Scouts als burgerslachtoffer

Jhr. Ocker Repelaer

Jhr. Ocker Repelaer, heer van Molenaarsgraaf werd geboren op
16 januari 1888 in Den Haag. Zijn vader was mr. dr. Ocker Johan
Repelaer, heer van Molenaarsgraaf en zijn moeder Cecile Marie
barones van Lynden. Ocker groeide op met een zusje en twee
broers in Den Haag. Hier bewoonde het gezin een statig pand aan
de Lange Voorhout 16. De vader van Ocker was jarenlang lid van
de gemeenteraad en wethouder. De familie Repelaer was
vermogend.
Jonkheer Ocker Repelaer was iemand die het lot aantrok van minderbedeelden. Hij was zeer
welgesteld. Zijn familiebezit was voornamelijk afkomstig van de familie van zijn moeder, de
familie Van Lynden. In 1911 komt Ocker Repelaer in aanraking met Scouting.
Als hij 37 jaar oud is richt Repelaer in 1925 in Den Haag een Scoutinggroep op onder de
naam W.I.K. (Willen is Kunnen). Hiervoor koopt hij in 1934 in Wassenaar het landgoed Herco
aan de Eikenlaan. Daar kwamen drie Scoutingclubhuizen en een woning. Uit de eerste
opgerichte groep ontstaan meerdere groepen in Den Haag en omstreken. Met financiële
steun van de jonkheer wordt het gebouw in 1952 geschikt gemaakt als polikliniek voor de
behandeling van spastische jongeren.
De scouts van het Leger des Heils maken sinds 1930 gebruik van een terrein aan de
Goorsteeg in Lunteren voor hun activiteiten. In eerste instantie was het gebruik gratis, maar
toen er voorzieningen kwamen moest er huur betaald worden. In 1938 kon het terrein voor
450 gulden gekocht worden van Jonkheer Ocker Repelaer.
In 1938 koopt de jonkheer van zijn neef, Baron van
Pallandt van Eerde, een groot bosterrein de Wolfskuil
in Ommen. Op de Wolfskuil laat hij een vakantiehuis
bouwen. Op 9 oktober 1940 wordt het vakantiehuis
van het Leger des Heils officieel in gebruik genomen.
Het kinderhuis heeft een prachtig zicht op de
Lemelerberg en past voortreffelijk in de bosrijke
omgeving, Er was plek voor 25 arme stadskinderen,
die gedurende 6 weken konden genieten van een
gezonde omgeving. Vlakbij het gebouw de Wolfskuil werd nog een gebouwtje neergezet, de
Blokhut. Voor de oorlog werd dit gebouw gebruikt door scouts. Door de Duitse bezetting
komt het werk van de nobele jonkheer na twee jaar stil te liggen.
De Duitsers vonden aan het begin van de oorlog dat Repelaer, ondanks zijn goede
contacten met de Duitse Scouting, de jongens had verpest met de leefregels van de
Engelsman Baden-Powell. Hij had een organisatie in handen en hij nam duidelijk stelling
tegen de daad van de Duitsers om Europa te veroveren. Toen Scouting officieel verboden
werd in 1941, werd Jonkheer Repelaer voor een aantal dagen gevangen gezet in het Oranje
Hotel in Scheveningen. Toen hij weer vrij kwam is hij met Dhr. Van der Pol op de fiets naar
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Ommen gegaan en is daar ondergedoken. Scouting lag stil en alle Wikkers moesten hun
uniform inleveren bij de Duitse overheersers. Alle instrumenten van de ”W.I.K.band” en de
“Happy Stringers” werden in 1941 door de Duitsers bij Dhr. Pool weggehaald.
In 1942 wordt het kindertehuis gevorderd door de Duitsers. Gedurende de periode 1946 tot
1953 werd De Blokhut bewoond door de uit Den Haag afkomstige Nol en Til Zonneveld met
hun kinderen Bert en Corrie. Zij raakten in de hongerwinter van 1944 in Ommen verzeild bij
de familie Gait Martens. Beide ouders Zonneveld zaten bij de ondergrondse in Den Haag en
vader, die buschauffeur was bij de HTM (Haagse Tram Maatschappij), had geweigerd voor
de Duitsers te gaan werken.
Op 15 april 1948 roept jonkheer Ocker Relepaer de “Hopman Repelaerstichting” in het leven
om te waarborgen dat kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben vakantie kunnen
vieren. Hopman Repelaer is vanaf de zestiger jaren steeds vaker in zijn onderkomen in
Ommen te vinden. Ocker was sinds 1951 drager van het Legioen van eer (de hoogste en
belangrijkste Franse nationale onderscheiding. vanwege zijn activiteiten voor Scouting) en
drager van de zilveren medaille van de stad Parijs. Repelaer ontving een gouden en zilveren
Jacobsstaf.
Hij overlijdt op 25 mei 1975 in 's Gravenhage, hij was toen 87 jaar oud. De Hopman
Repelaerstichting blijft bestaan en beheert de nalatenschap van Repelaer.
Meer informatie
https://www.vechtdalcentraal.nl/2016/01/vakantiehuis-wolfskuil-voor-bleekneusjes-uit-derandstad/
https://www.vechtdalcentraal.nl/2016/02/vakantiehuis-wolfskuil-voor-bleekneusjes-uit-derandstad/
https://www.vechtdalcentraal.nl/2016/02/vakantiehuis-wolfskuil-zet-idealen-jonkheerrepelaer-voort/
https://nl.pinterest.com/teamdewolfskuil/de-hopman-repelaer-stichting-65-jaar-in-2013/
https://www.oudommen.nl/category/artikelen/informatiebronnen/harry-woertink/page/18/
https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I257145.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Repelaer
https://www.legerdesheils.nl/scouting-belmont/welkom
Boekje: Hopman Repelaer Stichting 50 jaar, uitgegeven Ommen, april 1998
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