
Uit de TAM-TAM 
Districtsblad voor het district Coevorden der N.P.V. 

21 Juni 1947 
 
ONZE HAAGSE REIS. 
 
Het was een druilerige morgen toen om 8 
uur aan de bushalte een troepje 
verkenners onder leiding van Hopman 
Jonkers stonden. Het was geen erg mooi 
begin maar toen we eenmaal in de bus 
zaten ging het wel en kwam de vrolijkheid 
er met een paar zuurtjes en enkele 
moppen van onze optimist en 
grappenmaker Jan wel weer in. De reis 
met de bus was niet veel bijzonders op een 
kip na die vlak voor onze wagen langs liep 
en zich met een luid gekakel in veiligheid 
stelde. Toen we in Zwolle aankwamen, 
hoefden we maar ongeveer 10 minuten te 
wachten welke tijd we benutten om wat 
door het grote stationsgebouw te lopen en 
tenslotte bij een grote lectuurstal te 
belanden. Enkele jongens kochten een 
boekje tot opeens het fluitje van de 
Hopman klonk en we in de trein stapten. 
We troffen een geheel lege coupé aan die 
we dadelijk in bezit namen. Nu nog een 
paar minuten, die ons uren toeleken, dan 
klonk er een fluitsignaal van de 
stationschef  en….. daar gingen we. We 
reden aan een stuk door tot Utrecht. Bij 
Harderwijk konden we heel in de verte het 
IJsselmeer zien liggen. Bij Ermelo zagen 
we reusachtige grote eenden hokken, In 
de lopen ernaast zaten honderden eenden 
zich te koesteren in de zon die inmiddels 
te voorschijn was gekomen. We stoomden 
verder tot opeens één een kreet liet horen, 
„De Dom”. Het werd nu dringen voor het 
raampje tot we allemaal het machtige 
bouwwerk konden zien. Eindelijk waren 
we in Utrecht waar we moesten 
overstappen. Op het perron zagen we 
verschillende andere padvinders die ook 
naar de oude Residentiestad moesten. We 
kregen weer een lege coupé te pakken. Het 
landschap veranderde geheel. In plaats 
van de heuvelachtige Veluwe zagen we nu 
het vlakke land van Zuid-Holland voor ons 
liggen. De lange rechte sloten met de oude 
kromgegroeide knotwilgen liepen door het 
hele land zover het oog reikte. Eindelijk 
om kwart voor twaalf kregen we het doel 
van onze reis in het oog, We stapten na 
een poosje uit en gingen door de controle, 
toen opeens m'n vriend Jan met een 
benauwde stem riep: „Jongens, ik ben 
mijn kaartje kwijt". Overal gezocht, maar 

nergens iets te vinden dat ook maar op 
een kaartje leek. Eindelijk toen Jan z'n 
korte jasje nog eens onderhanden nam 
voelde hij iets stevigs en ja hoor daar was 
het verloren schaap. Met die gekheid wa-
ren we wel een kwartier kwijt zodat we een 
tram namen en vlug naar het Zuiderpark 
gingen. We zagen aan de ingang van dat 
park een paar meer dan levensgrote 
beelden op hoge stenen palen. We zagen 
ook een ijscoman en daar allen een 
geweldige dorst hadden kreeg hij heel wat 
klanten. Toen we dat koude geval 
verorberd hadden gingen we door een 
groot hek naar het terrein. Daar legden we 
onze bagage op een hoop en gingen een 
stukje eten. Na een poosje marcheerden 
met een aantal andere padvinders naar 
onze standplaats. Daar stonden we ons 
een poosje te vervelen tot er opeens een 
aantal mannen met grote muziek 
instrumenten begonnen te spelen. Er 
stonden twee kolossale tribunes tegenover 
elkaar met een grote tussenruimte waarop 
welpen en verkenners hun kunsten ten 
toon konden spreiden. Wij, die uit andere 
districten kwamen kregen een prima 
plaats. Eerst maakte Prins Bernhard een 
rondgang vlak voor ons langs. Even later 
verrezen er in een minimum van tijd een 
stel tenten. De luchtverkenners lieten hun 
vliegtuigen op, waarvan sommigen een 
prachtige vlucht maakten. Vervolgens 
hield Z. K. H. een toespraak waarna onze 
H. C. zich ook niet onbetuigd hield en een 
redevoering hield, aan welks einde hij 3 
hiep hoys voor de Prins vroeg, die met 
daverend enthousiasme gegeven werden, 
Ook verrezen nog 2 torens op het veld die 
op zichzelf een waar kunststuk vormden 
daar ze in enkele minuten gereed waren. 
Na afloop werden we aan onze gastheren 
„de Rijswijkse Meeuwengroep Voorburg" 
voorgesteld. Ik zou bij Bert Roelofsen 
komen, een aardige jongen waar ik best 
mee kon opschieten. De Hopman van deze 
groep had voor elke patrouille een papier 
met de belangrijkste bezienswaardigheden 
dezer oude stad er op getekend. Deze 
gingen we allemaal bezien wat ook een 
paar uur duurde. Eindelijk gingen we 
rammelende van honger naar huis. Ik 
werd hartelijk begroet door Bert zijn 
moeder. Zijn vader lag in het ziekenhuis 
zodat ik die niet gezien heb. We zijn na het 



eten naar Hans, die ook gastheer was, 
geweest waar we met de meeste jongens 
gezellig monopolie gespeeld hebben. Het 
was aardig laat toen ik eindelijk de dag 
besloot met de dekens over me heen te 
werpen en lekker te gaan slapen. 
De volgende morgen na het eten ben ik er 
met Bert op uit gegaan om kennissen te 
bezoeken. De eerste was al jaren geleden 
verhuisd en de 2e die in Loosduinen, 
woonde vonden we na een paar uur 
zoeken en sjouwen. Daar hebben we koffie 
gedronken en zijn we overeengekomen dat 
ik hen 's avonds opnieuw zou bezoeken. 
Vlak bij hun huis was een bushalte zodat 
we in een half uur tijd weer thuis waren. 
's Middags aten we iets dat ik niet lekker 
vond. Mevrouw vroeg me of ik alle 
groenten lustte en ik zei.: „ja", maar ik 
dacht zo gauw niet aan Brussels lof. Maar 
het toeval wou dat we dat juist aten. Ik 
heb maar door de zure appel heen gebeten 
maar het  ging niet van harte. Na het eten 
zouden we naar zee gaan, We gingen met 
de bus naar Scheveningen en vandaar 
lopend over een gedeelte der kust, Een 
machtig en aangrijpend gezicht die zee. De 
eeuwige golven die al maar door rollen met 
hun kleine schuimmutsjes op en die ten 
laatste op het strand te pletter slaan. 
Duizenden schelpen, die allen verschillend 
zijn, liggen in bonte mengeling door 
elkaar. De kleine piertjes die een 10-tal 
meters in zee uitsteken worden elk 
ogenblik door de rusteloze branding 
overspoeld om even later weer boven te 
komen om nog eens en nog eens begraven 
te worden in dit zoute nat. We liepen 
verder en zagen de tankversperringen en 
de kolossale bunkers. Hele onderaardse 
kastelen zijn dit met zware ijzeren deuren 
afgesloten. Eindelijk liepen we over een 
ongeveer 2 meter brede muur van p1.m. 3 
m. hoogte. Die zijn we een heel eind 
gevolgd tot we eindelijk bij een straatweg 
aankwamen waar we met de bus naar 
huis gingen. We waren voldoend moe 
maar we hadden er dan ook een 15 km. 
opzitten. Na ons eten dat we alle eer 
aandeden zijn we weer naar Loosduinen 

gegaan. Daar hebben we een paar uurtjes 
gezellig zitten bomen en zijn maar weer op 
huis aangegaan, De volgende morgen was 
het vroeg dag, daar we om 8 uur aan het 
station moesten zijn. We namen een 
hartroerend afscheid, echter zonder 
tranen, waarbij Jan Ballast zijn hoed in de 
wachtkamer liet liggen. Hij is na veel 
geschrijf door de Spoorwegen naar huis 
terug gestuurd. Toen we goed en wel in de 
trein zaten gingen we ook al zodat we ons 
niet hoefden vervelen. 
We zagen weer hetzelfde landschap als 
heen dus is daar niet veel over te 
vertellen. In Utrecht aangekomen gingen 
we naar de vroegere Welpenleidster die 
daar woont, Daar zijn we tot het 
middagmaal geweest. De brave Baloe (ze is 
in Indië geboren) bereidde met haar 
moeder ons een overheerlijke Indische 
rijsttafel. Het smaakte overheerlijk. 
's Middags zijn we de stad in geweest. We 
hebben ook nog geprobeerd om op de Dom 
te komen maar de geleider had z'n vrije 
dag zodat dat niet ging. Om een uur of 4 
hebben we de trein naar Zwolle gepakt. 
Toen we daar eenmaal waren zijn we in de 
bus gestapt. We moesten in de bus nog 
een hele tijd wachten voor deze vertrok. 
We zaten in de buurt van een paar ver-
loofde paartjes waar Jan en ik mee aan 
het kletsen kwamen. Zoo verstreek de tijd 
nogal aardig vlug, In Dedemsvaart 
moesten we ook nog even wachten maar 
eindelijk nam de laatste rit een aanvang. 
Het was ongeveer 11.30 uur toen de bus 
eindelijk in Lutten aankwam. We werden 
door een heel legertje ouders, broers en 
zusters ontvangen en werden in triomf 
meegevoerd naar huis waar we moesten 
vertellen, ik tenminste tot me de tong aan 
het gehemelte vastkleefde. Het was laat 
toen ik eindelijk mijn vermoeide leden 
weer kon uitstrekken in mijn eigen bed. 
„Hegwes"-groep, Lutten. 

G. JASPERS. 
Verslag ”Ons kamp aan de Vecht" 
zal in 't volgend no. worden geplaatst.  
 
Zie onder 
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ONS KAMP AAN DE VECHT 
 
Het was Zaterdag toen om half 12 een 
paar jongens van de Hegwesgroep 
ongeduldig aan de bushalte liepen te 
ijsberen of die bus nou nooit eens kwam. 
Eindelijk daar kwam er een, mis. De 
tweede was voor de fabrieksmeisjes 
bestemd en eindelijk de 3e, ja hoor, daar 
kwamen de Hopman en Eric Boot a.p.1, 
van de Rijswijkse Meeuwengroep Den 
Haag. We gingen in optocht naar ons 
kwartier „De Watertoren" waar de 2 
Meeuwen hun bagage neer konden leggen. 
Toen de gasten ons groepsgebouw 
bezichtigd hadden en er bovenop eens een 
kijkje genomen hadden gingen we naar 
huis. Eric was mijn gast. Het eten stond 
klaar zodat we direct aan konden vallen, 
Om half 3 moesten we weer bij de toren 
zijn zodat we het poosje dat we vrij 
hadden op onze tandem door Lutten zijn 
getoerd. Om half 3 waren we allen 
aanwezig. Na een poos met niets doen of 
kleine werkjes opknappen zei onze 
Hopman dat 2 man met hem konden gaan 
kamperen. Ik meldde me direct aan en 
Theo van Gunst, een nieuweling, 
eveneens. Wij werden naar huis gestuurd 
om onze rugzakken te pakken. Om een 
uur of 5 reden we af. Onze hopman op z'n 
eigen fiets. De andere hopman op m'n 
moeder haar fiets, Theo op z'n eigen en 
Eric en ik op onze tandem, Na een 5 
kwartier rijden waren we in Junne en 
hadden we een goed terrein. We richtten 
ons zo goed mogelijk in en bakten eieren 
en aten brood of we al een week in het 
kamp waren. Na het eten vulden we onze 
strozakken en pakten onze rugzakken uit. 
Na nog een paar uurtjes gezellig bomen 
wikkelden we ons in onze dekens en 
gingen pitten zoals de Hagenaars zeiden 
De volgende morgen was -het de Eerste 
Pinksterdag en als zodanig hadden we een 
uitstekende maaltijd, brood met ei, koek 
of knakworstjes. 's Morgens bleven we een 
beetje in het kamp hangen, Alleen de 
beide hoplieden gingen er op uit We waren 
de ganse morgen zowat met het mid-
dagmaal bezig. Het menu was aard-
appelen met rabarber en vlees en een 
kolossaal stuk pudding na. Het smaakte 
goed behalve het vlees want dat was zo 

goed als geheel verbrand. Daar heeft de 
hond van de boer feest mee gevierd.  
's Middags gingen we zwemmen en 
pannen schuren en melk en eieren halen 
en hout halen, enz. Het was een beste dag 
al zijn we helemaal niet weg geweest. Ook 
's avonds aten we weer goed, De volgende 
dag ging Theo naar de kerk, de beide 
hoplieden gingen kampterreinen zoeken 
en Eric en ik bleven achter, 's Middags 
kwamen mijn pl, en a.p, ons opzoeken. 
Het weer was prachtig zodat we niets 
anders aan hadden dan een broek en die 
ieder ogenblik uitgooiden en we zelf in de 
Vecht sprongen. We konden ver tot over 
het midden lopen maar dan moesten we 
zwemmen. We werden vuurrood op rug en 
armen zodat we die lichaamsdelen goed 
voelden. 's Avonds begon het te onweren 
en weldra goot de regen in pijpestelen 
naar beneden. We zaten met z'n vieren in 
een 3-persoons tent, zodat er wel eens een 
aan het zeil raakte en eindelijk stond er in 
de tent een goede plomp water. We liepen 
in onze regenjassen rond en konden niet 
natter worden dan we al waren. Toen het 
weer na pl.m. 11/2 uur wat opklaarde 
smeerden onze gasten hem maar gauw. 
Even later kwamen ook de beide hoplieden 
binnen die kurkdroog waren, Nu werden 
de stroozakken boven het vuur gehangen, 
kleren wapperden in de wind, kortom alles 
lag buiten te drogen. We bakten ons elk 
een ei, aten wat brood en kropen onder de 
dekens die gelukkig droog gebleven waren, 
We sliepen goed en al werd ik goed 
verkouden, verder hield niemand iets van 
de nattigheid over, 's Morgens werd direct 
al een aanvang gemaakt met het opbreken 
van het kamp, De hopman ging voor de 
middag weg omdat hij om 2 uur in Lutten 
moest wezen. Theo en ik moesten de 
bagage van de beide Meeuwen naar 
Ommen brengen daar de anderen geen 
fiets hadden. (De tandem was 's Zaterdags 
avonds opgehaald). In Ommen bij het 
station losten we de Haagse bagage en 
namen afscheid. We fietsten langs de 
Markt en daar zagen we Ter Haar met zijn  
grote vrachtauto. We vroegen of we mee 
mochten rijden en dat mocht. Zo kwamen 
we zonder te trappen (op een klein eindje 
na) thuis, en behoorde het kamp aan de 
Vecht ook weer tot het verleden. 


