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Vaandrig v. Faassen gedecoreerd 
 
 
 

 
De groep brengt een hoera uit, na de decoratie. 
Achter de vaandrig de Hoofdcommissaris. 
 
Zaterdagmiddag. Een trieste november 
dag. Wazig stonden de bomen in een 
druilerige nevel. Uit verre verten 
klonken doffe schoten van jagers. De 
winter naderde en de dagen werden 
kort. 
 
In en bij het eenvoudige en spaarzaam 
gemeubileerde padvindershuis de Wigwam 
te Lutten heerste echter drukte en 
opgewektheid. Rustig verscholen staat de 
Wigwam daar, aan het eind van een 
boslaan waarop de bladeren neergevallen 
waren en anders de eenzaamheid heerst. 
Thans klonken er vrolijke jongens 
stemmen en deden bezielde padvinders 
enthousiaste spelletjes. 
 
Van heinde en ver waren ze gekomen: uit 
Veenoord, uit Emmen en uit andere 
plaatsen, want het was een bijzondere 
dag, een samenkomst van het gehele 
district. Talrijke hogere figuren uit de 
Padvinderskringen waren er ook. De 
districtcommissaris de heer Katoen uit 
Emmen, vele hopmannen en vaandrigs. 
Daarnaast ook diverse akela's de 
vrouwelijke leidsters van de jonge 
padvinders, de welpen. Voorts zagen we 
verscheidene leden van de plaatselijke 

commissie uit Lutten: Ter Wijlen, Ballast, 
Mulder, Likkel en anderen. Ds Kok was 
als predikant aanwezig en de heer Snouck 
Hurgronge als burgemeester van Avereest. 
Burgemeester de Goede was verhinderd. 
 
Waarom deze bijzondere samenkomst 
plaats vond? Zij was speciaal belegd om 
vaandrig G. van Faassen te eren door de 
uitreiking van de gouden Jan van Hoof  
medaille, voor het redden van een kind uit 
de Kolk achter de sluis te Sluis VII in de 
gemeente Avereest. De vijfjarige Jennie de 
Jong was daarin gevallen en de 
timmerman die als vaandrig de 
padvinders dient had haar er weer 
uitgehaald, zij het op het nippertje. 
Daarom was na een grondig onderzoek 
over de toedracht der zaak door het 
hoofdbestuur der padvinders besloten 
hem de gouden medaille voornoemd uit te 
reiken. 
 
Wie was Jan van Hoof ? Het was in de 
laatste dagen van de oorlog, De Duitse 
troepen moesten wijken voor de 
oprukkende Canadezen. De Duitsers 
hadden springstof aangebracht onder de 
Waalbrug bij Nijmegen, maar Jan van 
Hoof was het gelukt dit er weer weg te 
halen zodat de brug niet werd opgeblazen 
en de geallieerden konden oprukken. 
Helaas... in de strijd die volgde werd het 
jonge leven van Jan van Hoof afgesneden.  
Jan van Hoof was niet alleen partizaan, hij 
was ook padvinder. En ter zijner 
nagedachtenis werd de gouden medaille 
ingesteld voor menslievende daden door 
padvinders betoond. Een medaille voor 
moed en zelfopoffering. 
 
Zo was men dan in groten getale 
opgekomen om getuige te zijn hoe de 
medaille aan vaandrig van Faassen zou 
worden uitgereikt. Na het vlaghijsen sprak 
hopman Katoen een kort welkomstwoord, 
waarin hij de hoop uitsprak, dat het 
onderling verband zal worden verstevigd 
en de groep in Lutten weer in bloei zal 
toenemen. Spreker besloot : Als Padvinder 
geeft men zich. 



 
Nadat het „Hoort, zegt het voort" was 
gezongen door de groepen die bij de 
Wigwam waren opgesteld, werden diverse 
activiteiten gedaan, hetgeen de jongens op 
deze koude dag weer wat warm maakte en 
de ouderen een prachtig gezicht bood. 
Daarna was het plechtige moment 
aangebroken dat de vaandrig voor de H.C. 
de heer Volkmaars werd geroepen om voor 
het front van de groep de medaille op de 
borst gespeld te krijgen. Hij wees daarbij 
op het zeer bijzondere karakter van deze 
dag en zei, dat een padvinder waarvan er 
80.000 in Nederland zijn helpt waar hij 
kan. Het zijn flinke kerels waar Nederland 
op rekenen kan. Ze gaven zich zelf om 
anderen te helpen in deze moeilijke 
wereld. Zoals Jan van Hoof het eens deed! 
Nadat de medaille was opgespeld werden 
vaandrig en mevrouw Van Faassen v.d 
Kamp (de Vaandrig was de vorige dag 
getrouwd! )door velen gefeliciteerd. Ook de 
vader. de heer H. van Faassen en de 
zuster, die als akela leidster der welpen is, 
woonden de plechtigheid bij. Met het 
nuttigen van een kop thee werd deze 
merkwaardige middag beëindigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Oom Hendrik uit Hengelo (vroeger besteller en 
koster te Lutten) feliciteerd de gedecoreerde 
terwijl vader Herm. van Faassen (links) zijn 
jeugdige schoondochter gelukwenst. 
 
In de verlaten Wigwam hing aan de kale 
wand de foto van vroegere padvinders 
waaronder Hans Gouwe die ook voor de 
vrijheid viel door het geweervuur der 
Duitsers 


