Scouts in het verzet

Dolf Koning

Adolf (Dolf) Jacques Koning is geboren op 22 mei 1914 in Haarlem. Hij studeert medicijnen.
Hij is hopman bij groep 5, de Oegstgeester Satrya’s.
In 1940 wordt hij hier ook oubaas.
Aan het begin van de oorlog is hij actief in het verzet. Hij was medewerker van diverse
illegale bladen, zoals de 'De Geus', 'Vrij Nederland'. Hij wordt op 5 juli 1941 opgepakt en
komt terecht in het Oranjehotel in Scheveningen. Hij gaat op 28 februari 1942 naar de
strafgevangenis in Bochum, waar hij vanwege zijn verzetsactiviteiten veroordeeld werd tot
eenzame opsluiting.
Tijdens de Groepsleidersbijeenkomst van district Rijnland op 19 december 1941 begint
commissaris De Boer met als herinnering de rede die de Koningin uitgesproken heeft bij de
opening van de Jamboree. Hierna krijgen de groepsleiders de gelegenheid om de toestand
van hun groep te vertellen. Bij groep 5 horen de aanwezigen de geschiedenis van hopman
de Koning, die tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld is. Maar hij houdt zich kranig en
kreeg zelfs een pluimpje van de Duitse rechter, die hem zei, dat het hem speet, dat hij zulke
Nederlanders moest veroordelen. Dus: een echte padvinder!!
In de oorlog is de groep ondergronds nog steeds actief. Zij beleven op 23 april 1943 een heel
bijzondere St. Jorisdag. Zij ontvangen het goede nieuws dat Oubaas Koning drie dagen
eerder amnestie gekregen heeft vanwege Hitlers verjaardag (20 april). Eind 1943 komt er in
de 'ondergrondse' bijeenkomsten van de ex-welpen, die ressorteren onder oubaas Dolf
Koning, meer regelmaat. De groep wordt gesplitst in twee patrouilles. De ene groep is
gehuisvest in het kantoor van de HANAB met
vaandrig Addie van Fraassen als leider. De
andere groep komt samen bij hun leider Gradus
Hakkenberg in de schuur achter het huis.
De dag na kerst 1944 installeert Dolf bij de familie
Kruisheer (Leidsestraatweg 8) een aantal
verkenners. Hij draagt dan zijn uniform.
Op 3, 4 en 5 mei 1947 werden in Schoorl de jaarlijkse districtswedstrijden in
kampeervaardigheid gehouden. Op zondagmorgen werd een voordracht gehouden door
oubaas Koning uit Schagen. Het was doodstil in de zaal terwijl in eenvoudige sobere
woorden de oubaas vertelde van zijn ervaringen in de gevangenis tijdens de oorlog in
Scheveningen aan de hand van het bijbelverhaal over de vervolging van de christenen door
Saulus, later als Paulus de grote verdediger van Christus. Hij wees de padvinders op de
grote gevaren welke hen bedreigen, zoals zwarte handel en zedeloosheid, maar de
padvinders hebben een goed wapen daartegen, zo zij hij, jullie belofte en de padvinderswet.
Doorleef die en draag het uit.
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Na de oorlog wordt hij in september 1949 districtscommissaris
van het district Den Helder. Hij neemt de rol over van J.
Volkmaars.
Dolf is overleden op 4 april 1992 in Schagen.
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