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Van de redactie
Scouting Eijsden viert ditjaar haar vijfentachtigste verjaardag. Een respectabele leeftijd en
voldoende aanleiding om een uitgave van Uit Eijsdens Verleden helemaal te wijden aan de
geschiedenis van de scouting.

We beschrijven de geschiedenis van Scouting
Eijsden aan de hand van een aantal thema's,
zoals grondslag, locaties, jubilea, activiteiten
en uniformen. We hebben het Eijsdense
verhaal ingeraamd in een algemeen, (inter-)
nationaal kader en daarvoor geput uit algemene
documentatie, archiefmateriaal van de scouting
en herinneringen van (oud-lscouts. De foto's en
illustraties zijn afkomstig uit de archieven van de
scouting en van Stichting Eijsdens Verleden.

Bij het schrijven van een boekje komt altijd
een moment van selectie met het oog op de
omvang en leesbaarheid. Daarbij moeten mooie
verhalen Worden opgeofferd aan nog mooiere
of belangrijkere. Bovendien is er meer materiaal
voorhanden uit de langere geschiedenis van
Sint-Paulus dan uit de historie van Sint-Christina.
We hebben een zo evenwichtig mogelijke
selectie gemaakt.

De redactie bedankt het bestuur van Scouting
Eijsden voor zijn inspirerende samenwerking
en Marie-Anne van der Cruijs, medewerkster
van Stichting Eijsdens Verleden, voor haar
inspanningen om al het materiaal bij elkaar te
zoeken en te schiften.

Tot slot Wensen wij Scouting Eijsden nog heel
veel mooie en succesvollejaren op weg naar het
honderdjarig bestaan.

Lucia Geurts,
eindredacteur



Van de voorzitter
Voor u ligt een uitgave van Uit Eijsdens Verleden met een bijzonder thema, namelijk de scouting in
Eijsden van 1933 tot heden.

Inderdaad, Scouting Eijsden bestaat 85 jaar. Met
dit gegeven leek het Stichting Eijsdens Verleden
en bestuur van Scouting Eijsden een goed plan
om een themanummer te schrijven over de
“verken nerij" of "gidsen" Zoals scouting nog vaak
door oud-Eijsdenaren Wordt genoemd.

Naar verluidt hebben de medewerkers van
Eijsdens Verleden veel plezier beleefd aan het
doorspitten van logboeken, foto's, notulen,
interviews en ander archiefmateriaal. Daar
kan ik me alles bij voorstellen, met zo'n mooie
vereniging die al 85 jaar een rol speelt in de
Eijsdense gemeenschap.

zussen

Een woord van dank aan de medewerkers van
Eijsdens Verleden voor hun inzet, enthousiasme
en fijne samenwerking; ook dat zij de
gelegenheid hebben gecreëerd om het verhaal
van de Eijsdense scouting op te schrijven zodat
het bewaard blijft voor de komende generaties.
Dat een vereniging al 85 jaar bestaat is vooral
te danken aan de vele vrijwilligers die door de
jaren heen met veel plezier het spelen van het
scoutingspel mogelijk hebben gemaakt. leder
lid draagt met zijn of haar talenten hieraan
een steentje bij. Deze uitgave wil ik dan ook
opdragen aan hen.

lk wens u veel leesplezier toe.

Emmy Laux-Kreemers,
Voorzitter Scouting Eijsden



u l dit'

Viering installatie eerste kroonverkenner, Piet Warnier is de eerste kroonverkenner van
14 mei 1955. Tot de jaren '70 was dit de hoogste Sint-Paulus. De ceremonie vindt plaats op het
onderscheiding die een verkenner kon behalen. schoolplein voor de jongensschool. De zolder van

de school was het honk van de verkenners.

Zomerkamp bevers, eind jaren '90. Gezellig met z'n allen bivakkeren.

Installatie van de gidsen in 7994.



l Verkenners van het eerste uur

Sint-Paulus
Het is zomer 1933. ln het patronaatsgebouw aan de Breusterstraat komt een aantal jongens
bijeen onder leiding vanjef van Tiel. Hij is voortrekker bij de verkennerij en Wil in Eijsden een
verkennersgroep oprichten. Een paar aspiranten hebben Zich aangemeld, onder Wie de vier vrienden
Harry Taeymans, Pierre Theunissen, Mathieu Stevens en Mathieu Theunissen.1Al snel neemt
Dré Huynen, gerespecteerd ondenNijzer in Eijsden, de leiding van de nieuwe groep op zich. Enkele
weken na zijn installatie als hopman worden de eerste ploegleiders en hun assistenten geïnstalleerd.
Het zijn Mathieu Theunissen en Harry Taeymans van de Koekoeken enjef Wolfs en Piet Mertens
van de Kievieten. De twee groepen tellen in totaal vijftien leden. Kapelaan N. Prompers is hun
aalmoezenier, een zielzorger die op de geestelijke gezondheid van dejongens moet toezien.
Zo hoort dat in die dagen. Het hoofdkwartier is inmiddels verhuisd van het patronaat aan de
Breusterstraat naar een ruimte in het ursulinenklooster enjef van Tiel heeft zich inmiddels
teruggetrokken want zijn taak zit erop, zijn missie is geslaagd: Eijsden heeft, als een van de eerste
plaatsen in Limburg, een eigen verkennersgroep. De naam? Sint-Paulus. De belangstelling voor de
verkennerij groeit en ookjongerejongens willen meedoen. ln 1936 kan een welpengroep starten
onder leiding van Fien Theunissen. Zij wordt de eerste akela.

_.11
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De verkenners van het eerste uur. Links op de foto:
kapel'aan Prompers en DreI Huynen.

Padvinders of verkenners?
Zijn dejongens van het eerste uur nu
padvinders of verkenners of zijn die termen
inwisselbaar? Er is een verschil en dat heeft
alles te maken met de verzuiling die in de vorige
eeuw het dagelijks leven bepaalde. We duiken
even de geschiedenis in van de beweging die nu
"scouting" wordt genoemd, lokaal, nationaal en
internationaal.

Robert Baden-Powell
Het begon allemaal bij één man, Robert
Stephenson Baden-Powell (1857-1941), een
Britse luitenant-generaal, die tijdens de Tweede
Boerenoorlog (1899-1902) in Zuid-Afri ka vocht
en specialist was in militair verkennen. Hij was
een complexe figuur, een alleskunner, tekende
aardig, kon goed zingen en acteren, publiceerde
artikelen over wetenschap en godsdienst, was
jager en succesvol militair. Naast het vechten
had hij nog tijd over om een handleiding voor
verkenners in het leger te schrijven.2 Toen
hij merkte dat deze gids ook gelezen werd
door Engelsejongens, besloot hij zijn ideeën
verder uit te werken. ln 1907 organiseerde hij
een proefkamp voor boyscoufs op het eiland
Brownsea aan de Engelse zuidkust en aan de
hand van zijn eerdere en actuele ervaringen
schreef hij Scoutingfor Boys.3
Tot op de dag van vandaag is het wereldwijd de
grondslag voor de scoutingbeweging. ln 1929
werd Baden-Powell als beloning voor al zijn
verdiensten in de adelstand verheven.

1 Philippens, Bert (1983). Scouting St. Paulus Eijsden. Uitgave werkgroep Public relations 50jaar St. Paulus.
2 Baden-Powell, Robert (1899). Aids to scouting, For N.-C.Os. & Men.Ga|e and Polden, London.
3 Baden-Powell, Robert (1908). Scouting for Boys. Dover Publications, Dover.



Scouting for Boys
ln een beschrijving van Baden-Powells
Scoutingfor Boys op de Site Amazon.com
staat onder andere: "Het origineel is een
fascinerende vervlechting van vertellingen
en plaatjes, een mengsel van verhalen
gebaseerd op Baden-Powells eigen leven
en populaire avonturenromans. Het boek
geeft praktische aanwijzingen voor vuurtje
stoken, boten bouwen en spoorzoeken
en bevat opvoedkundige adviezen op het
gebied van ridderlijkheid en goede manieren,
zelfdiscipline en zelfverbetering, en boven
al van goed burgerschap. Belangrijke
onderwerpen komen aan bod, zoals
uithoudingsvermogen, patriotisme, kamperen,
overlevingsvaardigheden en speurtochten."4

Nederlandsche Padvinders en Katholieke
Verkenners
Wie zich verdiept in het ontstaan van de eerste
Nederlandse scoutingorganisatie raakt verstrikt
in een wirwar van bonden, verenigingen en
organisaties die vanaf 1911 allemaal met
en tegenover elkaar het beste voorhadden
met de “padvinders” of "padverkenners",
zoals de volgelingen van Baden-Powell in
Nederland destijds werden genoemd. Een
ding staat vast: op 7januari 1911 werd de
eerste nationale scoutingorganisatie opgericht,
de Nederlandsche Padvinders Organisatie
(NPO). Enkele fusies en afsplitsingen later zijn
er in 1938 nog twee groeperingen over: de
Nederlandsche Padvinders (NPV), van algemene
signatuur, en de Katholieke Verkenners (KV),
samen verenigd in de Nationale Padvindersraad.
De tweedeling had alles te maken met de
angst van de rooms-katholieke kerkleiding om
de zieltjes van haarjongens bloot te stellen
aan niet-katholieke invloeden. De Katholieke
Verkenners had de kerkelijke zegen en zo
mochten ook katholiekejongens meedoen aan
het spel der verkennerij.

Meisjes
En de meisjes dan? Die moesten even
wachten, maar niet lang. ln 1910, slechts
twee jaar na het verschijnen van zijn Scouting
for Boys, richtten Baden-Powell en zijn zus
Agnes de Engelse gidsenbeweging op.
Nederland volgde snel daarna met de Eerste
Nederlandse Meisjes Gezellen Vereniging. Net
zoals bij dejongens veranderde de beweging
verschillende keren van organisatie en naam
om zich uiteindelijk in 1933 als Nederlandsch
Padvindsters Gilde (NPG) te vestigen. En ook
hier kozen de katholieken hun eigen pad en
richtten vlak na de Tweede Wereldoorlog de
Nederlandse Gidsenbeweging voor Katholieke
Vrouwelijkejeugd (NGB) op. NPG en NGB
werkten samen in de Nationale Padvindsters
Raad.5 Beide organisaties, voor padvinders
en padvindsters, waren aangesloten bij de
wereldwijde organisaties van mannelijke en
vrouwelijke scouts. ln 1961 fuseerden de
aparte bonden voorjongens en meisjes in de
World Organization of the Scout Movement.

Vrouwenjeugdwerk in Eijsden
Ook in Eijsden volgen de meisjes de
jongens snel op. Al een jaar na de start van
de Sint-Paulusgroep, in 1934, wordt een
jeugdbeweging voorjonge vrouwen en meisjes
opgericht: de Katholiekjonge Vrouwen (KJV)
voor meisjes van 16jaar en ouder en de
Katholiekejonge Meisjes (KjM) voor meisjes
van 11 tot 16jaar. De leiding is in handen
van Mere Leonarda (hoofd van de mulo bij
de ursulinen), aalmoezenier Prompers en
Christine Theunissen. De bijeenkomsten
vinden, net als bij dejongens, plaats in en om
het ursulinenklooster. Een jaar na de oprichting
verhuizen de meisjes naar het parochiehuis
aan de Breusterstraat. ln een apart hoofdstuk
besteden we meer aandacht aan de vele
verhuizingen die scouting Eijsden heeft moeten
doorstaan (zie pag. 13).

4 www.amazon.com/Scouting-Boys-Origina|-Dover-Editions/dp/O486457192
5 Katholiek Documentatiecentrum van de Radboud Universiteit: Nederlandse Gidsenbeweging. www.ru.n|/kc



Bruiloft Dre' Huynen-Munderveld, oprichter von de Robert Stephenson Boden-Powell.
scouting.

De succesvolle verkennersgroep van scouting Eijsden op de Heuvel in 1946.



De oorlog
Ook dejeugdbeweging moest lijden onder de
grillen en gruwel van de bezetter tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hoewel Baden-Powell
zich aanvankelijk wel aangetrokken voelde
tot opvattingen van mensen als Mussolini, de
fascistische leider van Italië, kwam hij met name
vanwege de Kristalnacht in 1938, waarin overal
in Duitsland joodse eigendommen werden
aangevallen, tot het inzicht dat de ideeën van
de nazi's venNerpelijk waren. Hij kwam op de
zwarte lijst van het nazi-regime te staan, een lijst
van Britten die gearresteerd zouden moeten
worden bij een invasie in Groot-Brittannië. Zover
is het nooit gekomen en Baden-Powell stierf op
8januari 1941 in zijn woning in Kenia in peis en
vree. De jeugdbeweging echter kreeg het zwaar
te verduren in bezettingstijd.

Omdat de verkennerij niet wilde samenwerken
metjeugdafdelingen van de NSB, werd zij door
de nazi's verboden. De top van de beweging
werd gearresteerd en bezittingen werden
gevorderd. Maar de meeste scoutinggroepen
bleven illegaal bestaan en droegen zelfs hun
steentje bij aan het verzet.6 Er werden slimme
plannen bedacht om toch met elkaar te kunnen
blijven optrekken: wandelclubs, muziekgroepen
et cetera. Alle uiterlijke kenmerken verdwenen,
maar de geest van de beweging bleef levend.

Oorlogsjaren in Eijsden
Ook in Eijsden moet dejeugdbeweging
ondergronds, zowel de verkenners als de
Katholiekejonge Vrouwen en Meisjes. De
Sint-Paulusgroep wordt in 1941 verboden en
officieel opgeheven, maar onder leiding van Alex
Theunissen komen dejongens toch illegaal bij
elkaar, meestal in het Savelsbos en op de Zeven
Heuvelen.
De vrouwen verzinnen een list om actief te
kunnen blijven. Ze veranderen de naam KjV
in Katholieke Actie en KjM wordt Erewacht
van het Sacrament. Min of meer door de
omstandigheden gedwongen, komt de nadruk

te liggen op godsdienstige activiteiten zoals het
versieren van wegkruisen, de opluistering van
kerkelijke feesten en het verzorgen van attenties
voor zieken en bejaarden.

Na de oorlog: grote bloei
De oorlog is nauwelijks voorbij of de uniformen
en andere uiterlijke kenmerken van de
verkenners komen weer tevoorschijn.

De deelnemers aan de patrouillewedstrijden in
Lunteren. Staand v.l.n.r.: Frits Charpentier, Nico
Simons, hopman Alex Theunissen, Pierre Paquay,
vaandrig Harrie Mertens, Gerard Roosen en Vic
Wolfs. Zittend v.l.n.r.: Willy Theunissen, jef Vaes en
Pierre Kreuwels. De foto is genomen in Ouwehands
Dierenpark op 7 augustus 1946. Zie ook pag. 37.

Ook de naam Sint-Paulus mag weer met
trots in het openbaar genoemd worden. Al in
september 1944 komen de jongens bij elkaar in
de voormalige stallen van kasteel Eijsden.
Als reactie op de onderdrukking en bezetting
groeit en bloeit Sint-Paulus.
Naast drie welpenhordes en twee
verkennersgroepen is er ook behoefte aan
een voortrekkersstam. Daarin kunnen oudere
verkenners zich voorbereiden op toekomstig
leiderschap. jeng Speckens, district-commissaris
van Maastricht, wordt oubaas7 van de
voortrekkers. Als hij naar Canada vertrekt, volgt
Jeng Wolfs hem op.

G www.tweedewereldoorlog.nllthemas/alomvattend-karakter-conflict/dagelijks-leven/
maatschappelijke-organisaties/scouting



Voor de meisjes verandert er meer. ln
september 1945 is, zoals hiervoor vermeld,
de Nederlandse Gidsenbeweging (NGB) voor
katholieke jonge vrouwen opgericht en ook
Eijsden krijgt een gidsenafdeling. Het Katholieke
jeugdwerk voor Vrouwen en voor Meisjes gaat
daarin op.

Sint-Christina
De landelijke gidsenbeweging organiseerde na
de oorlog overal in het land opleidingen voor
vrouwen die de verkennerij voor meisjes wilden
opbouwen en leiden. De voorkeur ging uit naar
mensen die al ervaring hadden in hetjeugdwerk.
ln september gingen Thielke Theunissen,
die als akela bij de welpen had gewerkt, en
Louise Loyens, leidster bij de Katholiekejonge
Meisjes, drie dagen naar klooster Op de Bies
in Schimmert voor een cursus. Met succes. Ze
slaagden en mochten als guido (hoofdleidster
bij de gidsen) en kapi (leidster, afgeleid van

kapitein) een groep van 24 gidsen beginnen.
ln Uit Eijsdens Verleden nr. 70 (december
1995) vertelt Louise Loyens: "Bij gebrek aan
textielbonnen hadden we nog geen uniform, maar
wel startten we direct met allerlei activiteiten
waaronder het inrichten van rondehoeken8 en
instellen van eisenkaarten.” Rector Wijsen we rd
aalmoezenier en bleef dat 17jaar. De naam
van de gidsen in Eijsden werd Sint-Christina.
De groep kwam, net als eerder het KJV en KJM,
bij elkaar in het huidige Cultureel Centrum.
Tijdens de bijeenkomsten (kringen) werden
spelendenNijs allerlei vaardigheden geleerd,
Zoals het morsealfabet met fluit en zaklamp, het
maken van knopen, worpen en steken en de
eerste beginselen van de EHBO. Ook de natuur,
het weer en de sterrenhemel waren belangrijke
thema's. je leerde spoorzoeken en de vlag
hijsen, strijken en vouwen. ln 1962 wordt Riely
Philippens hoofdleidster en zij wordt in 1968
weer opgevolgd door Hetty van Loo-Knol.

Tekening Harrie Mertens (1956).

_ flwßwwwßw.

7 Oubaas is een Zuid-Afrikaans woord en betekent “oude baas". Het is de titel van de leider van de voortrekkers
en later ook van de pivo's. Later verdween de functie oubaas. Hij wordt nu nog wel gebruikt om de
stamadviseur of stamcoach aan te duiden.

s Een gidsengroep bestond uit ongeveer 24 meisjes. Deze was weer in vier groepen verdeeld, de rondes.
Elke ronde had zijn eigen hoek met een kleurige doek aan de muur. Daarop werd van alles vastgespeld:
de rondenaam, een devies, een embleem maar ook allerlei zelfgemaakte of verdiende attributen.



ll Betekenis van scouting

Samen het leven leren door spel
Totje dienst!

je thuis voelen
Karaktervorming
Samenwerken

Maatschappelijke betrokkenheid
Eerbied voor de natuur

Doorzetten
Delen

Grenzen verleggen
lmproviseren

Iedereen kan meedoen
Lekker vies worden

Elkaar helpen
Kun je het ene niet, dan kun je het andere

Durfjezelf uit te dagen!

De betekenis van de scouting is door de jaren
heen in wezen niet veranderd. De accenten
zijn misschien anders nu in vergelijking met
vroeger. Want ook de scouting verandert mee
met de tijd.
De eerste slogan van de verkennerij was Totje
dienst! Nu is de spreuk: Duifjezelf uit te dagen!

Dit is voor alle leidinggevenden het leidend
beginsel en dat blijkt ook uit de ruimhartigheid
waarmee iedereen wordt opgenomen, ofje
nu een beperking hebt, een maatschappelijk
buitenbeentje bent, uit een andere cultuur
komt of een andere taal spreekt. Sinds enkele
decennia komt een aantal Franstalige Belgen
wekelijks naar Eijsden om mee te doen in
de diverse speltakken. Voor de leiding geen
sinecu re want niet iedereen spreekt vloeiend
Frans. Maar ook deze uitdaging gaan scouts
niet uit de weg.

DE WET

1. Op de eer van een gids kan men vertrouwen.

2. Een gids is trouw.

3. Een gids weet zich nuttig te maken
en anderen te helpen.

4. Een gids is een vriendin voor allen
en een zuster voor alle andere gidsen.

5. Een gids is beleefd en voorkomend.

6. Een gids leeft met open oog in Gods natuur.

7. Een gids weet te gehoorzamen.

3. Een gids lacht en zingt bij alle moeilijkheden.

g. Een gids is sober en spaarzaam.

to. Een gids is rein in gedachte, woord en daad.

Een goede gids wil 'k wezen
tot dienen klaar

Nam' de wetten wil ik leven
in alles amm- . . .

Uit: 'Met de hulp van Gods genade' van de
Nederlandse Gidsenbeweging, beschikbaar gesteld
door Annie Frijns-Gilissen.

11
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l|l Huisvesting
Van hot naar haar
De geschiedenis van de huisvesting van de scouting in Eijsden is letterlijk nogal bewogen. Door allerlei
omstandigheden zijn de verkenners en gidsen vaak verhuisd, Sint-Paulus vaker nog dan Sint-Christina.
De huisvesting speelt uiteindelijk ook een belangrijke rol in de uiteindelijke fusie van de twee groepen

Parochiehuis
We gaan terug naar het begin, halverwege de
jaren dertig. Zowel de verkenners als de
jeugdbeweging voor katholieke vrouwen en
meisjes in Eijsden hebben in 1935 een vaste
stek gekregen in het patronaatsgebouw, later
parochiehuis, nu Cultureel Centrum aan de
Breusterstraat. Ook de Eijsdense studenten
kwamen in het patronaat bijeen. De meisjes
huisden op de eerste etage. De benedenzaal en
kapel waren voor gezamenlijk gebruik.

Heksewejke
Bij de verkenners lag de nadruk op het
buitenleven en de kampen en de behoefte aan
een eigen onderkomen was groot. Daarom
bouwden dejongens een blokhut op het
Heksewejke, een lapje grond met bomen en
gras in wat later Plan Noord werd, tussen de
huidige Verdistraat, Basterddikkestraat en j.P.
Sweelinckstraat. Ook de meisjes trokken voor
hun buitenactiviteiten vaak daarheen. Maar het
noodlot sloeg toe. Twee jaar na de opening van
de blokhut brandde die totaal af.
De meisjes bleven in het parochiehuis. De
jongens verkasten eerst naar een oud gebouw
aan het Bat aan de Maas en vervolgens naar
een zolder aan 't Withuis. Totdat de oorlog hen
dwong om alleen nog illegaal in het bos en de
Zeven Heuvelen bij elkaarte komen.

Jongensschool
De eerste jaren na de bevrijding kwam Sint-
Paulus bijeen in de voormalige stallen van het
kasteel van Eijsden totdat de verkenners in
1947 toestemming kregen van het kerk- en
schoolbestuur om op de zolder van de
jongensschool Sint-Martinus aan de
Breusterstraat een eigen hoofdkwartier in te
richten. Er volgden twintig onvergetelijke jaren.
Het ledental steeg naar 140. Het was een

prachthonk maar wel brandgevaarlijk. Het lokaal
was slechts via een houten trap bereikbaar en als
er brand zou uitbreken onder de hanenbalken
zou dat rampzalige gevolgen kunnen hebben.
Aanvankelijk tilde men er nog niet zo zwaar aan,
wellicht door de oorlog min of meer gewend
geraakt aan gevaarlijke situaties. Maar allengs,
met het toenemen van het aantal leden en
vanwege de steeds strenger wordende eisen,
werd de brandveiligheid voor de staf een
hoofdpijndossier. ln 1968 moest de groep het
inmiddels prachtig ingerichte hoofdkwartier
op stel en sprong verlaten, op last van de
brandweer. Sint-Paulus stond op straat.

BOEÉVE OP DE ZOLDER VAAN DE]ONGESS]AOL

Boee've op de zolder vaan de jongessjaol
dao ziette vier verkenners gaere allemaal.
Koee'ke, sjorre, zinge1 dao,
renne vier oes achternao,
zinge diks e leed,
kinne geen verdreet.
Sjoemdria, sjoemdria, sjoemdrie hie, ha, ha, ha,
leve de Sint Paulusgroep.

Boee've op de zolder, komt dao mer 'ns zien
wie vier vuur insjpektie zuuver, proee'per zien.
jao, de staf die looft daan good
zoe dat alles blienken moot.
Oere, sjoon en naos
vaan der kleinsjte baos.
Sjoemdria...

Boee've op de zolder treft mer diks geen ziel
Want daan zien vier nao de witgrub ofplatiel.
jao, het boete/even
moot us krachte geve
om te sjtoen "paraat"
vuur de Kerk en Staat.
5joemdria....

1 ln hetjubileumboekje uit 1983 staat "zinge", in een liederenbundel "seine". Overigens is de tekst in de
liederenbundel compleet, in hetjubileumboekje ontbreken enkele regels.
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Philipsgebouw
Sint-Christina Was inmiddels ook verhuisd. Ze
had begin jaren zestig2 onderdak gekregen
in het voormalige Philipsgebouw. Dat lag aan
het eind van de Wethouder Broersstraat en is
inmiddels afgebroken om plaats te maken voor
Poelveld. De weilanden van de familie Piters
bij het Savelsbos en de Zeven Heuvelen bleven
favoriet voor het houden van speurtochten of
het stoken van kampvuur.

Philipsgebouw aan de Boomkensstraat in 2000.
Foto: EV 6918.

Sportpark lr. Rocourstraat
Een kenmerk van verkenners is
doorzettingsvermogen. Toen dejongens in
1968 dakloos werden, legden Ze Zich daar
niet bij neer. Tijdens een zeer drukbezochte
ouderavond op 15 november 1968 werd een
oudercomite opgericht dat meteen aan de
slag ging. Het ambitieuze plan was: een eigen
gebouw. Er werd een stichting3 opgericht en
met hulp van diverse instanties en dankzij
hard werken en allerlei acties werd het
plan werkelijkheid. Al binnen eenjaar, op
11 oktober 1969, vond de officiële opening
van het nieuwe home plaats. Het lag bij het
terrein van voetbalvereniging Eijsden aan de
lr. Rocourstraat. Het werd al gauw te klein en
in 1967 werd er een blokhut bijgebouwd voor

de rowans (jongens van 15 tot 18jaar). ln 1981
kreeg Sint-Paulus rondom het hoofdkwartier
ook een speelterrein. Het Werd opgeknapt en
ingericht door een groot aantal vrijwilligers met
behulp van de gemeente Eijsden.

Uit verslagen in het logboek van de sherpa's
uit 1978 blijkt dat de sherpa's ook bij elkaar
kwamen in een lokaal in de blokhut van de
verkenners. Met frisse tegenzin soms, want
enkele rowans vonden het een spannende sport
om de meisjes te plagen. Marionjanssen schreef
op 1 maart 1978:

"De vervelende jongens waren er weer. lk stond
in de kast tegen de deur geleund; opeens gooiden
de jongens een steen op 't raam. lk schrok me
een hoedje want ik dacht dat ik door de ruit was
gegaan. De rotjongens waren weer eens bezig.
Bah, wat een nare dat dat zijn. De leiding ging
de rowans binnen halen. Wij' konden ons lachen
niet inhouden. De rowans keken wat rond in ons
lokaal. Toen gingen ze weer. De rowans waren
even later in hun eigen lokaal aan 't boren.”

Lidy Camps vertelt dat de jongens een keer alle
fietsen op het dak hadden gezet. Soms moesten
dejongens het bezuren, dan kregen ze een
pot water over zich heen. Maar steeds vaker
liepen de plagerijen uit de hand. Uiteindelijk
verhuisden de sherpa's in maart 1979 weer
terug naar het Philipsgebouw.

Ut Kraoijenisj
Ook de gidsen droomden van een eigen
onderkomen met buitenterrein voor alle
activiteiten van de alsmaar groeiende
organisatie. ln 1976 begon het stichtingsbestuur
van Sint-Christina4 de droom om te zetten in
werkelijkheid, maar "tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische
bezwaren".5 Er moest een locatie worden
gezocht en venNorven, er moest een geschikt

2 Wanneer de verhuizing precies plaatsvond, is niet duidelijk. Er worden meerderejaartallen genoemd. ln een
krantenartikel 'Christinagroep Eijsden dertigjaarJ uit 1975 staat alsjaartal 1962 genoteerd; een krantenartikel
uit 1981 over de inwijding van Ut Kraoijenisj, het latere onderkomen van de gidsen, staat 1964.
En Maria janssen-Rutten vermeldt in Uit Eijsdens Verleden nr. 70 "rond 1970".

3 Eerste stichtingsbestuurzjef Lemmens, Nandus Straet, Cle Huynen, Louis Weerts, Edmond Piters,
jean Duyckers, Henri Deckers, Victor Meertens, Louis Magermans en Mathieu Wolfs.

4 Het bestuur was opgericht in 1974 en bestond voornamelijk uit ouders.
5 Uit: 'Het huwelijk', gedicht van Willem Elsschot (1910)



Hoofdkwartier van Sint-Paulus bij het voetbalterrein en het bijgebouw voor de rowans. Dit werd in 1967
geplaatst. Wellicht is de datum op de tekening een verschrijving?

gebouw komen en dit alles moest ook nog
gefinancierd kunnen worden. Na vijfjaar
vergaderen, praten en plannen maken stond
er een kloek, nieuw, houten gebouw aan de
Parallelweg (nu Jozef Partounsstraat), eigendom
van de gemeente, gehuurd door Sint-Christina.
De gidsen konden naar hartenlust aan de gang
met schilderen, meubels en gordijnen maken en
inrichten. De weide eromheen met fruitbomen
bood voldoende gelegenheid voor kampen en
andere buitenactiviteiten. Burgemeester Ber
Wijnands opende Ut Kraoijenisj op zondag 20
december 1981 en pastoor H. Van de Zander
zegende het vervolgens in. Het was vlak voor
de gemeentelijke herindeling waarbij Eijsden en
Gronsveld fuseerden.

Brand!
ln hetjubileumboekje uit 1983, uitgegeven
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
van Sint-Paulus, wordt een hoofdstuk over de
geschiedenis en de huisvesting aldus beëindigd:
'We kunnen nu met enige trots zeggen: de wortel is
stam geworden. De groep kan nu naar hartenlust
het spel van verkennen spelen.” Maar weer sloeg
het noodlot toe.

Voor de tweede keer in zijn geschiedenis
werd Sint-Paulus getroffen door brand. Op
Zaterdagavond 5 april 1998 brandde het
hoofdkwartier aan de lr. Rocourstraat volledig
uit. "Zowel de kinderen als de leiders hebben met
tranen in de ogen naar de brand staan kijken",
vertelt penningmeesterjean-Pierre Smeets aan het
Limburgs Dagblad. "Van de ene op de andere dag
waren we ons gebouw kwijt. '6

en:
Ut KraoijenisjI 1996. Foto: EV 5225.

5 Miranda Brandsen, 'Scouting trots op nieuw gebouw', Limburgs Dagblad 8 september 2001
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Samen verder
Weer stond Sint-Paulus op straat. Gelukkig
kon Sint-Christina een tijdelijk onderkomen
aanbieden aan Sint-Paulus. De verkennersgroep
maakte daar gebruik van, de Welpen trokken
zolang in de kelder van het gemeentehuis
in, het voormalige ursulinenklooster aan de
Breusterstraat. Geen ideale situatie. Steeds
vaker werden door beide scoutinggroepen
al gezamenlijke activiteiten op touw gezet,
waaronder het organiseren van spelen voor de
Eijsdense jeugd op Koninginnedag of het vieren
van carnaval. De tijd was rijp om samen verder
te gaan, samen in een nieuw gebouw.

Bovendien had Ut Kroaijenesj dringend groot
onderhoud nodig. "Het water stond ons aan de
lippen en de slechte huisvesting had invloed
op het ledental", aldus Smeets in het Limburgs
Dagblad. Door bemiddeling van wethouder
jacques Habets werd besloten de wei van Ut
Kraoijenisj te verkopen als bouwkavels en met
een deel van de opbrengst een forse bijdrage
te leveren om een gezamenlijk nieuw gebouw
neer te zetten, weer bij de sportvelden van W
Eijsden. Met ondersteuning uit verschillende
fondsen en van de gemeente, verzekeringsgeld
en royale giften was het financiële plaatje rond.

. J'P -'" Ja

Wat er overb/eef na de brand...

ln 1999 fuseerden Sint-Paulus en Sint-
Christina tot Scouting Eijsden en, na een
voorbereidingstijd van ruim anderhalfjaar,
betrokken zij in 2001 hun nieuwe home.
Daar ging nog wel een en ander aan vooraf.
Aanvankelijk had men een terrein op het oog
aan de Moutheuvelweg, eigendom van het
bisdom, maar dat viel om verschillende redenen
af. Uiteindelijk werd ervoor gekozen een nieuw
gebouw te zetten op de oude plek aan de lr.
Rocourstraat.

De regie vanuit de scouting hadden jack Roosen,
Jef Pinckaers, Marcel Laeven enjohn Houben.
Jef Crousen uit Eijsden had belangeloos een
praktisch en smaakvol ontwerp getekend.
De bouw werd verricht door een grote groep
vrijwilligers onder deskundige leiding. Elke
groep kreeg een eigen ruimte die ze zelf kon
inrichten. Op vrijdag 6 september 2001 om
19.00 uur opende wethouder Habets de nieuwe
accommodatie. 's Avonds was er een reünie
voor alle (oud-)leden en in het daaropvolgende
weekend een groot spelprogramma,
georganiseerd door de oud-leden, en een
fietspuzzeltocht.

....en wat er kwam: de blokhut van Scouting Eijsden.



lubilea
De geschiedenis van de Scouting kan ook verteld Worden aan de hand van dejubilea. Over de eerste
lustra van Sint-Paulus en Sint-Christina is niet veel terug te vinden in de archieven. Het eerstejubileum
dat in het beschikbare archiefmateriaal wordt beschreven, is:

1948 Sint-Paulus 15jaar
Het is 1948. Sint-Paulus viert zijn vijftiende
verjaardag en is naarstig op Zoek naar nieuwe
leiding. Hopman Mathieu Theunissen moet Zijn
functie opgeven omdat hij veel extra overuren
moet draaien vanwege de ziekte van een
collega. Het valt niet mee om goede mensen
te vinden die hun vrije tijd willen geven aan de
scouting. Samen met de aalmoezenier en de
burgemeester ('De Raad der ouden') wordt een
plan gesmeed: huis aan huis een blaadje in de
brievenbus stoppen met het verslag van het
vijftienjarigjubileum, in een speciale heilige mis
een smeekbede naar de hemel zenden en bij de
Witte Päölkes een groot kampvuur houden. Een
goede actie, die in elk geval een aantal nieuwe
leiders oplevert, onder wie Henk Roosen, Henri
Caelen, Michel Feijs, Lucien Wolfs en Henri
Paquay.

1958 Sint-Paulus 25 jaar
Op 26 april 1958 wordt het vijfentwintigjarig
bestaan gevierd met een mis in de kerk van
Eijsden, opgedragen door pastoor Pierre
Theunissen, een van de eerste leden van
Sint-Paulus. Tijdens een ontbijt voor leden en
oud-leden krijg Sint-Paulus een nieuwe, grote
tent van het oudercomite. Na de receptie
in het hoofdkwartier op de zolder van de
jongensschool maken de welpen en verkenners
een rondgang door Eijsden met de scoutingband
jan Bovy uit Maastricht. Het regent pijpenstelen.
's Avonds is er een groot kampvuur bij de Witte
Paölkes en voeren de verkenners de opera
Euiaiia op. Groepsleider in die dagen is Pierrot

Froment. Freddy Froment voert de verkenners
aan samen met Hub Paquay en Piet Warnier.
Annie Roosen is leidster van de welpen.

1973 Sint-Paulus 40 jaar
Het veertigjarig bestaan van Sint-Paulus in
1973 is aanleiding voor een grote reünie. Ter
gelegenheid van ditjubileum gaan welpen en
verkenners in het Luxemburgse Wiltz op kamp.

Sint-Paulus heeft het moeilijk in die dagen.
Het aantal leden is klein en het is lastig om het
hoofd boven water te houden. Hetjubileumfeest
geeft een extra impuls en het ledental neemt
met de week toe. De oudste verkenners vormen
een seniorenpatrouille, de oudste welpen
worden een tussengroep, de Basjes1 genoemd,
en het aantal welpen is zo groot dat men weer
met twee hordes kan gaan werken. Een jaar na
zijn veertigste verjaardag is Sint-Paulus weer een
bloeiende club.

1975 Sint-Christina 30 jaar
Op zaterdag 20 maart 1975 viert Sint-Christina
haar dertigja rig bestaan. Het wordt onder
andere aangekondigd in de Maaspost.
Volgens het bericht kennen de gidsen "een
grote bloeiperiode”en is Sint-Christina "een
van de grotere verenigingen binnen het district
Maastricht". Honderd leden telt de beweging,
georganiseerd in twee groepen gidsen en
twee groepen kabouters. Ria Paquaij-Warnier
is hoofdleidster. Ze heeft die functie in 1973
overgenomen van Hetty van Loo-Knol. Kapelaan
jean Hegtermans is aalmoezenier. Hij draagt

1 Basjes is een afkorting van de namen van de leiding: Bert Philippens, Adje Winkelhuyzen en Eddy Klippert,
bijgenaamd Eddy Slippertje.
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dejubileummis op voor een tjokvolle Sint-
Christinakerk in Eijsden. Tijdens de viering
worden 24 kabouters geïnstalleerd. Na de mis is
er een koffietafel voor de leden en aansluitend
open huis in het Philipsgebouw. De feestdag
wordt afgesloten met een receptie.

li“-n. |- ` ..11 l
Receptie tijdens het dertig/'origjubileum van Sint-
Christina. Ria Paquaij-Warnier neemtfelicitaties
in ontvangst. Hieronder de beschrijving in het
gidsenlogboek.
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ln het gidsenlogboek van 1975 schrijven Karin
van de Ven en Nicolle Henquet een verslag
van de dag in keurig schoolschrift, verfraaid
met kleurrijke letters en sterren en een olijk
knipogend clowntje. Zij melden onder andere
dat de senioren voor gastvrouw moesten
spelen tijdens de koffietafel. "Wij kregen er ook
ons insigne uitgereikt. Daarna moesten we gaan
afwassen. Toen we klaar waren, kregen we een glas
limonade van Ria, tot we zo braaf waren geweest
om af te wassen.” Het verslag eindigt aldus: "Het
was een leuke dag geweest. Alaaf.”

1978 Sint-Paulus 45jaar
ANNO '78 SCOUTING HEEFT TOEKOMST
staat er in fraai getekende vette letters op de
voorzijde van een feestgids ter gelegenheid
van het 45-jarigjubileum van Sint-Paulus.
Een prachtig stukje grafisch handwerk met
tekeningen in zwart-wit en getikt op een
ouderwetse typemachine, 25 pagina's dik, van
de hand van Bert Philippens. We zien dat het
motto van de verkennerij in die tijd luidt: Tot
je dienst. Burgemeester Wijnands schrijft de
inleiding en wenst de springlevende scouting
alle goeds "op weg naar het Gouden Feest over
vijfjaarl” En ook districtsvoorzitterj. Beenkens,
aalmoezenierjean Hegtermans en Piet `Narnier,
voorzitter van het stichtingsbestuur, feliciteren
hetjubilerende Sint-Paulus. Verder staan er
alle mogelijke wetenswaardigheden uit de
geschiedenis van de Eijsdense verkennerij in,
gelardeerd met anekdotes en tekeningen. Ook
hetjubileumprogramma staat erin vermeld.
Zaterdag 16 september 1978 begint het feest
met een heilige mis in het kasteelpark. Het
jongerenkoor zingt en aansluitend is er een
rondgang door het dorp achter de drumband
van de scouting Maastricht aan. ln en om
de blokhut aan de lr. Rocourstraat zijn er 's
middags allerlei activiteiten, onder andere een
spelmiddag voor de hele regio, een koffietafel,
een receptie en een feestelijke reünie. Zondag
17 september is er een oriëntatietocht op
de fiets door Eijsden en omstreken met
prijsuitreiking in zaal Vranken. En het feest
wordt afgesloten met een jubileumbal op
muziek van de band Trouble water.



programma
Zaturlla 15 sentembnr.

11.00u. H. ."iis in kasteelpark
met jongercnkoor.
Aansluitend rondgang
door dorp met drumband
scouting Maastricht-

13.0uu. Oncning bij Elokhut.
l'š.'!:>u. Koffietafel voor leden.

staf en stichting.
lilfiou. Groot. gezamnnlijk scoutingsnel.
17.00u. Sluiting', middag; activiteit.
19.00u. Officiele receptie ín blokhut.
20.30u. Heunie en :nearavann :m blokhut voor staf. stlchtinrz en

oud loden St. Paulus.

Zand E5 1.? sentem'oer ....___-

13.oou Start oriëntatietocht Der
d`iets; door Eijsden en omstre-
ken.

litfiüu Prijsuitreiking; oriëntatie-
tncht in zaal Vranken. ((

10.10u Groot Jubileumbal in zaal
Vr'zmkon met het. orkest:
"`I'rriuble Water"

Hetjubileumboekje uit 1973.

1983 Sint-Paulus 50 jaar
Veel teksten uit de gids uit 1978 vinden we vijf
jaar later terug in het gedrukte ju bileumboekje
Scouting St. Paulus Eijsden 1933-7983, een uitgave
van de Werkgroep PR en weer samengesteld en
geredigeerd door Bert Philippens. Het kost vijf
gulden. Met de opbrengst van de verkoop en
eventuele andere giften hoopt Sint-Paulus quitte
te kunnen spelen op het feestprogramma.

Het vijftigjarig bestaan van Sint-Paulus wordt
ook in de pers breed uitgemeten, zowel vooraf
als na afloop. De groep telt inmiddels negentig
leden (van Welpen tot en met pivo's), en twintig
leiders en leidsters. Veteraan is Bert Philippens,
31 jaar lid; Laurent Feys is ere-voorzitter en
joop van Schie groepsvoorzitter. Er wordt
groots uitgepakt met een driedaags programma
van 24 tot en met 26juni 1983.Voor elke
leeftijdsgroep is wel wat te beleven. De jeugd
vanaf 14jaar bijt het spits af op vrijdagavond

met de filmvertoning in de blokhut van One
flew over the Cuckoo's Nest en liveoptredens van
Eijsdense jeugdpopgroepen. Voor de jongere
leden zijn er 's zaterdags allerlei spellen, zoals,
steltstaan, paalbalanceren, breien en op e'en
been staan. Er is een barbecue, kampvuur, open
huis, een reünie en natuurlijk op zondag een
mis met koffietafel na. Het programma eindigt
zondagavond met (alweer) een film.

ln een verslag in het Limburgs Dagblad2
lezen we:
l'Het was een leuk idee Van de meisjesscoutinggroep
Christina Eijsden om te komen opdraven met
een goud gespoten boom, Waaraan plastic
zakjes met geldstukken bange/den. Van de eerste
verkennersgeneratie die de oprichting heeft
meegemaakt en thans 60-plusser zijn, waren
aanwezigjean Arpots, Pierre Lausberg, Piet
Mertens, Harrie Taeymans en jef Wolfs. ”

1933-1983
Hetjubileumboekje uit 1983.

2 'Uitbundig feest bij scouting St.-Pau|us', datum niet vermeld.
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1985 Sint-Christina 40 jaar
Sint-Christina viert in 1985 ook het veertigjarig
jubileum groots in het nieuwe Kraoijenisj aan
de Parallelweg. Nog steeds is Ria Paquaij-
Warnier hoofdleidster. Het is het laatst vermelde
jubileum van Sint-Christina als Zelfstandige
gidsengroep vóór de fusie in 1999, maar details
over het programma ontbreken.

' [lllllilli

Veertigjaar Sint-Christina, 1985. In het midden met
uniform: Ria Paquaij-Warnier.

1988 Sint-Paulus 55 jaar
Sint-Paulus viert in 1988 nog Zijn vijfenvijftigste
verjaardag als zelfstandige organisatie. Een
bescheiden feest op Zaterdag 8 oktober
met de gebruikelijke ingrediënten: heilige
mis, koffietafel, feest annex reünie. Op de
Zaterdag ervoor is er een lustrumspel voor alle
scoutinggroepen van de gemeente Eijsden;
het is tevens de opening van het nieuwe
spelseiZoen. Bovendien gaan alle leden van de
groep Zondag 2 oktober naar de Efteling. Bert
Philippens enjoop van Schie Zijn ook dit keer de
organisatoren. ln een persbericht3 schrijven Zij:
"ln deze tijd, van vele feesten, willen we dit lustrum
op de eerste plaats vieren met en voor onze eigen
leden. Een groot ofiicieel feest wordt het dan ook
niet.”

2008 Scouting Eijsden 75 jaar
We maken een sprong van twintigjaar en
schrijven augustus 2008. "De feestvlaggaat in top
bij 75-jarige Scouting Eijsden" is de kop boven een
paginagrote advertorial in de Heuvelland-editie
van het weekblad De Maaspost, geschreven
door de vaste correspondent voor Eijsden, Willy
Theunissen. Of de gidsen en verkenners, apart
of samen, tussen 1988 en 2008 nogjubilea
hebben gevierd is niet te achterhalen in het
beschikbare archiefmateriaal. Maar de 755te
verjaardag is in elk geval het eerste jubileum
van de twee organisaties samen, gefuseerd in
Scouting Eijsden. Drie dagen is er feest van 22
tot en met 24 augustus. Scouting Eijsden telt
150 leden en is "een van de grootste groepen in
de provincie", aldus het artikel. De belangstelling
voor Scouting Eijsden is Zo groot dat er een
wachtlijst is voor nieuwe leden. Frank Laux is
voorzitter. Hij signaleert een probleem: "We
hebben te weinig leiders en leidsters. ” Met name
bij de sherpa's en rowans is het verloop groot:
elkjaar vertrekken leden ofwel vanwege studie
ofwel omdat Ze actief worden elders, met name
in de voetballerij. Kinderen en jongeren krijgen
steeds vollere agenda's.

Hetjubileumcomite bestaat in 2008 uit
Anneke van Noorden, Diana Pieters, Emmy
Laux-Kreemers en Annemie Piters. Het
feestprogramma is opnieuw een mix van
bekende activiteiten voor klein en groot, voor
leden en reünisten. Nieuw is wel de vermelding
van de website: www.scoutingeijsden.nl, een site
die tot op de dag van vandaag bestaat.

3 Een document getypt met een elektrische typemachine op briefpapier van St. Paulusgroep Eijsden Scouting
Nederland zonder aanhef en Zonder datum is waarschijnlijk een persbericht. De tekst ervan staat vrijwel
letterlijk in diverse dag- en weekbladen.



V Organisatie scouting
De scouting is wereldwijd in de loop van de tijd uitgegroeid tot een professionele en gestructureerde
organisatie. De eerste groepen verkenners en gidsen Waren verenigingen of bonden. De leiding van
de spelactiviteiten vormde tevens het bestuur. Later gingen de ouders een belangrijke rol vervullen.
Er werden oudercomités opgericht. De groei van het aantal leden bracht met zich mee dat ook
de verantwoordelijkheden groter Werden. Voor de Waarborg van Zekerheid en veiligheid van de
vrijwilligers en voor het beheer van terreinen, gebouwen en flnanciën Werden stichtingen in het leven
geroepen waarvan de ouders vaak het bestuur vormden. ln 1973 Werden alle scoutingorganisaties
verenigd in Scouting Nederland en Werd een flinke professionaliseringsslag gemaakt. De huidige
organisatie is als volgt:

Scouting Eijsden is een vereniging met een groepsbestuur en een groepsraad. Zij is
verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het scoutingspel. De groepsraad
bestaat uit de leiding van de groepen en een vertegenwoordiger van het bestuur als
groepsraadvoorzitter.
De leiding van Scouting Eijsden krijgt steun van de regio Maastricht en Mergelland. Deze
heeft intensief contact met alle groepen binnen haar gebied, coacht hen, verzorgt de opleiding
van vrijwilligers en organiseert regionale spelbijeenkomsten. Twee afgevaardigden van elke
scoutinggroep vormen tezamen de regioraad. Er zijn 45 scoutingregio's in Nederland.
Alle scoutinggroepen zijn lid van de vereniging Scouting Nederland.1 Zo ook Scouting Eijsden.
Zij Worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de scoutingregio. Scouting Nederland
wordt ondersteund door een professionele organisatie, het landelijk servicecentrum in Leusden.
Belangrijk voor de ontwikkeling van scouts is de Scouting Academy. Zij biedt scholing voor
diverse kwalificaties, zoals die van (hoofd-)leidinggevende of kampleiding. Het leerproces
gebeurt in de vorm van trainingen, stages, praktijkervaring in de eigen groep of de studie van
lesmodules.

Scoutingspel
Iedere landelijke scoutingorganisatie heeft de oorspronkelijke principes van Robert Baden-Powell
uitgewerkt in een eigen methode. Het doel van Scouting Nederland is: een plezierige beleving van de
vrije tijd bieden aan jongens en meisjes Waardoor een bijdrage geleverd Wordt aan de vorming van
hun persoonlijkheid. Het middel: het spel van verkennen. Scouting Nederland heeft het scoutingspel
ondergebracht in acht onderdelen:
- Werken in subgroepen
- Wet en belofte
- Thema's en ceremoniën
- Groei naar zelfstandigheid
- Buitenleven
- Maatschappelijke betrokkenheid
- Leren door doen
- Persoonlijke ontwikkeling
Deze acht onderdelen zijn terug te vinden in zes pijlers, Waarvan de beginletters samen het woord
SCOUTS vormen: Samen Code Outdoor Uitdaging Team Spel.

1 Volgens Wikipedia waren er in 2017 ruim 1100 scoutinggroepen aangesloten bij Scouting Nederland.
De organisatie zelfvermeldt op haar website ruim 1000 groepen. Wereldwijd is scouting de grootste jeugd- en
jongerenorganisatie met circa veertigmiljoen leden. https://n|.wikipedia.org/Wiki/Scouting_Neder|and en
https:!lwww.scouting.n|/
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Vl Van bever tot pivo
De scouting heeft altijd een sterke opbouw gehad met naar leeftijd ingedeelde groepen ofwel
"speltakken", elk met hun eigen naam en kentekenen. Ook de leiding kende van meet af aan een
opbouw van rangen. Niet zo vreemd alsje bedenkt dat de basis voor de scouting gelegd is door een
luitenant in het Britse leger. Maar wie denkt dat de scouting een militaristische organisatie is, heeft
het mis. De terminologie mag dan Wel deels zijn overgenomen uit de militaire cultuur, de sfeer en
activiteiten zijn verre van krijgszuchtig. Baden-Powell heeft Wel enkele uiterlijke kenmerken gebruikt,
zoals het uniform en de insignes, maar van groepsdiscipline, soldatesk drillen of een bevelsstructuur
was en is geen sprake. Scouting is een spel, een serieus spel, dat Wel. Voor wie niet bekend is met de
terminologie, een kort overzicht.

Kabouters, gidsen en sherpa's
Na de oprichting van de gidsenbeweging in
1945 konden meisjes lid worden vanaf 8jaar. je
begon als kabouter, werd vervolgens gids (vanaf
1 1 jaar) en vanaf 17jaar pionierster. ln 1969
werd de indeling iets anders: de entreeleeftijd
werd 7 jaar. Vanaf haar veertiende Werd een
gids een seniorgids en vanaf16jaar een pio
(deze groep heeft in Eijsden nooit bestaan).
Later werden de oudste gidsen sherpa's
genoemd. De gidsen stonden onder leiding van
een guido, geassisteerd door een kapi of adjuto.
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Kabouters, opgesteld voor de Bronkprocessie.
Foto EV 6244.

ln Uit Eijsdens Verleden nr. 70 (december 1995)
vertelt Annie Frijns-Gilissen over haar tijd bij
de gidsen. Ze Was actief van 1953 tot 1966,
eerst als gids en later als leidster. “Om leidster
te kunnen worden moestje achttien jaar ziin. JIe
moest een inleidingscursus volgen, stagelopen
in een kring in een andere plaats en diverse
eisen laten aftekenen.” ln oktober 1959 gingen
drie Eijsdense gidsen naar de pas opgerichte
cadettengroep Lady Baden-Powell in Maastricht
voor een leidstersopleiding van twee jaar. Deze
Werd afgesloten met een trektocht per fiets door
Belgisch- of Nederlands-Limburg.

ln Eijsden Werd rond 1970 door Elly Theunissen
gestart met een kaboutergroep (7 tot 10 jaar).
Omstreeks 1980 kWam er een sherpagroep (14
tot 18jaar). De gidsen bleven de middengroep
(10-14jaar). De kabouters van scouting Eijsden
anno 2018 spelen in het land Bambilië. Ze
bouWen, ontwikkelen en veranderen dit land van
de onbegrensde mogelijkheden. De gidsen van
Scouting Eijsden Worden geleid door een guido
maar spelen voor een groot deel zelfstandig en
houden zich ook bezig met technieken, zoals het
lezen van kaart en kompas, primitief koken et
cetera. Ook de sherpa's maken met behulp van
hun begeleiders hun eigen programma, evenals
hun mannelijke leeftijdgenoten, de rowans. Ze
vormen samen de shero's en zijn de leiders van
de toekomst binnen de scouting.

Welpen, verkenners
Bij de jongens Was aanvankelijk alleen sprake
van verkenners. Toen en nu Worden de
verkenners geleid door een hopman. ln 1914
riep Baden-Powell de welpen in het leven



voor jongens van 7 tot 10. Als basis voor het
welpenspel werd junglebook van Rudyard
Kipling gebruikt, een fantasieverhaal over het
jongetje Mowgli die opgroeit in het oenNoud in
een nest van wolvenwelpen. ln Eijsden kwam
de eerste welpengroep in 1936. Nog steeds zijn
de avonturen van Mowgli uitgangspunt voor
de welpenactiviteiten. De welpen staan onder
leiding van een akela.

Uit een oude reclamefolder van Scouting Sint-
Paulus Eijsden:

"De plaats Waar de Welpen elke week bij elkaar
komen is omgedoopt tot Hordehol. Van daaruit
kunnen ze bijvoorbeeld naar bulten gaan om
speurtochten te maken en de natuur te ontdekken,
een erg belangrijk onderdeel van de scouting. Met
tekenen, toneelspelen ofmuziek maken kunnen
ze zich op een speelse manier uiten. Ze kunnen
sporten, stoeien en allerlei meer en minder
vermoeiende spelletjes horen daarbij. Ook de
geest Wordt geprikkeld: geheimschrifien zijn er om
ontrafeld te Worden. ”

Voortrekkers, Stam en Groep zonder naam
Vlak na de oorlog werd ook een
voortrekkersstam opgericht voor oudere
verkenners, die zich wilden voorbereiden
op het leiderschap. Nu is de Stam de groep
voor oudere leden die niet meer actief een
groep draaien, maar zich bezighouden met
het onderhoud van het materiaal en het
scoutinggebouw. ln 2017 is in Eijsden ook de
Groep Zonder Naam opgericht. Ze bestaat uit
stafleden en oud-leden van 23 jaar en ouder. Zij
komen een keer in de twee maanden samen.

Rowans
ln 1958 kwam er een nieuwe tak bij: de
rowans, genoemd naar de Amerikaanse
kapitein Andrew Summers Rowan. Tijdens
de onafhankelijkheidsoorlog van Cuba tegen
Spanje in 1898 wist hij op vindingrijke Wijze
allerlei tegenslagen te overwinnen en zo een
belangrijke boodschap over te brengen aan de
Cubaanse rebellenleider. Een rowangroep Wordt
geleid door een chef.

Ook in Eijsden is er sinds 1976 een rowangroep
(15-18jaar), Rowan Afdeling (RA) 289. De eerste
rowans van Sint-Paulus waren: Bert Duykers,
Edwin Meertens, Marcel Smeets, Laur Rutten,jef
Simons, Peter Houben, Henny Duykers en jan
Piters.

Van welp tot roWan. Tekening uit de jubileumgids
Sint-Paulus, 1978.

Uit dezelfde reclamefolder:
l'Wat er zoal gebeurt bij de rowans? We gooien
even een emmer leeg. je kan het sportief bekijken,
bijvoorbeeld metATB's, ofgewoon een potje
volleybal of rugby. je kan wat avontuurlijker
Worden door te gaan kanoën, grot-onderzoeken
of abseilen in de Ardennen. Echt uitdagend wordt
het als je gaat overleven, vlottentochten maken of
gaat zweefvliegen. Minder vermoeiend maar net
zo creatief is fotograferen of video-en. Ook binnen
de techniek is1 er genoeg te doen. Van radio-
arnateurisme tot computers. ”

Bevers
Sinds 1985 kunnen jongens en meisjes van 5 tot
7jaar ook lid worden van de scouting. Ze spelen
het scoutingspel als bevers in de wereld van hun
leider Lange Doener, die in huize Hotsjiettonia
woont aan de rand van het dorp. De bevers
tekenen, schilderen, spelen tikkertje, luisteren
naar verhalen, verzorgen dieren et cetera. Vanaf
hun zevende kunnen de kinderen doorgaan als
kabouter (meisjes) ofwelp (jongens). ln Eijsden
werd rond 1986 de eerste bevergroep opgericht
onder leiding van Carola Bessems.
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Pivo's
Een heel nieuwe groep ontstond toen de oudste
sherpa's en rowans Werden samengevoegd tot
pivo's. Het zijn jonge vrouwen en mannen van
18 tot 23 jaar. Hoewel men wettelijk op 18 jaar
volwassen wordt, vallen de pivo's binnen de
scouting nog onder dejeugdleden. Zij maken
hun eigen programma en voeren het ook
zelfstandig uit, bijgestaan door adviseurs. Een
pivo moet alle technieken beheersen en kunnen
leren aan jongere scouts. Vaak hebben zij een
gecombineerde taak: op vrijdagavond zijn Ze
jeugdlid en door de week staflid bij een van de
jongere takken.

Installatie en overvliegen
Nog steeds zijn de installatie van nieuwe leden
en leid(st)ers belangrijke ceremoniën, evenals
het overvliegen: het overgaan van de ene
speltak naar de andere.

Voor de installatie heeft een aspirant-lid al
meegedraaid in de groep. 0m geinstalleerd te
kunnen worden moetje aan een paar eisen
voldoen zoals het kennen van de wet en de
gelofte. Deze wordt afgelegd met de hand op
de vlag, tenNijl de groep om je heen staat. Het
installatieteken wordt vervolgens op het uniform
gespeld en de das omgeknoopt. Alsje speltak
een pet of hoed heeft, krijgje die ook. Het
feliciteren na afloop van de ceremonie gebeurt
met de linkerhand. Het ritueel gaat terug op de
begindagen van de scouting maar is in de loop
van de tijd wel uitgebreid en enigszins gewijzigd.

lnstallatie leidsters (7962) nog in het blauwe
uniform.

Installatie bevers, 1989.

Het overvliegen gebeurt aan het begin van
het nieuwe scoutingjaar na de zomervakantie
tijdens een extra spannende bijeenkomst. De
oudere scouts (sherpa's en rowans) worden
bij het overgaan naar een andere speltak
"ontgroend": onschuldige grapjes waarin de
nieuwelingen op de hak worden genomen.

\4i

Overvliegspel 1989.
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1 www.sc0utmuseum.n|/Uniform/uni.htm

Uniformen1
Het uiterlijk van de scout is misschien wel het
meest opvallend veranderd in de loop van de
tijd. Ouderen zullen Zich de blauwejurken van
de gidsen van vroeger herinneren of de bruine
van de kabouters, compleet met riem, muts
of baret en das. Een verkenner was van veraf
al herkenbaar aan zijn karakteristieke hoed
(een Amerikaanse Stetson), korte broek en
kniekousen met kwastjes, ook in de Winter, en
zijn wandelstaf. Het welbekende ronde, groene
petje met gele biezen ontbrak nooit op het
hoofd van een Welp. De kleuren bruin, groen en
kaki overheersten. ln dejaren vijftig kwam de
baret in zwang en verdween de korte broek voor
de oudere verkenners.
Sinds 1973 dragen meisjes enjongens een
blauwe (spijker-)br0ek met een blouse in de
kleur van hun speltak (rood, groen, beige en
brique) en een das. Sommige scouts hebben
een pet of hoed. De “scoutfit” is helemaal tiptop
met een riem en een fluitkoord en natuurlijk de
nodige vlaggetjes, insignes en badges.

Voornaamste onderscheidingsteken van
Scouting Eijsden is de das. Op de 'scoutfit' draagt
iedereen een zwarte das met blauwe rand. De
kleuren verwijzen naar vroeger: Sint-Paulus had
een zwarte das, Sint-Christina een blauwe.

Verkenners in het uniform met hoed, kniekousen en
staf.
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Welpen brengen eer bij huwelijk Tekening van Fred Froment uit logboek verkenners,
Ans Raeven-Pinckaers. januari 7957.
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Zomerkamp Wíitz 1973.

Rowans, 4 mei 1998.
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Vll Feesten en spelen
Een scoutingjaar telt een aantal vaste feesten en gedenkdagen, enerzijds gebaseerd op de (kerkelijke)
jaarkalender, anderzijds op lokale, nationale of internationale gedenkwaardige gebeurtenissen.

Enkele bekende activiteiten in Eijsden zijn van oudsher:
- eieren verven en verkopen voor Pasen,
- meelopen in de Bronkprocessie,
- deelname aan de dodenherdenking op 4 mei
- organiseren van activiteiten op Koninginne-/Koningsdag eerst op het Veldje, later voor het

gemeentehuis en sinds enkelejaren op het plein voor Café Breusj.

En langer geleden:
- heitje voor kanNeitje: langs de deuren gaan en voor een kwartje of heitje klusjes opknappen,
- auto's wassen en het graveren van het autokenteken in de ruit tegen diefstal,
- lampionnenoptocht en film in de Blauwe Zaal, gekoppeld aan Koninginnedag,
- kransen maken met papieren rozen versierd, om in de Goede Week voor Pasen aan

de veldkruisen te hangen,
- kerststukjes en paasmandjes maken voor Zieken en bejaarden.

Tochten door de Ardennen van een of meerdere dagen, speurtochten door het dorp waarin
thrillerachtige verhalen de leidraad vormden, spelmiddagen voorjong en avondspelen voor oud (met
sluipinstructie), Sint-Nicolaasvieringen al dan niet met surprises, maar ook acties voor een goed doel:
ze zijn allemaal opgeslagen in de collectieve herinnering van Scouting Eijsden en geboekstaafd in de
vele prachtig versierde logboeken. Want schoonschrijven en tekenen, dat konden ze, de scouts.

Blijkbaar zorgde Sint-Christina in het verleden ook voor schone ramen rond Pinksteren, getuige een
berichtje in De Binding (april 1989), dat luidt:

"In verband met examens kunnen de sherpa's ditjaar niet met de Pinksteren uw ramen lappen
maar wel in de week voor de Bronk."

Processie 1948.



Sint-jorisdag
Spelen en feestvieren, daar draait het om bij
de Scouting. Een festiviteit die in dit historisch
overzicht niet mag ontbreken is Sint-jorisdag,
de naamdag van de beschermheilige van de
scouting op 23 april. Vooral van oorsprong
rooms-katholieke scoutinggroepen vieren het
feest nog, nu in het eerste weekend na 23 april.
Gebaseerd op het verhaal van ridderjoris en
de draak Was het thema vroeger: ridderlijkheid.
Nu ligt het accent op goed en kwaad. Uit diverse
logboeken blijkt dat ook in Eijsden Sint-jorisdag
met veel verve is gevierd. Zo Werd in 1983 een
vossenjacht gehouden door Eijsden. Bij het
kasteel Werd een draak verslagen en als buit
meegenomen naar het scoutinggebouw waar hij
in de kampvuurkuil verbrand werd.

Wedstrijden
Deelname aan districtswedstrijden is voor
Sint-Paulus, Sint-Christina en later Scouting
Eijsden altijd belangrijk geweest. De scouts
uit Maastricht en omgeving wedijveren dan
onderling op allerlei onderdelen, Zoals opbouw
(sjorren) van de keuken, knopen leggen, koken,
sport, spel en theoretische kennis. Vaak Zijn de
Eijsdense scouts met een mooie prijs naar huis
gegaan.

ln 1945 deed Sint-Paulus voor het eerst mee
aan de districtspatrouillewedstrijden.
De Eijsdenaren werden tweede en
organiseerden een jaar later de Wedstrijden,
waarbij zo'n twintig scoutinggroepen streden
op een terrein bij de Zeven Heuvelen. Sint-
Paulus won met vlag en Wimpel en mocht
een afvaardiging sturen naar de landelijke
patrouillewedstrijden in het Gelderse Lunteren.
Ook had de groep recht op een afvaardiging
naar de Wereldjamboree in 1947 in het Franse
Moisson.

ln 2008 blikten Willy Theunissen, Frits
Charpentier en Vic Wolfs in een interview terug
op de landelijke patrouillewedstrijd:

"Bepakt met rugzakken en al het sjorhout voor
de opbouw van de keuken reisden we in alle
vroegte vanuit Eijsden per trein naar Lunteren.
Personentreinen reden er nog nauwelijks, zo
vlak na de oorlog. We moesten in een niet
erg comfortabele vee- ofgoederenwagon op
de grond zitten schudden. De reis duurde
vele uren. Vanaf station Ede- Wageningen
wachtte ons nog een lange wandeling naar het
kampterrein. Ik herinner me dat ik als elfjarige
(de jongste van de groep) een deel van de
lange voettocht op de schouders van hopman
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Alex Theunissen mocht zitten. Het was bijna
donker toen we op de plaats van bestemming
kwamen en onze tenten opsloegen.” Frits
Charpentier en Pierre Paquay Waren 17
jaar en de oudsten van de patrouille. "We
moesten opboksen tegen 24 andere patrouilles,
sommige bestaande uit jongens van 18 tot
20jaar oud. Dat viel niet mee. ” Sint-Paulus
werd elfde. Willy besluit het relaas: l'Na de
wedstrijden bleven we nog twee dagen boven
de grote rivieren, voor die dagen ver van huis.
We brachten een bezoek aan het Rijksmuseum
en Artis in Amsterdam, maakten een uitstapje
naar de Grebbeberg in Rhenen en naar
Ouwehands Dierenpark. De terugreis maakten
we weer schuddend op de vloer van een
goederenwagon. Al met al is dit een blijvende,
fijne herinnering gebleven. ”

Lang niet alle Wedstrijden zijn beschreven. Wel
vermeldt een krantenartikeltje uit 1985 dat
Sint-Paulus de districtspatrouillewedstrijden
in Valkenburg heeft gewonnen. Op drie van de
vier onderdelen (kamperen, samenwerking,
expressie en tocht) kwam Eijsden als beste uit
de bus. Stan Theunissen, Eddy Hochstenbach,
Philip Miessen, Ronny Fonsaer, René en Xavier
Theunissen Werden vervolgens afgevaardigd
naar de landelijke Wedstrijden in Ommen.

De wedstrijden zijn tot op de dag van vandaag
populair bij de scouts. Nog ditjaar deed Scouting
Eijsden mee aan de RSW (regionale scouting
Wedstrijden) in Zutendaal (België). De Eijsdense
afvaardiging ging de strijd aan met ruim honderd
scouts uit de regio en Werd vierde. Emmy Laux-
Kreemers, voorzitter van Scouting Eijsden: "Het
is een eer om mee te mogen doen."

Bivakkeren en kamperen
Toptijd voor scouts Was en is het bivak of kamp.
Tot aan de oprichting van Scouting Nederland
Waren er nog verschillende regels voorjongens
en meisjes. Zo mochten jongens als ze op bivak
gingen, Wel kamperen in tenten, maar moesten
meisjes binnenshuis slapen, bijvoorbeeld op een
zolder of in een stal van een boerderij. Om een
bivak te mogen leiden moestje een bivakbrevet
halen. Vooraf werd er geoefend hoe een kamp
opgebouwd moest Worden.

Er is heel Wat over geschreven in de beschikbare
logboeken, ook talrijke sterke verhalen. Iedereen
keek ernaar uit, en dat geldt nog steeds.

Eddy Hochstenbach (scout van 1976 tot
2008) zegt in een interview in 2008: “Op
kamp met de welpen was een avontuurlijke
vakantie. Heerlijk. Boven de varkens op een
hooizolder slapen! Dat stonk verschrikkelijk.
Als je naar de wc moest en je slipper verloor
in de gierput, liep je de rest van de tijd op
e'e'n slipper. Als verkenner kampeerden we in
mooie, grote patrouilletenten, we maakten
kabelbanen, kookten primitief, pionierden
torens en liepen 'hikes'(wandeltochten) zonder
leiding, met kaart en kompas. ”

Zomerkamp Slenaken, 1945.

Er zijn zomer- en Winterkampen dichtbij huis,
ergens in Nederlands- of Belgisch Limburg, maar
ook verder Weg, bijvoorbeeld in Normandië
of Schotland. Het eerste zomerkamp van
de verkenners Was al in 1937, op de fiets.
Het eerste bivak van Sint-Christina vond
plaats in 1962 in lmstenrade, samen met een
Maastrichtse groep. De Eijsdense leidsters
hadden nog geen kampbrevet. Vanaf1964
konden de Eijsdense gidsen zelfstandig
bivakkeren.

Annie Frijns-Gilissen (actiefvan 1953
tot 1966) haalde in Uit Eijsdens Verleden
nr. 70 herinneringen op aan de eerste
gidsenkampen. "Voor elk kamp werd een
thema gekozen als rode draad voor alle spelen.



Ook droeg iedereen een speciale kampdas,
aangepast aan het kampthema. Het kamp
werd afgesloten met een kampvuur en de
belevenissen tijdens het kamp werden dan
verwerkt in liedjes en sketches. ”

ln de loop van de tijd is het bivakkeren steeds
luxer geworden hoewel het nog altijd een heel
werk is om een goed kamp op te zetten.

Hoe ging het in dejaren zestig? Annie Frijns-
Gilissen: "Als je op het kampterrein aankwam,
moestje meteen flink aanpakken. De hudo (wc)
moest worden gegraven, de vuur- en eettafels,
de zitbanken en de pannenrekken moesten
worden gesjord en de slaapgelegenheid in orde
gemaakt. En dan gingje je eigen matras maken
van een oud laken gevuld met hooi. Dat deugde
natuurlijk van geen kanten; de matras zat vol
hobbels.
Koken gebeurde op vuurtafels van
houten palen. Daarop werden graszoden
ondersteboven neergelegd en afgedekt met

Zomerkamp Herkenbosch, 1957.

grond ofzand. Hierop kwamen stenen en
een rooster. De kunst was een gelijkmatig
houtskoolvuurtje te stoken waarop gekookt
kon worden. Voordat de pannen op het vuur
gingen, moesten ze aan de buitenkantflink met
groene zeep worden ingesmeerd om er later
het roet gemakkelijker af te kunnen krijgen. ”

Twintigjaar later, in juli 1980, beschrijven
Natascha Gadet, Monique Teuwen en Nicole
Theelen het zomerkamp van de sherpa's, gidsen
en kabouters in Zutendaal, België. l'De sherpa's
sliepen in tenten op luchtbedden en de leidsters
Marjo Waterval en Lucie Wolfs in de travelsleeper.”
Het houtskoolvuur om op te koken heeft plaats
gemaakt voor campinggas, zo blijkt ook uit
het verslag. En in 1984 vermeldt het logboek
van de sherpa's dat Maria janssen tijdens het
winterkamp een platenspeler bij zich had met
een plaat van Bruce Springsteen en Nicole
Theelen een casetterecorder en muziek van
Motörhead, Seks Pistols en Frank Zappa.

ln 2003 maakte Scouting Eijsden voor het
eerst een grote reis per vliegtuig. Emmy Laux-
Kreemers, de huidige voorzitter van Scouting
Eijsden, vertelt:

"We vertrokken met 53 leden (vanaf 10 jaar),
staf en bestuur vanaf vliegveld Beek. Vlak voor
het vertrek heeft de toenmalige pastoor Wim
vanden Berg ons nog gezegend. We brachten
eerst drie dagen in Glasgow door en zijn
vervolgens getrokken naar een kampterrein
in de buurt van Edinburgh waar ook Schotse
scouts kampeerden. Mart Warnier, Roel
Theunissen en Frank Laux waren enkele
maanden ervoor op verkenning geweest. Er was
van alles te doen.' hikes, bezoek aan Seaworld,
tripje naar Fort William en de Ben Nevis, de
hoogste berg in Schotland, en naar de taptoe in
Edinburgh. We hadden een bijzonder lid mee,
namelijk Hans Schmidt, die toen burgemeester
van Eijsden was. Een ouder Schots koppel
zorgde voor de inkopen en Danny Miesen
maakte daar iedere avond een smakelijke
maaltijd van. Vooraf was er wel enige scepsis
bij ouders en staf/eden maar toen het vliegtuig
weer landde, riep het meest sceptische staflid:
"Volgendjaar weeri”
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De sfeer in een kamp laat zich het beste
beschrijven aan de hand van citaten uit de
logboeken. Een willekeurige selectie:

"in 1966 waren voor het eerst in de
geschiedenis van Sint-Paulus zowel
aalmoezenier Douven als groepsleider Lorro
Feys tijdens het hele verkennerskamp aanwezig.
Ze gaven een bijzonder cachet aan het kamp in
La Roche want de "aal”had een auto. "(Uit het
jubileumboekje 1983)

"Denk nog eens aan het zomerkamp in Teuven.
Een noodweer brak los boven het terrein en
de foeragetent werd tweehonderd meter ver
weggeblazen. De volgende morgen hingen de
filterzakjes te drogen aan een was/ijn in de
zon.”(Uit hetjubileum boekje 1983)
"Ons kamp was een zigeunerkamp. Toen de
afifvas gedaan was gingen we het dorp in waar
wat te doen was, een soort parochiefeest. De
kapelaan trad zelf op met z'n gitaar. Tegen half
elf keerden we tentwaarts. Toen we goed en wel
lagen gingen we liedjes van de reclame zingen.
Er werd plotseling op het tentdoek gebonkt.
Vier jongens van het parochiefeest kwamen ons
een bezoek brengen. Dit plezier duurde echter
niet lang want de leidsters ontdekten het. We
moesten de luchtbedden oppakken en met
slaapzak en al in het heem van de gidsen gaan

slapen. Het werd ons verboden naar de disco
te gaan en we brachten voor straf twee dagen
in "het kippenhok” door. ” (Sherpa Natascha
Gadet, zomerkamp Zutendaal 1980)

Afi/vassen is corvee voor iedereen.

ln juli 1981 ging Sint-Christina op zomerkamp
op camping 't Hemelke in Hulsberg. De gidsen
en sherpa's gingen op de fiets, de kabouters
werden met auto's van ouders gebracht. ln het
logboek prijkt (naast de gebruikelijke verslagen
door verschillende sherpa's) een vers van 10
coupletten, opgetekend door Marlou Limpens.
De sherpa's hebben het gemaakt voor de
afscheidsavond van het kamp. Enkele strofen uit
dit vers:

L |~.

JJ; '
Zomerkamp, 2001.



Co u pl et 1
Den ierste doag, toen ging veer weg.
Toen hou veer alweer pech.
Veer ginge mit de regenjas, en toen
begos 't pas. Unne berg af, unne
berg op, veer hawwe unne roeie kop.
Noa 5 ketier toen keem veer doa.
De tente stonge kloar.

Co u pl et 3
De middag keem, dat war neet erg.
Veer gingen noar Valkenberg.
Winkel oet, winkel in, veer kregen
steeds mie zin. Mer 't woar zoe deur,
Zoe peperdeur, veer kregen un slecht humeur.
Veer gingen toen weer truuk naor de tent,
veer hawwe gene rooie cent.

Co u pl et 9
's oends kreeg veer barbecue,
dat wor toch zoe lekker.
's oends loatgingen veer
nog un putsje koarte. Veer degen
toen zwart pieterke bij 't lieech vaan
kiertse. Doa noa gingen veer noa bed
en gingen lekker sloape.

Co u pl et 1 0
Dieze meurige stong veer op en gingen
toen ontbijten. Hie noa gingen veer
dit leedsje moake. En noe hebbe veer,
en noe hebbe veer genog vaan 't zinge.
Veer zien noe meui en hawwe op.
Veer goan os noe eent drinke.

Margratentocht, 4 mei 7967.

1 https:llwvvw.facebook.comlscoutingeijsden/

Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan in
1978 Was er een jubileumkamp voor Welpen,
verkenners en rowans rond Huize Roobeek
in Wellerlooi. Sint-Paulus had een eenmalige
subsidie van de gemeente Eijsden gekregen.
Daarvan konden de verkenners een bijna
geheel nieuwe kampeeruitrusting aanschaffen,
de rowans een lichtgewicht uitrusting voor
hun trektocht en de Welpen nieuw kook- en
bivakmateriaal. De kampeeruitrusting Was
van goede kwaliteit Want pas in 2017 moest ze
vervangen Worden. Dat gebeurde met steun van
de Eijsdense bevolking.
Wie de facebookpagina van Scouting Eijsden1
bezoekt, ziet dat de kampen nog steeds favoriet
zijn, zowel onder dejongste als onder de oudere
deelnemers.

Kampliederen

"Zingen is een ding, dat houdt de mensen flink.
Zingen is een ding dat doetje leven

al ben je nog zo oud en vele jaren scout.
Zingen is een ding, dat ons bijeen houd

Tijdens de kampen en andere activiteiten wordt
er veel gezongen. 0m allemaal mee te kunnen
doen Werden liederenbundels uitgegeven en
oefende men tijdens de spelavonden de liedjes.
Wie kent het nog?

"Er is ham, ham, ham voor op de boterham”
In de foeragemeesterstent.

Ik wist dat niet en bovendien,
Ik kon het zonder bril niet zien. ”
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En niet te vergeten het Wereldlied voor gidsen
en padvindsters datjaarlijks werd gezongen op
de internationale Denkdag of Baden-Powelldag,
22 februari, de geboortedag van Zowel Lord
Robert Baden-Powell als zijn vrouw Olave.

"Wij staan hier rond de wereldvlag met het
gouden klaverblad.

Wij vormen maar een kleine kring
met elkaar in dorp of stad.

Maar Wij weten dat diezelfde vlag in landen
wijd en zijd

Tot de gidsen klein, tot de gidsen groot zegt:
Wees bereid!”

Annie Frijns-Gilissen herinnert zich dat alle
leidsters en gidsen een dubbeltje offerden om
gidsengroepen in arme landen te ondersteunen.
Tijdens de opening zei men de spreuk: "Ik ben
een schakel in de gulden liefdesketen die de hele
wereld omvat. En ik moet mijn schakel glanzend en
sterk houden.”

Dat de Baden-Powelldag niet altijd op 22
februari werd gevierd blijkt uit het logboek van
de sherpa's uit 1978. Lidy Camps beschrijft
hierin uitgebreid een speurtocht rond het
Fort Sint-Pieter in Maastricht in de stromende
regen, dit ter gelegenheid van de regionale
Baden-Powelldag op 20 mei. ln 1980 werd
Baden-Powelldag gevierd op 14juni, samen
met scouts uit Maastricht en Cadier en Keer. Dit
keer was het snikheet en moest de Keerderberg
bedwongen worden op de fiets. Inmiddels is het
niet meer de gewoonte om jaarlijks de Baden-
Powelldag te vieren. Oud-bestuurslid john
Houben: "We maken keuzes bij de programmering
en bekijken of er voldoende tijd en animo is voor
een activiteit. ”

Jamboree
Wat iedere scout een keer wil meemaken is een
wereldjamboree, een bijeenkomst van scouts in
de leeftijd van 14 tot 17 jaar uit de hele wereld.
Hij wordt iedere vierjaar gehouden, telkens in
een ander land. De eerste wereldjamboree was
in 1920 in Londen. ln 1947 viel de eer te beurt
aan een afvaardiging van Sint-Paulus om naar de
wereldjamboree te gaan in het Franse Moisson.
Het was de jamboree of Peace (vredesjamboree).
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Tekening van Bert Philippens uit het
programmaboekje van het winterkamp 1987 met
als thema Strips.

Ruim 24.000 scouts uit 71 landen namen eraan
deel. ln 1951 ging er weer een delegatie uit
Eijsden naar de Wereldjamboree, dit keer in Bad
lschl in Oostenrijk.jean Warnier (van 1944 tot
1953 lid van Sint-Paulus) vertelt hierover in een
interview dat in 2008 met hem is opgenomen:

"In 1950 organiseerde Sint-Paulus een
individuele wedstrijd gedurende het hele
jaar en de winnaar mocht naar de zevende
jamboree in Oostenrijk. Ik werd eerste en
was dus de gelukkige die de groep uit Eijsden
mocht vertegenwoordigen in Bad lschl. Bijna
13.000 jongeren uit 61 landen kwamen daar
bijeen. Het was de jamboree of Simplicity (de
jamboree van de eenvoud). Na een paar weken
kwam het goede nieuws dat een sponsor ervoor
zou zorgen dat er een tweede verkenner mee
kon. Dat was Pierre Warnier, die tweede was
geworden bij' de jaarwedstrijd. Wij werden
ingedeeld bij' de Bonifatiustroep die bestond uit
verkenners uit Limburg, Brabant en Gelderland.
Hopman Feij uit Echt, vaandrig Maessen uit
Roermond en aalmoezenier Henderikx uit
Hoensbroek gingen mee als leiding.



De voorbereidingsweekends werden gehouden
op het buitengebied Schöndeln bij Roermond.
Op 1 augustus 1951 was het zover: we reisden
eerst met de trein van Eijsden naar Arnhem en
stapten daar over op de internationale trein
naar Oostenrijk, een stoomtrein. We werden
aitgeblazen door de Arnhemse verkennersband.
Na een lange reis kwamen we de volgende dag
aan in Bad lschl. Vanaf het stationnetje gingen
we met bussen naar hetjamboreeterrein. Het
was 3 km2 groot en strekte zich uit tot aan
de Wolfgangsee, bekend van de operette 'Im
weissen Rössl'.
Het was een enorm werk om het kamp van
zo'n vljifduizend tenten op te bouwen. Bij de
ingang pionierden1 we een model van een
ophaaltoren van een mijnschacht. Het was
tropisch warm. Veel jongens, ook ik, waren
door de zon verbrand. 's Nachts legden we
er een azijnkompres op. Vrijdag 3 augustus
werd de jamboree officieel geopend door
kotonel Wilson, hoofd van het wereldscouting
bureau, en Peter Baden-Powell, zoon van Lord
Baden-Powell. Het was indrukwekkend om te
zien hoe die duizenden verkenners met hun
vlaggen marcheerden naar de grote plaats
waar de opening zou plaatsvinden. Wij werden
voorafgegaan door de Haagse verkennersband.
Zeven gepionierde torens gingen de hoogte in,
symbool voor de zeven jamborees, elk met een
eigen embleem. Nederland richtte nummer
vijf op die herinnerde aan de jamboree in
Vogelenzang in 1937. Het embleem daarvan

was dejacobsstaf. De jamboree in Ischl had als
embleem een 'Maultrommel'(mondharp). We
kregen er allemaal een cadeau en ook een lapje
leer waarop het embleem was gedrukt. 's Avonds
staken Oostenrijkse bergsportverenigingen grote
vuren aan op de ons omringende bergtoppen.
's Zondags droeg de kardinaal van Wenen een
heilige mis op. De dagen erna hebben we diverse
excursies gemaakt met de autobus en zijn we
de berg opgegaan met een tandradbaan. Maar
het allerbelangrijkste was toch de kennismaking
met mensen uit andere landen, het uitwisselen
van souvenirs, het samen muziek maken. Van
een Amerikaanse scout kreeg ik een T-shirt
met opdruk van de zevende jamboree, een
kledingstuk dat we nog niet eerder in Nederland
hadden gezien. Naast ons kampeerden de
Schotten, heel gezellig hoewel we na een
paar dagen wel een beetje gek werden van de
doedelzakmuziek.”

Nog steeds is Eijsden present op de
Wereldjamborees: in 2011 Was Eijsden
vertegenwoordigd in Zweden en in 2015 gingen
vier Eijsdense scouts naar de 235f°jamboree in
japan. Voor de editie van 2019 in West Virginia
staat ook alweer een lid van Scouting Eijsden
in de startblokken. De deelnemers sprokkelen
zelf het geld voor de reis bij elkaar door allerlei
acties, zoals lege flessen verzamelen, wafels
bakken of een sponsorwandeltocht. De jamboree
duurt tien dagen en soms is er nog een rondreis
door het land aan gekoppeld.

stafhike, 2008.

1 Pionieren is het maken van bouwwerken van palen en touw met behulp van sjorringen, een soort knopen.
https:lln|.scoutwiki.0rg/Pi0nieren
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Vlll Veranderen in de tijd
De scouting is een levende organisatie die meebeweegt op de golven van de tijd. Een opvallende
ontwikkeling is de secularisatie van de scouting. Verkenners en gidsen waren van oudsher gelieerd
aan de rooms-katholieke kerk. ln de gelofte en Zelfs bij de opening van elke bijeenkomst Werd God
genoemd, iedere gids had een rozenkrans en de activiteiten werden grotendeels bepaald door
religieuze feesten. Bij kerkelijke hoogtijdagen ontbraken de scouts nooit. Voor het geestelijk welzijn
van de scouts was er de aalmoezenier. Bij elke bijeenkomst werd de vlag gehesen.

Panta Rhei, alles beweegt, ook scouting, getuige de tekst van het volgende liedje:

Een welp is een man die gehoorzamen kan.
Kan hij' dit niet, neen, ga dan maar heen.
Want een welp moet zijn
Eerlijk flink en rein

Een welp is schoon van zijn top tot zijn teen
ls hy' dit niet, neen, enz.1

De hoed afvoor gebed en zegen, 7956.

l Uit een ongedateerde liederenbundel uit de tijd dat de verkenners nog op de zolder van dejongensschool
huisden.



Hoewel welpen natuurlijk nog steeds eerlijk, flink en schoon moeten zijn, hoefje met een tekst zoals
deze nu niet meer aan te komen.

Dankzij een zorgvuldig bewaard exemplaar van het boekje Gebeden voor verkenners weten we dat Nico
Simons dit kreeg als eerste prijs bij de persoonlijke wedstrijden 1947/1948 van Sint-Paulus.
De handgeschreven opdracht voorin luidt "Proficiat! BIiiaraatl” Het boekje werd ook wel de
"verkennersbijbel" genoemd. Naast een aantal algemene gebeden staan er specifieke gebeden voor
verkenners in, de ceremonie van de installatie en de verkennerswet.jos. Plasschaert, diocesaan
aalmoezenier van het bisdom Breda, heeft het boekje samengesteld in opdracht van de Katholieke
Jeugdbeweging (Uitgeverij de Fontein, Utrecht-Antwerpen). De eerste zin van het voorwoord is:
"Verkenners neem dit boekje metje mee, als een goeden vriend in de kerk, op zwerftocht, in het kamp. ”

God is inmiddels verdwenen uit de gelofte en de verkennersbijbel en rozenkrans zijn vervangen door
een i-phone. De heilige maagd Maria is allang van haar troon gestoten door Madonna en in plaats van
het vroeger zo populaire Marialied "God groet u, zuiv're bloeme", klinkt nu "Hello”van Adele. En er staan
geen vlaggenmasten meer op het scouting terrein. Toch blijft het wezen van de scouting hetzelfde:
samen het leven leren door spel.

alff;
Sherpa's, 1978.
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Kal plat!
Eijsdense woorden uit Scouting Eijsden

Deze keer ben ik op zoek gegaan naar woorden die (in)direct te maken hebben of hebben gehad met
Scouting Eijsden. Met indirect bedoel ik dat er Eijsdense woorden in de lijst Staan die veel worden
gebruikt bij Scouting Eijsden, maar niet noodzakelijkerwijs pure scoutingwoorden zijn. Het was een
leuke zoektocht. De Woorden heb ik gekregen van Bertha Vaes en haar dochter, john Houben en mijn
nichtje Nicole Theelen.

Baatsj

Blow tent

Drijjpoet

Foerazjäör

Gats

Hajke

Hudo

Kampvuurkojl

Kerbíetlempke

Luuch

Pieleke

Pietslaamp

Pioniere

Pungel

Sjaore

Sjpeleo

Sjtaf

Marlies Haenen

Afdekzeil.

Grote groepstent die al 40 jaar in gebruik is bij Scouting Eijsden.

Drie palen met sjorring aan elkaar gemaakt. Wordt rechtop gezet als basis voor
een toren of om een ketel boven het vuur te hangen.

Zorgt voor proviand en eten tijdens het kamp.

Smalle doorgang, bijvoorbeeld in een grot. Soms bleven breedgebouwde dames
of heren steken.

Trekken door onbekend gebied metje rugzak om en dan overnachten in een tent,
schuur of ander gebouw.

Buitentoilet. Er werd een gat in de grond gegraven; daaromheen werd een
driepoot van palen gemaakt. Die werd afgedekt met een baarsj. Hudo is de
afkorting van 'Houdt Uw Darmen Open'.

Vuurplaats met banken eromheen.

Lampje op een helm, vooral nodig bij een grottentocht.

Petroleumlamp.

Staafje bovenop een tentpaal.

Zaklamp.

Bouwwerken maken met palen van dennenhout (pionierpäöl), aan elkaar
vastgemaakt met touw.

Rugzak.

Pionierpäö/ met touwen aan elkaar vastmaken.

Grottentocht met kaart en touwen.

Leiding.



Sjtafkaamp

Sjtretsjer

Tokkeie

Vuunkele

YeHe

Kamp voor de leiding meestal om de locatie van het zomerkamp te verkennen.

Wankel inklapbaar bed.

Met een katrol aan een ijzeren kabel omlaagglijden.

Spelen met vuur.

Een bestaand of verzonnen liedje of gescandeerde tekst, bedoeld om een groep
in hetzelfde tempo te laten lopen. Dit wordt nog altijd gebruikt in het leger.
De sjtafmaan of sjtafi/rowschreeuwde of zong een zin en de rest schreeuwde of
zong die na. Bijvoorbeeld:

“Het hondje van de bakker, het hondje van de bakker,
dat had eens vies gedaan, dat had eens vies gedaan.
Dat was zomaar gaan zwemmen, dat was zomaar gaan zwemmen,
zonder zwembroekje aan, zonder zwembroekje aan.
En van je hela-hela-hela-holala, hoi."
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IX Toekomst

Bij een jubileum past het orn vanuit de geschiedenis te kijken naar de toekomst. Heeft een
jeugdbeweging nog bestaansrecht in deze tijd van sociale media, youtube en games? ls er in de
agenda van kinderen enjongeren nog plaats voor het verkennersspel?

Volgens voorzitter Emmy Laux-Kreemers en oud-bestuursleden Annemie Piters enjohn Houben is
Scouting Eijsden een gezonde organisatie met een goede toekomst.
'Tegen de landelijke ontwikkelingen in is er in Eijsden geen sprake van teruggang. Integendeel: we zijn
stabiel, groeien op het ogenblik zelfs. We hebben natuurlijk een prachtig honk, ideaal voor binnen-
en buitenactiviteiten. En ook financieel hebben we onze zaken op orde. Naast een subsidie van de
gemeente zorgen we zelf voor inkomsten door allerlei acties zoals de bekende paaseierenactie.
We kunnen de contributie laag houden zodat niemand buitengesloten hoeft te Worden. Voor de
kampen halen we apart geld binnen, bijvoorbeeld door deelname aan de Diepstraatfeesten en oud-
papieracties."
Dit positieve beeld wordt bevestigd in de Groeps G.P.S. (Groei Potentie Scouting), die Scouting
Nederland iederjaar maakt van alle scoutinggroepen. Uit het rapport over 2016 blijkt dat het ledental
in Eijsden groeit vanaf de eerste registratie in1986. Het blijft vanaf de fusie van Sint-Christina en Sint-
Paulus in 1999 constant golven tussen de 130 en 150 leden. Landelijk heeft scouting het de laatste
decennia juist moeilijk gehad, hoewel in 2013 de groei weer in gang is gezet. Het onderzoek geeft
aan dat Scouting Eijsden "floreert", dat wil zeggen dat de statistische kans dat de groep blijft bestaan
tenminste 90% is. Binnen het werkgebied van scouting Eijsden (waarbij ook de Voerstreek betrokken
is) is nog “matige groei" mogelijk voor de bestaande groepen, aldus het rapport.
Een van de opvallendste kenmerken van Scouting Eijsden is de sterke binding tussen leden en
organisatie: alsje kiest voor scouting, kiesje heel vaak levenslang. Heel wat scouts zijn begonnen als
bever, welp of kabouter en zijn vervolgens overgevlogen naar andere speltakken. Nu staan ze zelf aan
de leiding van de jongere groepen. De levenslange binding heeft in heel wat gevallen geleid tot een
scoutinghuwelijk en zelfs tot scoutingbaby's, die nu alweer de nieuwe generatie scouts vormen.
De toekomst is verzekerd.

t _ ,uh-._
Eerbetoon bij het huwelijk van john Houben en Yvonne Thee/en, 1994.



Bedankt,]ean en Wies!

Op 1 juni sloten jean en Wies Prickaerts-Creuwels hun winkel voor 'Kado, koken en kantoorJ aan de
Breusterstraat voorgoed. Na 35 jaar genieten Zij nu van hun welverdiende rust. Het is voor Eijsden een
groot gemis. De Winkel van Jean en Wies Was een schatkamer vol praktische en mooie spullen, van
inktpatronen tot design glaswerk, van huishoudhandschoenen tot prachtige (kinder-)boeken. Altijd
werd je vriendelijk en geduldig geholpen, zelfs als de winkel bij topdrukte vol klanten stond. En was
iets niet meteen voorhanden, dan werd het gezocht en besteld.

Voor de stichting Eijsdens Verleden betekent de winkelsluiting van 'P&C kadoshop' ook een groot
verlies. Niet alleen was het een verkooppunt van ons tijdschrift Uit Eijsdens Verleden en andere
uitgaven, ook zorgden jean en Wies altijd voor onze kantoorbenodigdheden. Voor ons archief
bijvoorbeeld hebben wij speciaal zuurvrij karton nodig, een niet zo gangbaar en voor de hand liggend
artikel. Maar dankzij jean en Wies hadden wij altijd voldoende voorraad.

Daarom:jean en Wies, heel hartelijk bedankt voor al diejaren datjullie voor ons hebben klaargestaan.
Geniet van jullie pensioen en van nog veel mooiejaren samen.

Bestuur en medewerkers Stichting Eijsdens Verleden
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