
Wat weten we van de Padvindersgroep “de Zwervers” 
21 augustus 2021 

 
In de Arnhemsche Courant van 30 mei 1933 lezen we in laatste alinea: “van de sinds kort opgerichte groep” 

 
Op 2 januari 1934 kan de groep het koetshuis  bij 
het kasteel Zijpendaal huren. 

 
Op 28 februari 1936 wordt de huurprijs van het 
koetshuis op fl. 135,- vastgesteld. 

 
 
Op 28 februari 1938 lezen we dat de groep hun 
eerste lustrum viert. 

 
 

 
                              De Zwervers zijn dus onstreeks 28 februari 1933 opgericht 
 

  



 
 

In het krantenartikel van 28 februari 1933 staat o.a. “onder de hoede van hopman van 
Leeuwen” , zonder voorletters c.q. voornaam. Na de oprichting van De Geuzen in 1946 hadden zij 
de eerste 10 jaar vier van Leeuwen jongens in de groep: Koje, Robert, Ewout en Wolfert.  
 
In 2002 belde mijn broer Tom Krooneman dat in de (Arnhemse-)krant een bericht van overlijden 
stond van mevr. Van Leeuwen, de moeder van die jongens. Ik stuurde een condoleance brief 
naar Wolfert, die in m’n patrouille bij de verkenners had gezeten. In een uitvoerige brief vertelde 
hij over zijn moeder en haar 4 zonen. Haar man was zo’n 44 jaar geleden overleden. 
Over Koje schreef hij o.a.:  

In juli 2020 ben ik bij het CBG op zoek gegaan naar het overlijdens-
bericht van hun vader en kwam zo achter zijn voornaam. Met Google 
verder gezocht en vond hem in het blad Weest Paraat van december 
1933 bij de vervallen volmachten (V van verkennersleider).  

 
 Hij is dus inderdaad de 27-jarige hopman, tevens groepsvoorzitter van De Zwervers. Uit het 
onderstaande blijkt verder dat hij in februari 1935 afscheid van De Zwervers heeft genomen. 

  

Als antwoord op je vraag, Koje is op 29 maart 1994 overleden.  
Na zijn studie en militaire dienst is hij op vakantie gegaan naar Denemarken, zijn geld raakte op 
en hij ging er werken. Trouwde & en ze kregen 2 zonen. Na enkele jaren zijn ze gescheiden.  
Het contact bleef goed. De jongens kwamen elk jaar met Koje naar Nederland, zo ook weleens 
in Giethoorn.  
 
Hij was vertegenwoordiger en later ook vakbondsvertegenwoordiger. Hij zat veel in het 
buitenland, Engeland, Duitsland en Frankrijk. Ons contact met hem, zijn zoons en ex. was goed. 
 
Hij was groot maar ook veel te zwaar, dit bezorgde hem o.a. suikerziekte. Het gevoel in zijn 
benen verdween. Lopen ging wel goed, maar als hij zich verwondde ging de wond niet vlot dicht.  
Zijn overlijden ging nogal dramatisch.  
Hij had water in het bad laten lopen en stond erin toen de telefoon ging en hij opnam en een 
gesprek voerde. Toen hij ging zitten merkte hij pas dat het water veel te heet was. Zijn benen 
waren verbrand maar hij voelde daar niets van.  
Hij heeft enige weken in het ziekenhuis gelegen. Herstelde maar waarschijnlijk kon zijn hart het 
niet aan.  
Hij is in Kopenhagen begraven. De kinderen waren getrouwd en er waren al kleinkinderen 

http://www.cbg.nl/


Verder zoeken in de verstrekte- en vervallen volmachten in de beschikbare nummers van Weest 
Paraat, die in www.delpher.nl te vinden zijn, leverde het volgende op: 
 

Verstrekte volmachten (tenzij ander aangegeven) 

 maart  1933 

 

  augustus 1933 

Wat me in augustus 2021 opvalt, is de naam welpenleidster mev. A.van Rijn- 
Tjebbes. Zou zij familie zijn van de Geuzen Pieter en Kees van Rijn? Dat zoek 
 ik uit! 
 

september 1933 

december 1933 

dec 1933 Volm.vervallen 

jan 1934 

febr. 1934 

nov. 1934 

nov 1934 vervallen 

febr 1935 vervallen 

http://www.delpher.nl/


sept 1937 

sept 1937 Vervallen 
 

 nov 1938 vervallen 
 

nov 1938 

Wat opvalt, in de bovenstaande afdruk van november 1938, is dat G.A. Cohen verkennersleider van  
De Zwervers groep II wordt. Kennelijk is het aantal verkenners al zo groot dat men begonnen is met 
een 2e troep. 
Gerard Alexander Cohen is van Joodse afkomst en in Arnhem geboren op 31 augustus 1915. In Weest 
Paraat 1935-06 wordt hij genoemd. Hij woonde in de Karthuizerstraat 41 en is overleden in 
Mauthausen op 13 oktober 1941 op 26 jarige leeftijd. (zie Joods Monument Arnhem)   
 

 mei 1940 

Mej. E.A.Brugman trouwt in 1948 met Hendrik Jan (Henk) Zeevalking (Laag-Keppel, 7 juni 1922 – Delft, 23 

februari 2005); was een Nederlands politicus (VVD en mede-oprichter D66) en vrijmetselaar, o.a. 
Staatssecretaris Justitie,  Minister Verkeer en Waterstaat. 

 

 okt 1940 Volmachten Vervallen 
 
Waar zouden die AVL’s en AWL van De Zwervers na de oorlog gebleven zijn?  
H.K.F. Katzenstein voltooit na de oorlog zijn studie huisarts in Leiden en trouwt in 1950 met Antoinette 
Hartogs (Sonsbeekweg 45). In juli 1951 wordt hij in Weest Paraat genoemd als groepsvoorzitter groep 

https://www.joodsmonumentarnhem.nl/p/p/index.php
https://www.delta.tudelft.nl/article/memoriam-henk-zeevalking-1922-2005
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Justitie_(Nederland)


4 in Katwijk aan Zee. Na verhuizingen naar Zwolle en Apeldoorn wordt hij daar districtsvoorzitter. 
Overleden op 27 juli 2016 (86 jaar) te Apeldoorn 
 
Ir C.F.L. Kanstein voltooit in 1951 zijn studie Tuinbouw aan de Wageningen Universiteit. Trouwt op 20 
oktober 1951 te Arnhem met Geertje Koch. Op 22 november zijn zij aan boord van de Willem Ruys op 
weg naar Indonesië. Woont in 1995 te Bathmen. Overleden op 24 januari 2016.  
Hun kinderen overlijden op jonge leeftijd Carolien (1954-2002), Joost (1956-1992) en Rob (1961-2015). 
  

 mei 1951 Volmachten Vervallen  
Hieruit blijkt dat Carel J. Wensink de laatste hopman van de Zwervers was! Ook Akela Steur en haar 
assistent J.W. Bras leveren hun volmacht in. Dit betekent het Einde van de Zwervers.    
Twee maanden later wordt Carel Wensink Baas bij de Vikingstam van de Veluwse verkenners, in 
dezelfde maand dat Dicky Trimpe-Burger Akela bij De Geuzen wordt. 

 juli 1951 
 
Wat me in augustus 2021 opvalt, is de naam welpenleidster mevr. A. van Rijn-Tjebbes in onderstaande 
vermelding in Weest Paraat. Zou zij familie zijn van de Geuzen Pieter en Kees van Rijn? Dat zoek  ik uit! 

  augustus 1933 
 

 december 1933 

Opmerkelijk dat welpenleidster mevrouw A. van Rijn-Tjebbes 4 maanden later opnieuw die erkenning 
krijgt, maar nu als mejuffrouw A. Tjebbes. Wat is er aan de hand? Zes maanden later levert zij haar 
volmacht (in vanwege haar verhuizing in april 1936 naar Nijmegen)! 

mei 1934 
Het blijkt dat de 29 jarige Arnolda Tjebbes  in oktober 1929 in Arnhem getrouwd is met de 39 jarige 
Petrus van Rijn. Dat huwelijk houdt geen stand: zij scheiden in oktober 1933. Hier ligt dus de verklaring 
voor het uitreiken van de 2e welpenleidsters volmacht met de ander tenaamstelling.  
Begin dat jaar trouwt P. van Rijn met de veel jongere J.R. Wijers en zij zijn sinds 4 juni 1936 de ouders 
van zoon Pieter. 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het volledige artikel van 28 februari 1938       7 december 1939 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

Ir Frederik Isodor Julius Kanstein (geboren 9 juni 1891 te Zwolle, 
waar zijn vader Nathan Kanstein hoofd van een school was) was 
werkzaam  bij de Rijkswaterstaat en was o.a. van 1951 t/m 1956 
hoofdingenieur-directeur van Gelderland.   

Hij woonde (sinds 1931) in de van Ruisdaelstraat 70 (op de hoek van 
de Albert Cuypstraat) te Arnhem. Zijn zoon was van ? tot oktober 
1940 assistent verkenners-leider bij De Zwervers. 

Dhr A.P.V. van Leeuwen, de eerste groeps-/verkennersleider 
woonde ook in de Ruisdaelstraat: op nr 14 (vlak bij de 
Zypendaalseweg). 
 
Ir J.F. Schönfeld was van 1938-1948 hoofdingenieur-directeur bij de 
Rijskwaterstaat. 
Dhr J.C. Joekes was voorzitter van de v.d.Zandt vereniging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 januari 1947 

 

 


