegens illegaal werk en ter
dood veroordeeld, nam na de oorlog weer de trainingscursus van de
welpenleidsters in handen. De algemene leiding werd nu democratisch.
In augustus opent ze het Nationaal Kamp ter gelegenheid van het 40jarig bestaan van de Verkennersbeweging in Nederland met 10.000
deelnemende jongens uit binnen- en buitenland. Tegelijkertijd is er in
Terhoorne (Friesland) een Nationaal Waterkamp. Het wereldledenaantal
bereikt 5 miljoen over 50 landen.

1951
Voor de zevende Wereld Jamboree verzamelen 12.884 jongeren zich in het Oostenrijkse Bad
Ischl. De dertiende World Scout Conferenceis in Salzburg, Oostenrijk. Er zijn 34 nationale
Scoutingorganisaties aanwezig. Voor de meisjes van het N.P.G., het Nederlandse Padvindsters
Gilde, was 1951 een feestjaar. Het 35-jarig bestaan werd groots gevierd op de Jubeldag. Eregast was Koningin Juliana. Haar gildenaam was MoVaVeDo: Moeder Van Vele Dochters. 8500
padvindsters kwamen naar de Goudsberg in Lunteren.

De vier prinsessen hebben allemaal op Scouting gezeten. Eerst werden ze opgenomen in de Soestdijkse kring, die een tot clubhuis omgebouwd kippenhok
achterin de paleistuin gebruikte. Beatrix en Irene werden later waterpadvindster. Margriet en Christina bleven op vaste wal.

1952
In Kingston, Jamaica werd de eerste Caribbean Jamboree gehouden. De veertiende World Scout Conference vond plaats in Vaduz, Liechtenstein. 35 nationale scouting organisaties wrarenaanwezig. In Engeland had men een succes
met Bob-a-Job, dat meteen in Nederland kwam onder de naam “Heitje voor
een karweitje”. In de paasvakantie werden er meteen 230.000 heitjes voor
karweitjes gedaan. In februari 1953 was de grote Watersnoodramp, waar veel zeeverkenners reddingsacties uitvoerden. De Scoutingbeweging telt internationaal 6,3
miljoen leden.

1954-1955
Lady Baden-Powell is in 1954 te gast op de 15e Wereldconferentie voor Padvindsters en Gidsen
in Woudschoten te Zeist. Ze brengt ook een bezoek aan de provinciale kampen van Padvindsters en Gidsen op het terrein van Buitenzorg in Baarn. Eerste Arabische Jamboree, Zabadani,
Syrie. In Niagara-on-the-Lake, Canada wordt in 1955 de eerste Wereld Jamboree buiten Europa
gehouden. Het is de achtste Wereld Jamboree op een rij en het thema is 'Nieuwe Horizonten'.
Deelnemersaantal: 11.139. De vijftiende World Scout Conference is tevens in Niagara Falls,
Canada. 44 nationale Scoutingorganisaties waren daarbij aanwezig.

1956
Hoofdcommissaris van de Katholieke Verkenners H.F.M. van Voorst tot Voorst neemt afscheid. Mr. F.B.J. Janssens volgt hem voor 8 jaar op. Onder zijn leiding zouden de Katholieke Verkenners zich ontwikkelen van een
jeugdbeweging tot een jeugdorganisatie tot een jeugdbeweging. In 1956 hebben ze ruim 40.000 leden.

1957
Het Gouden jubileumjaar van de wereldbeweging: 50 jaar Scouting! Op 22 februari opent Lady Baden-Powell het
derde wereldcentrum van de meisjes: 'Our Cabana' in Mexico. Het Baden-Powell jaar wordt op 23 februari geopend in de Domkerk te Utrecht. Aanwezig zijn H.M. Koningin Juliana en 2000 leiders en leidsters van de vier verenigingen. Er worden vier wereldkampen gehouden voor padvindsters en gidsen in Canada, Engeland, de Filipijnen en Zwitserland. Alleen al aan het kamp op Windsor in Engeland namen 4000 meisjes uit 60 landen deel.
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32.000 verkenners, voortrekkers/senioren en leid(st)ers uit ruim 90 landen komen naar het Engelse Sutton Goldfield (bij Birmingham) voor de
Jamboree Indaba-Moot (J.I.M.). Dit kamp was een combinatie van de
Wereld Jamboree voor verkenners, de Rover Moot voor voortrekkers en
Indaba voor leidsters en leiders. Deze jubileumfestiviteit wordt bezocht
door het Britse koningspaar, de Britse premier Harold MacMillan, secretaris-generaal van de U.N.O. en de ambassadeurs van alle landen waar
Scouting en Gidsen bestaat. Hoewel ze verspreid over de hele wereld
wonen, is de hele Baden-Powell familie aanwezig. De zestiende World
Scout Conference was in Cambridge, Engeland. 52 nationale Scoutingorganisaties zijn aanwezig. World Scout Bureau verhuist naar Ottawa, Canada.
In Nederland is er een opvallende omslag in het uniform. Bij de Nederlandse Padvinders werd het mogelijk om in plaats van de bekende grote
hoed een baret te dragen. Groen voor verkenners, roodviolet voor
voortrekkers en bruin voor welpenleiding. Wat later werd ook bij de Katholieke Verkenners de baret ingevoerd. Zij kozen voor de kleur zwart.
Er verandert wel meer. In de loop van de jaren '50 zijn de verschillen
tussen de 4 organisaties in Nederland kleiner geworden. Bij steeds meer
activiteiten zie je jongens en meisjes samen. Uiteindelijk zal dit eind jaren '60 leiden tot de fusie.

1958
Bij de Katholieke Verkenners wordt een nieuwe speltak geïntroduceerd voor jongens ouder dan 13/14; de rowans
(de Roverscouts in Nederland). 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 beantwoordde aan de eisen van de tijd. De verandering in opzet van Scouting naar zijn huidige vorm
nam zijn aanvang. De eerste Far East Regional Conference werd gehouden in Baguio, Philippines. De eerste Jamboree-on-the-Air (JOTA) vindt plaats.

1959-1960
De tiende Wereld Jamboree werd in de Filipijnen, Makiling gehouden. Voor het eerst in het Verre Oosten. 12,203 deelnemers. In New Delhi, India was de zeventiende World Scout Conference. 35 nationale Scoutingorganisaties aanwezig. In 1960 was de eerste European Regional
Conference, Altenberg, Duitsland.

1961-1962
De Katholieke Verkenners, die tot dan toe tot de Vereniging de Katholieke Jeugd behoorden, worden in 1961 een
zelfstandige organisatie, de Katholieke Verkenners (K.V.). De achttiende World Scout Conferenceis in Lissabon,
Portugal. Er zijn 50 nationale Scoutingorganisaties aanwezig. In Londen wordt het Baden-Powell House geopend.
In 1962 bezocht Lady Baden-Powell het internationale padvindsters- en gidsenkamp Stop-Contact in Dwingeloo.

1963
De elfde Wereld Jamboree iis n Marathon, Griekenland. Er zijn 14.000 deelnemers. Het Filipijnse
contingent komt om bij een vliegtuigramp. De wereld is geschokt door de moord op de Amerikaanse president Kennedy, ook voor vele jongeren een symbool van vooruitgang en ontwikkeling. De World Scout Conference op Rhodos was in Griekenland. 52 nationale Scoutingorganisaties waren daarbij aanwezig.

1964-1965
De World Scoutmovement overschrijdt het ledental van de 10 miljoen. Het uniform wordt iets veranderd en lange
bruine ribbroeken komen in. In 1965 was de eerste Pan-American Jamboree, Rio de Janeiro, Brazilië. De twintigste World Scout Conference was in Mexico City, Mexico. 59 nationale Scoutingorganisaties waren daarbij aanwezig.

1966
Het vierde wereldcentrum van de W.A.G.G.G.S. 'Sangam' in India wordt op 16 oktober geopend door Lady Baden
-Powell. Op de Besthmenerberg in Ommen vieren 7000 Padvindsters hun 10e Jubeldag. Lady Baden-Powell en
Koningin Juliana zijn hierbij aanwezig. Als 'Jubel' goede daad (dat had je nog in die tijd) werd een geldbedrag bij
elkaar gebracht. Honderden kindertehuizen, kinderziekenhuizen en dergelijke in alle provincies kregen een groot
bedrag om de jeugdbibliotheek aan te vullen.

1967
De twaalfde Wereld Jamboree vond plaats in Idaho, U.S.A met 12,011 deelnemers. Bij de 21e World Scout Conference in Seattle, Washington, U.S.A. zijn 70 nationale organisaties aanwezig.
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1968
Nederland kent vier Padvinders– en Padvindsters organisaties. Dit zijn de Nederlandse Padvinders (1915), het
Nederlandse Padvindstersgilde (1916), de Katholieke Verkenners (1930) en de Nederlandse Gidsen Beweging
(1945).
Op 30 januari 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. Het World
Scout Bureau hoofdkwartier verhuist naar Geneve, Zwitserland.

1969
Het ledenaantal in de hele wereld bereikt 12 miljoen. De tweeëntwintigste World Scout Conferenceis
in , Otaniemi, Finland. Er zijn 60 nationale Scoutingorganisaties aanwezig.

1971
De dertiende Wereld Jamboree vond plaats in Tokio, Asagiri Heights, Japan. Er zijn 23.758 deelnemers. De 23e World Scout Conference is ook in Tokyo, Japan. 71 nationale Scoutingorganisaties
zijn hierbij aanwezig. Het aantal landen dat lid is van de wereldorganisatie is nu meer dan 100.

1973 - Fusie van de 4 landelijke Scoutingverenigingen
6 januari: na drie jaar van intensief overleg onder voorzitterschap van mevrouw G.N. van Berkel en na tijdrovende consultatie van beide wereldorganisaties van Scouting en Guiding, wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst in
het Jaarbeurs-Congrescentrum te Utrecht de Vereniging Scouting Nederland opgericht. De Engelse naam Scouting werd toen gekozen om niet de voorkeur te hoeven geven aan de naam van één van de oorspronkelijke organisaties. Het werk was daarmee nog niet gedaan. Er volgde een groeiproces om de verschillende visies op elkaar
af te stemmen. Zo ontstond een nieuwe vereniging van 100.000 jeugd- en kaderleden. Enige tijd later wordt de
vereniging 'Vrienden van Scouting' opgericht. Een vereniging voor oud-leden van de verschillende voormalige
verenigingen: mensen die niet meer actief kunnen zijn, maar die wel steun geven aan de Scoutingbeweging. De
eerste Environment Conservation seminar werd gehouden in Zweden. De vierentwintigste World Scout Conference was in Nairobi, Kenia. Daarbij waren 77 nationale Scoutingorganisaties aanwezig.
In januari kwam het nationale blad Scouting uit. Het blad “Stip” komt uit voor de welpen en kabouters en voor de
ouderen is er het maandblad “Actie”. Eerste voorzitter van Scouting Nederland wordt de burgemeester van
Weerselo, de heer W.L.G. Schelberg. Hij moet echter na een jaar wegens drukke ambtsbezigheden deze functie
overdragen aan mr. W.F. van Dorp. Op 20 oktober verricht Koningin Juliana de officiële opening van het Landelijk
Bureau in Amersfoort. Lady Baden-Powell werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 'Vrouw van het jaar'. Zij
ontving daarvoor de Ceresmedaille. Lady Baden-Powell stopte met haar Scoutingwerk in verband met haar verslechterende gezondheid.

1975
17.259 deelnemers wonden de veertiende Wereld Jamboree in Lillehammer, Noorwegen bij. De
vijfentwintigste World Scout Conference vindt plaats in Lundtofte, Denemarken. Hierbij zijn 87
nationale Scoutingorganisaties aanwezig.

1977
De laatste jaren bracht de Chief Guide door in de haar door de Britse kroon ter beschikking gestelde appartement
aan Hampton Court Place in Londen. Op 25 juni overlijdt op 88 jarige leeftijd Lady Baden-Powell. Op 26 september wordt er in Westminster Abbey een dankdienst gehouden ter nagedachtenis. Hiermee komt een definitief einde aan het leven en werk van het echtpaar Baden-Powell. Wat bleef is de geweldige inspiratie, die miljoenen jongens, meisjes en volwassenen over ter wereld bijeenbrengt om het spel van verkennen te spelen. De zesentwintigste World Scout Conference vindt plaats in Montreal, Canada. 81 nationale scouting organisaties waren aanwezig.

1979
In 1979 is de 15e Wereld Jamboree, die in Iran zou worden gehouden, vanwege de politieke toestand aldaar uitgesteld. Nu deze Wereld Jamboree afgelast is, worden er in Canada, de U.S.A., Zweden en Zwitserland internationale kampen gehouden. World Jamboree Year: Join-In Jamboree over de hele wereld. De 27e World Scout Conference was in Birmingham, Engeland. 81 nationale Scoutingorganisaties waren daarbij aanwezig.
1980
Op 18 oktober wordt in Leusden het nieuwe Landelijk Bureau van Scouting Nederland geopend. Het pand werd
verkocht en ook de Scoutshop, tot dan toe gevestigd in Den Haag, kreeg een plaats in Leusden. Het eerste gezamenlijke onderkomen in Amersfoort bleek al snel te klein te zijn voor de groeiende jeugdvereniging.
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1981-1982
Op 12 februari wordt in de Westminster Abbey in Londen een plaquette ter nagedachtenis aan Lord en Lady Baden-Powell onthuld. Prins Claus wordt beschermheer van Scouting Nederland en brengt een werkbezoek aan het
Landelijk Bureau. De 28e World Scout Conference was in Dakar, Senegal. 74 nationale Scoutingorganisaties waren aanwezig. In 1982 was het 75-jarig bestaan van de beweging internationaal.

1983
De vijftiende Wereld Jamboree vond plaats in Calgary, Canada. Er waren 14.752 deelnemers.
De 29e World Scout Conference is in Dearborn, Michigan, U.S.A. waar 90 nationale organisaties aanwezig waren.

1985
In 1985 is Scouting Nederland inmiddels uitgegroeid tot een vereniging van 125.000 Scouts in Nederland en 23
miljoen leden over de hele wereld! Scouting Nederland start, na goede ervaringen in het buitenland, een nieuwe
speltak voor 5- tot 7-jarigen; de bevers.
Scouting Nederland viert een feestje: het is 75 jaar geleden dat Scouting in Nederland zijn intrede deed. Het jubileumjaar begint met een
taartenactie en eindigt met een feestmaand. Onder het motto
'Scouting, natuurlijk avontuurlijk' vinden het hele jaar door activiteiten
plaats met als hoogtepunten het spel 'Jubilee' voor welpen en kabouters, de Jubileum Jamboree in Apeldoorn en het NaWaKa (Nationaal
Water Kamp), waaraan in totaal 10.000 jongens en meisjes meedoen,
onder wie 2000 buitenlandse Scouts. De dertigste World Scout Conference is in München, Duitsland. Hierbij waren 90 nationale Scoutingorganisaties aanwezig.

1986
In dit jaar wordt de ribbroek afgeschaft en komt de nieuwe donkerblauwe Scoutingbroek daarvoor in de plaats.
De groepsdas moet in plaats van over de kraag onder de kraag gedragen worden.

1988-1990
In januari 1988 vindt de zestiende Wereld Jamboree plaats in Sidney (en Melbourne), Australië
en had 13.434 deelnemers. De wereldorganisaties wijzen de organisatie van de 18e Wereld Jamboree in 1995 toe aan Nederland! In Melbourne, Australië is de 31e World Scout Conference
waar 77 nationale Scoutingorganisaties aanwezig zijn. In april 1989 neemt Z.K.H. Prins Bernhard
afscheid als koninklijk commissaris van de vereniging. In 1990 is de 32e World Scout Conference
in Parijs, Frankrijk. 1,000 deelnemers vertegenwoordigen 100 landen die lid zijn van de wereldorganisatie en
gasten uit 7 andere landen. In Moskou wordt een Informatie Centrum geopend.

1991
In dit jaar vindt de introductie plaats van een nieuw spelaanbod van Scouting Nederland. Onderdeel hiervan is een gemengde speltak voor meisjes en jongens in de leeftijd van 7 tot 11
jaar; de esta’s. Hun thema is het kind met de hoge hoed, geschreven door Simone Schell. Verkenners en gidsen worden gemengd en Scouts genoemd. De rowans en sherpa’s heten nu explorers. In augustus vindt de zeventiende Wereld Jamboree plaats in Soraksan National Park in
Zuid-Korea. Er zijn 20.000 deelnemers. Voor het eerst is er een Global Development Village.

1992-1993
Er wordt eind juli 1992 in Roermond voor 5000 deelnemers een Nationaal Waterkamp en eind september een
Scout-In gehouden voor 7000 leidinggevenden. De stichting Wereld Jamboree 1995 wordt op- en ingericht.
De Stichting Wereld Jamboree start de werving van 3000 vrijwilligers die de Europese Jamboree in 1994 en de
Wereld Jamboree in 1995 moeten gaan organiseren. Scouting Nederland start in het najaar van 1993 een nieuwe
publiciteitscampagne, onder meer met reclamespots op tv. De 33e World Scout Conference vond plaats in Bangkok, Thailand, met meer dan 1.000 deelnemers uit 99 landen.

1994-1995
Op 1 januari 1994 start het landelijk niveau van Scouting Nederland in een nieuwe organisatiestructuur. Een jaar voor de Wereld Jamboree, wordt in de zomer van 1994 in Flevoland bij Biddinghuizen de Europese Jamboree georganiseerd. Scouting Nederland is in 1995 de trotse organisator van de 18e Wereld Jamboree in Dronten. In de polder van onze jongste provincie,
Flevoland, bouwt Scouting Nederland met 5.000 vrijwilligers een complete tentenstad waar
28,960 scouts en leiders uit 165 landen uit de gehele wereld tien dagen lang de tijd van hun
leven hebben. Het thema is ‘Future Is Now’. Koningin Beatrix verricht de opening die live op
televisie te zien is. Met het wereldevenement laat Scouting Nederland zien dat het een eigentijdse organisatie is, waar veel kinderen ontzettend veel plezier aan beleven. De term ‘scouts’
heeft de term ‘padvinders’ verbannen.
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1996-1999
34e World Scout Conference, Oslo, Noorwegen, met meer dan 1000 deelnemers uit 108 landen.De negentiende
Wereld Jamboree werd in 1998/1999 gehouden in Picarquin, Chili.

1999-2000
In 1999 was de 35e World Scout Conference, Durban, Zuid-Afrika. Scouting Nederland organiseert in 2000 voor
het eerst een Nationale Jamboree. Van 24 juli tot en met 2 augustus 2000 deden 4000 scouts uit 23 landen mee
aan de eerste Nationale Jamboree van Scouting Nederland. Op het voormalige Wereld Jamboreeterrein naast Six
Flaggs in Dronten was er tien dagen van alles te beleven.

2002
De Wereld Jamboree is in Sattahip, Thailand (28 december 2002 t/m 8 januari 2003). De 36e World
Scout Conference was in Thessaloniki, Griekenland. In
Nederland wordt een waterspeltak opgericht: de
dolfijnen met het verhaal Dolfijneneiland. Dit is een
speltak voor jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar die
veel activiteiten op het water doen, voordat je naar de
zeeverkenners gaat. Op 7 oktober overlijdt Prins
Claus, de (voormalige) beschermheer van Scouting
Nederland.

2003
De overheid kondigt aan per 1 januari 2004 de subsidie
stop te zetten. Scouting Nederland organiseert acties in
Den Haag, op de radio en televisie en in de landelijke
pers. In oktober 2003 protesteren Scouts in Den Haag
tegen de voorgenomen stop van de subsidie voor
Scouting Nederland. De tweede Nederlandse Nationale
Jamboree was van 26 juli t/m 5 augustus 2004 in
Liempde (vlakbij Eindhoven). Scouting Nederland verliest in 2005 ondanks flinke protesten van haar leden
de overheidssubsidie. Het Landelijk Bureau wordt door
reorganisaties een Landelijk Service Centrum. Prinses
Maxima wordt op 15 september 2005 de nieuwe beschermvrouw van Scouting Nederland.
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2006-2007
Scouting Nederland richt een projectgroep op die het eeuwfeest van Scouting Nederland voorbereidt. Daarnaast
worden voorstellen gedaan om het uniform, de spelvisie en de trainingen van leidinggevenden te veranderen.
Scouting bestaat in 2007 wereldwijd 100 jaar en dit jubileum wordt groots gevierd. De 21e Wereld-Jamboree
wordt in 2007 gehouden in het Hyland Park in Chelmsford, Engeland. Dit wordt de grootste Jamboree ooit met
40.000 deelnemers uit 156 landen. Tevens wordt op 1 augustus tijdens de “sunrise dag” via een satellietverbinding met Brownsea Island het 100-jarig bestaan van Scouting wereldwijd gevierd. Baden-Powell opende 100 jaar
geleden het eerste Scoutingkamp op dit eiland. Zijn kleinzoon is bij deze zonsopgang aanwezig. In Nederland
wordt deze verjaardag via de Jamborette Haarlem meegevierd.

2008-2009
De derde Nationale Jamboree is wederom in Liempde, gemeente Boxtel, met als thema: “My future, my fantasy”.
Hier komen 4000 scouts op af. In dit jaar bestaan de explorers 50 jaar. Tijdens de Scout-In van 2009 worden de
nieuwe Scoutinguniformen, de “Scoutfit” gepresenteerd. Ook is dit jaar de aftrap van de reclamecampagne 100%
Scout.

2010
Scouting in Nederland bestaat 100 jaar. Dit wordt groots gevierd. In januari is de “Tijd voor Taart-actie”, waarbij Scoutinggroepen de gemeentes trakteren op taart. Op zaterdag 15 mei is
in Utrecht de landelijke manifestatie Scouts2day, waar tienduizenden Scouts samen het feestjaar vieren. Vanuit alle hoeken in
Nederland vertrekken Scouts in alle vroegte naar Utrecht om 100
jaar Scouting te vieren. Een dag vol spel, spektakel en plezier in
de parken, door de stad en rond de grachten voor alle leeftijdsgroepen (uitgezonderd bevers) met de vernieuwde spelvisie als
uitgangspunt. De dag wordt afgesloten met een show als spectaculaire afsluiting in de jaarbeurs. Het vernieuwde welpenthema
wordt gepresenteerd en Prinses Máxima heeft (als beschermvrouw van Scouting Nederland) een videoboodschap ingesproken.
Op zaterdag 12 juni wordt de landelijke Bever-Doe-Dag gehouden in Dierenpark Amersfoort. Tevens vieren de
bevers hun 25-jarig bestaan, dus dubbel feest! Ook hier wordt met een spetterende show de nieuwe spelvisie
met het vernieuwde Hotjietonia gepresenteerd.
Ook is er een indrukwekkende JubJam100, de jubileumjamboree in Roermond met 12.500 Scouts uit binnen en
buitenland. Scouting Nederland grijpt het jaar 2010 aan om een nieuwe kledinglijn, de Scoutfit, te introduceren
en om tal van vernieuwingen op het gebied van spel, programma en deskundigheidsbevordering door te voeren.

2011-2012
Klaar voor nog eens 100 jaar Scouting in Nederland! De focus komt te liggen op Scoutinggroepen, om zowel
kwalitatief als kwantitatief te groeien. De nieuwe spelvisie S.C.O.U.T.S, de Scouting Academy (nieuwe trainingen)
en programma Groepsontwikkeling staan centraal en worden ingevoerd. Nieuwe insignes en spelgidsen worden
uitgegeven. Dit jaar is ook de 22ste Wereld Jamboree in Rinkaby (Kristianstad), Zweden. Er wordt tevens bekendgemaakt dat de 24ste Wereld Jamboree in West Virginia, Verenigde Staten wordt gehouden.

2012
In 2012 wordt de Nationale Jamboree afgelast door te weinig deelnemers. Sinds medio september 2012 heeft
Scouting Nederland hierbij de slogan: Laat je uitdagen! toegevoegd. Deze slogan zou mensen moeten prikkelen
op bezoek te gaan bij een Scoutinggroep in de buurt. Deze slogan is ontstaan door de gedachte dat de meeste
potentiële leden na enkele bezoeken bij een Scouting groep vaak blijven, terwijl de drempel om naar de Scouting
groep te komen groter lijkt te zijn.

2013
Prinses Máxima wordt koningin en dus hebben we nu geen prinses meer, maar een koningin als beschermvrouw
van Scouting Nederland. Eind dit jaar verloopt de inschrijving voor de 23ste Wereld jamboree in Kirara-hama, Japan in 2015. De logeer-, bivak- en kamptrainingen verschijnen in nieuwe stijl.

2014
Dit jaar is het NaWaka in Roermond met als landelijk jaarthema “Waterproof”. Tevens wordt er begonnen met
het gereed maken van het nieuwe landelijke labelterrein in Zeewolde. Vanaf 2015 wordt hier de Scout-In, Nationale Jamboree en Nawaka gehouden.
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Scouting in Alkmaar
In 1918 is de padvinderij naar Alkmaar gekomen. In 1973 zijn verschillende padvindersverenigingen landelijk
gefuseerd tot Scouting. Op dit moment zijn St. Laurentius (katholiek) en De Geuzen (openbaar) de oudste twee
Scoutinggroepen in Alkmaar. In de afgelopen jaren is er veel samengewerkt tussen de verschillende Scoutinggroepen, bijvoorbeeld tijdens de JOTA. Ook waren verschillende Scoutingroepen jarenlang naast elkaar of in één
clubgebouw gehuisvest. Een gezamenlijke organisatie bestond echter nog niet.
In 2004 vierde de stad Alkmaar een groot feest. De gemeente zocht naar een invulling van een groot evenement op zondag 13 juni, de datum dat Alkmaar 750 jaar geleden stadsrechten kreeg. De Stichting Vakantiebesteding Alkmaar JOL (Jeugd Onder Leiding en Scouting in Alkmaar werden gevraagd om daar invulling aan te
geven. Onder leiding van Menno Thirij (JOL) en Michiel Pop (Scouting) werd een jeugdevenement uit de grond
gestampt: het Kinderfestival. Michiel vroeg aan alle Alkmaarse Scoutinggroepen om mee te helpen een fantastisch evenement neer te zetten. Om de financiën te dekken, werd de stichting Scouting Alkmaar opgericht,
waarvan mensen uit alle Scoutinggroepen zitting hadden.
Aan de kanaalkade en het Arcadeplein werd een spelparcours op het water uitgezet, kon er worden gezeild
met lelievletten, kwam er een zwembad met zelfgemaakte bootjes en kon men het wachtschip van Scouting Marco Polo bezoeken. Daarnaast was er een kleine nostalgische kermis die we moesten bemannen.
In het Victoriepark werd een groots scoutskamp gehouden, die zaterdagavond begon met de opbouw van
alle tenten, de themaopening waarbij door graaf Willem II (gespeeld door Jan Piet Admiraal) de stadsrechten op de stadswal werden overhandigd met aansluitend een kampvuuravond. Het Victoriebeeld kreeg een
grote Scouting Alkmaar das (rood met wit) om de hals
gehangen. De volgende dag was er in het park activiteiten zoals een klimwand, broodjes bakken, touw
slaan, brandmerken, mini-pionieren en diverse puzzels en creatieve workshops.
Op het Doelenveld kwamen de activiteiten voor de bevers en de welpen. Vele vrijwilligers hadden een schminkworkshop gevolgd en gingen kinderen schminken, Er waren vele opblaasattracties waar kinderen op konden
klimmen en klauteren. Er was een podium met optredens en er stond een grote gepionierde toren waar de
Veron (radio zendamateur vereniging) zijn antenne in had gehangen. Voor 5000 kinderen waren tevens rugzakjes met lunchpakketjes gesmeerd.
Na duizenden kinderen te hebben vermaakt was deze feestdag heel erg geslaagd. De 8 oktobervereniging heeft een
jaar later Rick Barnaart van Bergen benaderd om voor 8
oktober (Alkmaars Ontzet) ook iets voor de jeugd te organiseren. Dit jaar is het precies 10 jaar dat we op het Kerkplein het Kinderfestijn organiseren, met onder andere opblaasattracties, een klimwand en broodjes bakken. Er is
voor gekozen om stichting Scouting Alkmaar te laten voortbestaan om gezamenlijk evenementen te organiseren en
Scouting naar buiten te profileren. In de loop der jaren zijn
er vele activiteiten bijgekomen: meedoen aan Kaeskoppenstad sinds 2008, de tv-opnames met Piet Paulusma voor
Alkmaars Ontzet in 2009, de Tijd voor Taartactie in het
stadhuis in 2010, de samenwerking met het SAS
(Samenwerking Alkmaarse Scoutingroepen) sinds 2012 en
de gezamenlijke vossenjacht sinds 2014. Er bestaat een
gezamenlijke folder en een website van Scouting Alkmaar
en natuurlijk is er de Scouting Alkmaar das (rood met wit).
Ook in de toekomst is het de bedoeling om te blijven samenwerken op Scouting te promoten en om elkaar te helpen.
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Uniformen door de jaren heen
Waarom dragen wij een uniform? Baden-Powell vond dat je niet moest kunnen zien aan iemands kleren of hij rijke of arme ouders had. Daarom moest er kleding komen die iedereen kon dragen. Een uniform dragen maakt dat
iedereen gelijk is. De kleding die je draagt moet geschikt zijn voor het spel dat we spelen bij Scouting.
In 1910 kwam de Scouting naar Nederland. Het uniform dat Baden-Powell had bedacht voor de Engelse Scouts
werd ook gedragen in Nederland. Men droeg een korte broek, kniekousen, een trui of een uniform met twee
borstzakken, een das en een hoed. Hier hoorde ook een verkennersstok bij.
Rond 1930 was de grote Scoutingbeweging ontstaan. Dit heette voor jongens de NPV (Nederlandse Padvinders
Vereniging) en voor meisjes de NPG (Nederlandse Padvindersgilde). Meiden droegen een rokje. Aan de kousen
kwamen groene kwasten. Er kwamen ook patrouillelinten en een fluitenkoord.
In 1973 ontstond Scouting Nederland en kwamen er uniformen die we tot voor kort droegen. De kragen werden
puntkragen en later weer gewoon. Er verdween een borstzakje, die later weer terugkwam. De welpen gingen
geen groene truien, maar ook uniformen dragen. Vele dassen werden nu onder de kraag gedragen in plaats van
erover. Korte broeken werden lange ribbroeken en later blauwe broeken.
In 2009 kwam de Scoutfit. Het uniform werd gemoderniseerd. Het uniform moest meer een overhemd lijken. De
kleuren werden iets aangepast. Het oude uniform werd te militair gevonden en sommige Scoutinggroepen wilden
van het uniform af. Het belangrijkste verschil was dat de epauletten verdwenen en de bevers in plaats van een
rode trui ook een uniform kregen.
Leden van scouting De Geuzen zijn herkenbaar aan de donkergroene Scoutingdas. Achterop zit een “Geusje”, een
vierkant geuzenvlaggetje als insigne. Deze moet niet als ruit, maar als vierkant (haaks) op de das worden genaaid. Daarnaast dragen wij het naambandje van De Geuzen.
Het maakt niet veel uit of een Scout een uniform draagt of niet, als hij/zij maar met hart en ziel de Scoutwet naleeft.

1973—2010
Jaren ‘50

Jaren ‘20

Wereld Jamboree - Hét internationale Scoutingkamp
De World Jamboree is het eerste en belangrijkste grote internationale scoutingkamp. Normaal gesproken wordt
het eens in de vier jaar gehouden, soms is daar door omstandigheden van afgeweken.
Alle Wereld Jamborees op rij:
1920

Londen, Engeland

1971

Asagiri Heights, Japan

1924

Kopenhagen, Denemarken

1975

Lillehammer, Noorwegen

1929

Birkenhead, England

1983

Alberta, Canada

1933

Godollo, Hongarije

1987

New South Wales, Australië

1937

Vogelenzang-Bloemendaal, Nederland

1991

Mt. Sorak National Park,Zuid-Korea

1947

Moisson, Frankrijk

1995

Dronten Flevoland, Nederland

1951

Bad Ischl, Oostenrijk

1998/99

Picarquin, Chili

1955

Niagara-on-the-lake, Canada

2002

Sattahip, Thailand

1957

Sutton Park, Engeland

2007

Chelmsford/Essex, Engeland

1959

Mt. Makiling, Filipijnen

2011

Rinkaby (Kristianstad), Zweden

1963

Marathon, Griekenland

2015

Kirara-hama, Japan

1967

Idaho, Verenigde Staten

2019

West Virginia, Verenigde Staten
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Teamleiders Scoutinggroep De Geuzen Alkmaar
Bevers
1986

Tonneke van Rosmalen
Lienet Oostingh

1975

Hopman Brouwer

1976

Hopman Gijzen

1988

Rietje Visser

1977

Hopman Martin F. Probst

1990

Ellen Swanenburg de Vije

1980

Hopman Jan Demmendal

1996

Patricia Wolswinkel
Matthias de Baar

1983

Hopman Rob Boekelaar

2001

Brigitte Pfaff

1988

Hopman Gerald Baalhuis

2003

Emiel Kort

1991

Hopman Robert van der Salm

2005

Sam Schoehuijs

1992

Hopman Alexander de Baar

2007

Sabrina van Veelen

1993

Hopman Kees Wolfswinkel

2011

Rick Laan

MLK Explorers

2014

Koen Wildenburg

1995

Hans Zoetemeijer

1997

Gerald Baalhuis

Welpen
1934

Speltak is 2000 opgeheven wegens gebrek aan leiding.

Akela L. Massink
Akela van Hilten
Akela Louwaars

Rowans
1980

Chef Coen Hoencamp

1945

Akela Vorstenburg

1983

Chef Anita van den Berge

1946

Akela A. Bos

1988

Chef Jaap Visser

1950

Akela Dirks
Akela A. Kruiten

1990

Chef Rik van Vuren

1997

Chef Matthias de Baar

1953

Akela Menkhorst
Akela Vink

1998

Chef Rik van Vuren

2004

Chef Emiel Kort

1965

Akela Do Edam

2006

Chef Kristiaan van IJzendoorn

1976

Akela Gratia Hopman

2007

Chef Nick Dorrestein

1978

Akela Helma van den Berge

1981

Akela H. Rosien

1984

Akela Gerald Baalhuis

1989

Akela Marijke Franken

1991

Akela Erwin van Egmond

1994

Akela Michiel Pop

1999

Bagheera Rick Barnaart van Bergen

2001

Raksha Marjolein van Veen

2002

Akela Michiel Pop

Voortrekkers

Marian Rijpert

1998

Ruud de Ridder

1937

Hopman Bartstra

1940

Hopman Piet H.L. Nieuwenhuijsen

1968

Hopman Vermue

1973

Hopman Martin F. Probst

Oubaas Crames
Oubaas Vink

1971

Stuurbaas Drenth

1988

Erwin van Egmond

1996

Rik van Vuren

1998

Matthias de Baar

2012

Ruben Timmer

Stam

Verkenners
Hopman H. Wensink

1958

Jongerenstam Radix

Speltak is 2000 opgeheven wegens gebrek aan leiding.

1934

Oubaas Jansen

Pivo’s

ML Scouts
1992

1953
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2000

Brigitte Pfaff

2003

Kristiaan van IJzendoorn

2006

Rick Barnaart van Bergen

2007

Arjan Suir

2008

Boy Wolfswinkel

Groepsvoorzitters
Piet H.L. Nieuwenhuijsen
1980

Martin F. Probst

1983

Rob Boekelaar

1993

Erwin van Egmond

1998

Hans Zoetemeijer

2000

Jan Doze

2005

Kristiaan van IJzendoorn

2010

Kees Wolfswinkel

Hopman Piet H.L. Nieuwenhuijsen
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Bronvermelding
Archief Scoutinggroep De Geuzen
Boek “Eens Geus, altijd Geus” – Rob Boekelaar
Folder 'Hoogtepunten uit de scoutinghistorie' uitgegeven door Scouting Nederland
Koppelstocks
Scouting Magazines
Websites WOSM en WAGGGS
nl.scoutwiki.org
www.scouting.nl
www.de-geuzen.nl

Met dank aan
Gerald Baalhuis
Alexander de Baar
Jan Buishand
Rob Boekelaar
Mindert Drenth
Linda Dorrestein-de Boer
Kristiaan van IJzendoorn
Rick Laan
Michiel Pop
Wieteke van de Reep
Marja Scheppers-Piet
Romy Wolfswinkel
Kees Wolfswinkel
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Scouting De Geuzen Alkmaar bedankt haar
sponsors voor het mede mogelijk maken van
dit boek.

Van der Borden heeft haar naam en dienstverlening reeds sinds 1933 gevestigd in de
regio Alkmaar en wijde omgeving. Van der
Borden is van origine een makelaarshuis
dat bekend staat om haar kennis, kwaliteit
en persoonlijke service naar de klant. Inmiddels bestaat het bedrijf uit 4 makelaarsvestigingen (Alkmaar, Heiloo, Castricum en Schoorl).
Met haar team van 25 medewerkers en de
specialisatie in woning- en bedrijfsmakelaardij, vastgoedmanagement (huur/
verhuur en VVE beheer), hypotheken, verzekeringen en financieringen is Van der
Borden een begrip in de markt van vastgoed en financiële dienstverlening. Van der
Borden kent de vastgoedmarkt, zowel particulier als bedrijfsmatig in Alkmaar en wijde omgeving als geen ander. Voor meer
informatie: www.vanderborden.nl

www.fortaandenham.nl

De specialist van Alkmaar
voor:
Zakmessen
Zaklampen
Op vertoon van dit boek krijg je
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1974 - Bouw van de Geuzenkorf aan het Honkpad
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