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1. GESCHIEDENIS 

De geschiedenis van scouting is zeer interessant maar te uitgebreid om je helemaal te 

laten leren. Dit stuk wil je enkel attent maken op een paar trekken van die grote figuur en 

hoe hij op het idee kwam het spel van het verkennen voor ons te openbaren. 

Begin niet met alle data en posten die hij bekleedde van buiten te leren, maar probeer te 

weten te komen wie Robert Baden-Powell was. 

 

Als je de naam Baden-Powell hoort, ga je onmiddellijk denken aan die grote 

stichterfiguur van onze scoutsbeweging. Het is nu zo dat iedereen, die een beetje interesse 

toont voor al wat scouting inhoudt, die naam kent.  

Je kent hem waarschijnlijk als een streng besnord man met een vier-deukenhoed en je zult 

je waarschijnlijk nooit afgevraagd hebben hoe die man als mens was of hoe hij op dat idee 

kwam een beweging op te bouwen waartoe jij nu wil toetreden?  

Hij was een staalharde man die zijn carrière maakte in het Britse leger. We kunnen niet 

beter zijn karakter, zijn persoonlijkheid beschrijven dan door het vertellen van de 

volgende 2 feiten: 

 

Hij verdedigt het stadje Mafikeng in Zuid-Afrika tegen de boeren. Met 1.100 man wist hij 

meer dan 7 maanden stand te houden tegen een leger van 8.000 boeren. In de meest 

kritieke toestanden vonden allen opbeuring en moed in de houding van die “wondere” 

Baden-Powell.  

Luister eens naar volgende getuigenis: “Baden-Powell vrolijkt al deze tijd de belegerden 

op door zijn vertrouwen en opgewektheid. Waar hij ook gaat, fluit hij lustig. Hij draagt 

zijn bezorgdheid met bewonderenswaardige takt.” En deze: “De kolonel lacht altijd en is 

een echte gastheer. Hij loopt, in gedachten fluitend, door de straten, een plezier om te 

zien, opgewekt en vol vertrouwen.” 

 

Toen hij later gehuldigd werd, zei hij zelf: “Ik was alleen de toevallige hopman. Om het 

even welke andere officier zou gedaan hebben wat ik gedaan heb met de manschappen en 

het materiaal waarover ik beschikte.” 

 

In die bezetting van Mafikeng heeft Baden-Powell iedereen gebruikt, ook de jongens en 

meisjes. Hij liet ze bv. berichten overbrengen van en naar de verschillende posten. Hij 

gebruikte ze voor bevoorrading, opbouwen van uitkijkposten,… Zo leerde hij inzien dat 

de “jongeren” ook heel wat in hun mars hadden en dat ze zeker moesten gebruikt en 

voorbereid worden om zo goed mogelijk anderen te helpen.  

 

Later toen hij terug kwam in Groot-Brittannië, zag hij hoe de jeugd, die gehoord had van 

zijn verwezenlijkingen, vol geestdrift zijn “verkenners” uit Afrika nabootsten in hun spel. 
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Ze maakten hierbij gebruik van zijn boekje “Hulpmiddelen voor verkennen” dat hij 

geschreven had uit zijn ervaringen in het Britse leger.  

Zo ontdekte hij dat in zijn “verkenmethodes” de nodige elementen schuilden om een 

prachtig spel te scheppen voor alle jongens. Een spel dat ze zou helpen om later in het 

leven te slagen, een spel dat van hen mannen zou maken waarop men kan vertrouwen. Zo 

kreeg hij het idee om zijn militaire boeken te herschrijven om ze geschikt te maken voor 

jongens. Dit eindigde in het 14-daagse tijdschrift “Verkennen voor jongens” dat 

onmiddellijk succes kende.  

 

In 1908 startte dan de eerste scoutsgroep in Engeland. Na het eerste proefkamp onder 

leiding van Robert Baden-Powell op het eiland Brownsea het jaar ervoor.  

 

Wat kan beter onze eerbied en erkentelijkheid voor hem weergeven dan het lezen en het 

proberen te volgend van wat hij ons vertelt in zijn afscheidsbrief. Hij stierf in 1941, op 84 

jarige leeftijd. Na de dood van Baden-Powell werd tussen de papieren op zijn bureau 

volgende brief gevonden die de laatste boodschap was van de stichter van de scouts: 

"Beste Scout,  

 

Als je ooit het stuk ‘Peter Pan’ gezien hebt, zul je je herinneren hoe de piratenhoofdman 

steeds bezig was met zijn laatste toespraak, omdat hij bang was de gelegenheid niet meer 

te hebben het van zijn hart te krijgen wanneer de tijd daar was om te sterven. Zo ook met 

mij en al lig ik voor het ogenblik niet op sterven, toch zal de tijd één dezer dagen ook 

voor mij aangebroken zijn en daarom moet ik jullie een vaarwel toesturen in een woordje 

van afscheid.  

Het is de laatste boodschap die je van mij zult horen, denk er dus over na. Ik heb een zeer 

gelukkig leven gehad en wens ieder van jullie ook zo’n gelukkig leven toe.  

Ik geloof dat God mij in deze heerlijke wereld geplaatst heeft om gelukkig te zijn en van 

het leven te genieten. Geluk komt niet door rijkdom, of alleen maar door succes te hebben 

in je loopbaan, evenmin als door gemakzucht. Een stap naar het geluk toe is het jezelf 

gezond en sterk maken, terwijl je nog een jongen bent, zodat je je nuttig kunt maken en op 

die manier van het leven kunt genieten als man.  

Het bestuderen van de natuur zal je leren hoe God de wereld voor je gemaakt heeft, vol 

mooie en wondere dingen, opdat je er zou van genieten. Weest tevreden met wat je 

gekregen hebt en maak er het beste van. Bekijk de dingen langs de zonnige zijde in plaats 

van langs de duistere.  

De echte weg echter om geluk te verwerven, is geluk te schenken aan anderen. Tracht 

deze wereld een beetje beter te verlaten dan je haar vond, opdat je, als jouw beurt 

bekomen is om te sterven, het gevoel zou hebben dat je in elk geval je tijd niet verknoeid 

hebt, maar je best gedaan hebt. ‘Weest Paraat’ gelukkig te leven gelukkig te sterven - 

steeds trouw aan je scoutsbelofte - zelfs als je geen jongen meer bent - daartoe helpe je 

God."  

Je vriend, Robert Baden-Powell  
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2. SCOUTSWET 

“ De jongen wordt niet gestuurd door DOE-NIET's maar wordt geleid door wat ze wel 

moeten doen. De scoutswet werd eerder bedacht als gids voor de scout dan om zijn fouten 

te onderdrukken. Ze geeft aan wat de goede houding en verwachting is van een scouts.”  

–Robert Baden-Powell- 

 

1. Een scouts is fier en op zijn eer te vertrouwen 

2. Een scout is trouw aan God, Kerk, koning en vaderland 

3. Een scout heeft tot plicht zich nuttig te maken en anderen te helpen waar hij kan 

4. Een scout is een vriend voor ieder en een broeder voor ieder ander scout 

5. Een scout is hoffelijk 

6. Een scout leeft met open ogen in Gods natuur 

7. Een scout kan zonder tegenspreken gehoorzamen 

8. Een scout zingt en glimlacht onder alle omstandigheden 

9. Een scout is sober en spaarzaam 

10. Een scout is rein in gedachten, woorden en daden 

 

3. SCOUTSGEBED 

Heer Jezus, 

Die tot de wereld het woord gesproken heeft 'Weest Paraat', en mij de genade heeft 

geschonken het te kiezen als wapenspreuk, verleen mij de gunst er trouw aan te blijven. 

Geef dat elke omstandigheid van het leven mij gereed bevinden tot het vervullen van mijn 

plicht, vol liefde voor de waarheid, vol ijver tot het goede, gehecht aan kerk en trouw aan 

het vaderland, vergevingsgezind, hulpvaardig, een glimlach op de lippen zelfs in het 

lijden, zuiver van harte en kuis van het lichaam.  

Zo zijt gij ons voorgegaan, oh Heer, uw spoor wil ik volgen waarheen het ook leidde, 

vrank en vrij met het mannenhart en het hoofd omhoog. 

Dit is mijn belofte als Christen en van scout, op mijn erewoord, ik doe ze gestand, 

mij helpe, heer Jezus, in Uw liefde en Uw genade, Amen. 

 

4. SCOUTSBELOFTE 

“Ik beloof op mijn erewoord, met de hulp van god en naar het best vermogen: 

1. Mijn plichten te vervullen tegenover God, Kerk en Land; 

2. Andere mensen te helpen waar ik kan; 

3. De scoutswet te gehoorzamen.” 
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5. HET BELOFTELIED 

Wij hebben U, O Jezus, plechtig beloofd 

U altijd te erkennen als op-perhoofd. 

Geef dat w' U minnen zouden, 

steeds meer en meer. 

Help ons belofte houden 

Jezus, onze Heer 

Wij hebben het gezworen, dat Gij steeds zoudt 

Ons hoofd en leider wezen, als Opperscout. 

Geef dat w' U minnen zouden, 

steeds meer en meer. 

Help ons belofte houden 

Jezus, onze Heer 

Wij zullen gans ons leven, lijk Gij het geboodt 

U volgen en U dienen, tot aan ons dood. 

Geef dat w' U minnen zouden, 

steeds meer en meer. 

Help ons belofte houden 

Jezus, onze Heer 
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6. DE GROET 

Door te groeten laat men zien, dat men anderen alle goed toewenst en dat men op onze 

vriendschap en hulp kan rekenen. 

De scouts hebben een speciale manier van groeten. Zij strekken de 3 middelste vingers, 

terwijl zij de kleine vinger (pink) onder de duim vouwen. Die 3 opgestoken vingers 

herinneren ons aan de 3 punten van de belofte. De gebogen pink betekent vrijwillige 

gehoorzaamheid. Scouts in uniform brengen de scoutsgroet voor alle buitenstaanders en 

symbolen, waaraan zij eerbied verschuldigd zijn! 

 

Manieren van groeten : 

1. Met hoofddeksel en zonder stok groeten zoals in figuur 1, enkel met de rechterhand 

2. Jong-Verkenners met verkennerstok groeten als in figuur 2 

3. Scouts in uniform zonder hoofddeksel of in burger, groeten met het scoutsteken, zoals 

in figuur 3 

 

 

1 2 

3 
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7. HET SPIESPUNT 

Na het afleggen en slagen van je belofte krijg je het groene spiespunt. 

 

Op oude landkaarten en nu nog op het kompas, wijst de spiespunt het Noorden aan. 

Onze spiespunt wijst ons het eeuwige Noorden: de hemel – het eindpunt van onze aardse 

tocht – dat wij veilig bereiken door te leven volgens onze wet. 

De spiespunt:  

De top van de spies klieft door de lucht, recht op haar doel af. Zo ook zou de lijn van ons 

leven moeten lopen, recht zonder zij-of omwegen. De punt van de spies ontmoet ook het 

meeste weerstand. Zo moeten we dus aan de spits van ons “volk” staan. Dat wil zeggen: 

de besten en eersten zijn in alles wat schoon en goed is. 

De drie punten: 

De drie punten van het insigne zeggen je: “Herinner je de 3 punten van je belofte”. 

De twee sterren: 

Een ster staat hoog aan de hemel en kan vandaar alles zien. Zo ook het heldere oog van de 

Verkenner: hij kijkt scherp rond en merkt alles op. Vooral de gelegenheid wanneer hij 

iemand kan helpen. De twee sterren hebben ieder vijf punten. Die tien punten herinneren 

u aan de tien punten van de scoutswet. 

St-Joriskruis: 

Rood blinkt het kruis van Sint Joris in het hart van het spiespunt. Sint Joris, de patroon 

van de ridders, de heilige ridder die niet aarzelde een gevaarlijke draak te lijf te gaan om 

een prinses te verlossen, hij is je patroon! Hij weet best wat jij, jonge ridder, nodig hebt, 

en door zijn voorspraak zul je zijn voorbeeld navolgen in je dagelijkse ridderdaad. 

Herinnert je de spiespunt dat je aan de spits van je volk moet staan, dan is daar het kruis 

om je er op te wijzen dat de hoogste spits van alle tijden de heuvel van Golgotha is, waar 

aan het kruis, Jezus stierf, voor jou. Zo een verkenner waarlijk aan de spits van zijn 

“volk” wil staan, dan moet hij zich dagelijks aan het kruis spijkeren, dat wil zeggen: hard 

leven, offerend leven voor de Opperscout, Vlaanderen en gans België. 
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8. HET AVONDLIED 

O Heer, d'avond is neergekomen, 

de zonne zonk, het duister klom. 

De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom... 

Wij knielen neer om u te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen, 

en vragen, heer, verlaat ons niet! 

Scouts en leiders knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze beê 

Luist'rend fluist'ren kruinen neer 

en sterren staren teder. 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê 
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9. KNOPEN 

1. De mastworp 

De mastworp dient om alle sjorringen in pionierswerk te beginnen. Deze knoop is zeer 

belangrijk en komt op de scouts vaak van pas. 

 

 
 

2. De paalsteek 

De koning van de knopen! Hij dient om een vaste lus te maken waarin je iemand uit 

een venster laten zakken, een dier vastleggen, een touw vast maken aan een paal,… 

 

 
 

3. De vlaggesteek of schootsteek 

Deze steek dient om twee touwen van ongelijke dikte aaneen te binden of om een 

touw aan een lus te bevestigen. 
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4. De vissersknoop 

De vissersknoop dient om twee dunne touwen aaneen te binden of twee touwen vast te 

binden die gedurig gespannen zijn. De knoop gaat niet los in het water en houdt de 

aaneengebonden touwen in rechte lijn. 

 
 

5. De platte knoop 

De platte knoop is een van de oudste en meest gebruikte knoop om twee touwen aan 

elkaar te binden. De beide touwen moeten van dezelfde dikte zijn om niet los te 

komen. Hij is zeer eenvoudig. 
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10. SJORREN 

Het geheim om goede sjorringen te maken ligt in het stevig aantrekken van het touw na 

elke toer en bij het woelen een woelstok te gebruiken. Besteed tijd aan het maken van een 

sjorring, het is hand als je een sjorring snel kan maken maar je bent er niets mee als hij 

weer los komt. 

Wat je moet kunnen is de basissjorring: de kruissjorring. Deze kruissjorring gebruik je 

wanneer je twee palen,aan elkaar wil sjorren, die elkaar onder rechte of bijna rechte 

hoeken zullen kruisen 

 

1. Begin met een mastworp te leggen op de zijkant van de staanpaal. Deze mastworp 

moet altijd gelegd worden op de rechtstaande paal: 

a) onder de dwarspaal, wanneer de drukking van boven naar onder gaat; 

b) boven de dwarspaal, wanneer de drukking van onder naar boven plaats heeft. 

2. Wind dan het touw rond beide palen, eerst vóór de dwarspaal, dan achter de staande 

paal dan weer vóór de dwarspaal en ten slotte weer achter de staande paal om op het 

vertrekpunt uit te komen. Maak aldus minstens 3 toeren. Na elke toer moet je het 

geheel goed aanhalen. 

3. Om nog meer sterkte te geven aan de sjorring leg je de tweede en derde toer binnen de 

eerste op de dwarsbalk en buiten de eerste op de staanpaal of andersom. 

4. En 5.  

Maak vervolgens met het touw weer minstens 3 toeren tussen beide palen over de 

eerste windingen. Dit heet men "woelen". Zorg ervoor dat na elke toer goed en stevig 

aangetrokken wordt en let er op deze woelingen zelfs in te slaan met een stuk hout of 

houten woelhamer. Van dit woelen hangt tenslotte de stevigheid van de sjorring af. 

6. Eindig de sjorring met het eind touw van een touw met een mastworp op een van 

beide palen vast te leggen. Blijft 

er nog touw over dan snijdt ge 

dit niet weg, je legt het met 

halve steken bv. op een der 

palen vast. 

 


