Scoutinggroepen ondergronds

Maartensgroep, Amsterdam

De Duitsers hebben in 1941 Scouting verboden. Het was door de Engelse stichter en militair
Baden-Powell tè Engels georiënteerd. De Duitsers koesterden andere jeugdidealen die
gericht waren op de vestiging en stabilisering van het pro-Duitse regiem van Seys-Inquart in
ons land. De Hilterjugend en de Jeugdstorm omarmden de nazi-principes en Scouting werd
in Nederland in de ban gedaan. Wie toch doorging met Scouting kon opgepakt worden. Op
verschillende plaatsen in het land verrezen desalniettemin in de illegaliteit nieuwe
scoutinggroepen. Zo ook in Amstelveen. Guus Sam (lid 1943 – 1946) en Henk Suer (lid 1943
- 1948) behoorden tot de eerste lichting van de scouts. Ton Schouten, accountant van
beroep, was de oprichter en Guus Sam was toen hopman. De naamgeving van de groep had
vooral te maken met het feit dat er al een voetbalclub Sint Martinus was. Beide verenigingen
maakten deel uit van de katholieke zuil en zo kon scouting Sint Maarten met een eigen
onderscheidende naam starten. De ouders stimuleerden het scouting lidmaatschap want ze
waren erbij gebaat dat hun kinderen opgevangen werden in een vertrouwde katholieke
omgeving. De Sint Maartengroep was jarenlang een door en door katholieke groep.
Aalmoezenier Sul was in het begin daarin erg actief. Hij was ook de kapelaan van de
Augustinusparochie en tevens geestelijk begeleider van voetbalclub Sint Martinus.
De eerste oprichtingsjaren in de oorlog waren moeilijk. Je had weinig te eten. In de
hongerwinter werd op de kalfjeslaan door Henk Suèr en Ton Schouten uit pure noodzaak
een grote iep geveld met de verkennersbijlen en – zagen om zo aan hout te komen. Dat het
lukte, hoewel bloedlink, hadden ze deels te danken aan de uitstekende verkennersbijlen van
de groep – die met de kromme steel - en aan Ton Schoutens’ kennis hoe je dat veilig kon
doen. Andere namen uit de beginperiode waren: Jan Veeger, Roel Nelissen, en Johnny
Wielick Gerard en Piet van Gijlswijk, Anton en Chris van Duinhoven van boerderij Meerzicht,
en Nico Peters. En ook de Bennings hadden zelfs 2 zonen op de verkennerij.
Meer informatie
http://www.ontmoetenherdenk.nl/wp-content/uploads/2016/11/2005-GeschiedenisMaartengroep-beknopt-fotos-17-6-2005.pdf
https://nl.scoutwiki.org/Scouting_Sint_Maarten_(Amsterdam)
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