1. Geschiedenis, wet &
belofte
1.
2.
3.
4.

Uitgebreide historiek over BP
Ontstaan van FOS
Ontstaan van 281e FOS De Zebra’s (teervoet)
wet en belofte
4.1
Ik ken de wet en weet wat hij betekent (teervoet)
4.2
Ik hou mijn belofte (teervoet)
4.3
Kenspreuken (teervoet)

3

1.

Uitgebreide Geschiedenis van Baden Powell

Het leven van de stichter en het ontstaan van scouting:
Op 22 februari 1857 werd in Londen Robert Powell (Baden, de achternaam
van zijn vader, werd later toegevoegd) geboren. Voluit was zijn voornaam
Robert Stephenson Smyth. Hij had deze drie voornamen omdat zijn peter
‘Robert Stephenson’was; een bekende ingenieur en uitvinder van de
locomotief. Hij werd geboren als een van de tien kinderen van professor
Powell, die meetkunde doceerde aan de universiteit van Oxford. Roberts
vader stierf toen Robert drie jaar was, voor zijn moeder was het een
harde klus om rond te komen en de tien kinderen te kunnen onderhouden.
Ze kreeg daarbij wel de hulp van de hertog van Marlborough ( een
voorvader van Winston Churchill), die de opleiding van Robert aan
Charterhouse College bekostigde. Op de middelbare school was Baden-Powell een matige tot slechte
leerling. Zijn aandacht ging vooral naar activiteiten zoals tekenen, toneel, spoorzoeken en zeilen. Na
de middelbare school en tal van mislukte ingangsexamens aan verschillende universiteiten, koos hij
voor een opleiding in het leger. In die tijd was het Britse leger, als leger van het grootste land van
de wereld in die tijd, een wereldomvattend bedrijf. De jonge Baden-Powell maakte dan ook snel
carrière binnen het leger en werd onder andere uitgezonden naar India en Afghanistan. In 1884
werd hij als kapitein met zijn regiment naar Durban in Zuid-Afrika gestuurd. Daar wachtte hem het
grootste avontuur van zijn leven, dat hem naar de maatstaven van de tijd, wereldberoemd zou maken.
In het Zuid-Afrika van die tijd, waren er twee Britse kolonies: de Kaapkolonie en Natal. Verder
waren er twee Boerenrepublieken, Oranje-Vrijstaat en Transvaal, waar de nakomelingen van de
Nederlandse pioniers een zekere zelfstandigheid hadden. Onder de Boeren en hun leiders heerste
een
sfeer van opstandigheid, vooral aan de noordwestelijke grens van de Kaapkolonie,
waar het stadje Mafeking van strategisch belang was voor de beide partijen.
De Britse veldmaarschalk Wolseley stuurde er Baden-Powell met 1250
manschappen heen. Uiteindelijk gebeurde wat niemand wilde toch: de
Boerenoorlog brak uit in 1899.
Mafeking, waar Baden-Powell zat met zijn manschappen, werd omsingeld door een
goed uitgerust Boerenleger van 9000 man sterk, onder leiding van generaal
Cronje. Er volgde een beleg van 217 dagen, waarover in
Groot-Brittanie nogal wat om te doen was. Op 27 mei
1900 werd Baden-Powell, ondertussen bevorderd tot
kolonel, in het midden van de nacht gewekt. Tot zijn eigen
grote verrassing was het zijn broer Baden die hem wekte. Zijn
broer was meegekomen met het bevrijdingsleger van Mahon en Plumer.
Mafeking was bevrijd en in Londen volgde een triomftocht, naar aloude Romeinse
traditie. Als beloning werd Baden-Powell benoemd tot generaal-majoor. Hij kreeg
nog een laatste opdracht in Zuid-Afrika: hij moest er zorgen voor de oprichting
van een politiekorps voor Transvaal, Oranje-Vrijstaat en Swaziland.
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In 1903, een jaar na het einde van de Boerenoorlog, werd Baden-Powell
teruggeroepen naar Engeland, waar hij inspecteur-generaal van de
Cavalerie werd. Spoedig werd hij bevorderd tot luitenant-generaal. In
het leger ontpopte hij zich tot een hervormer. Hij had sterke ideeën
over de opleiding van de rekruten. Die zou volgens Baden-Powell in kleine
groepjes moeten verlopen, op een zelfstandige basis.
In 1899 publiceerde Baden-Powell zijn boek "Aids to Scouting", een
handleiding voor militaire verkenners. Toen hij naar Londen
terugkeerde, zag hij dat zijn boek door sommigen werd gebruikt bij het
verzinnen van allerlei spelen. Daarnaast stelde hij vast dat het niet zo
goed ging met de Londense en Engelse jeugd. Er was soms bittere
armoede en een grote ongelijkheid voor kinderen van verschillende
komaf. Als rechtgeaard patriot, vond Baden-Powell dit een slechte zaak
voor de toekomst van het land. Hij sprak met velen over dit probleem.
Het gevolg was dat Baden-Powell op het idee kwam om de technieken uit
zijn boek, die bedoeld waren voor jeugdige soldaten, buiten het militaire
te gaan toepassen.
Hij mocht van enkele vrienden een stuk grond op Brownsea Island
(Britse Zuidkust) gebruiken om het allemaal eens uit te testen. Op 31
juli 1907 vertrok de boot uit Poole naar Brownsea Island, met aan boord
22 jongens, op weg naar het
allereerste kamp.
Toen Baden-Powell bezig was met
zijn ideeën voor een ‘scouting voor jongens’, had hij de
bedoeling een spel en een trainingsschema op te stellen, dat
door de reeds bestaande jongerenverenigingen zou gebruikt
kunnen worden. Het kamp op Brownsea Island was echter een
groot succes. Als resultaat van dat succes verscheen "Scouting
for Boys" in veertiendaagse afleveringen. Later werd dit, op
aandringen van de uitgever, ook in boekvorm uitgegeven.
In 1908 werd in Humshaugh in Northumberland. een tweede
kamp georganiseerd, met zes getrainde patrouilles, en tegelijkertijd werd
er een waterkamp georganiseerd in Buckler’s Hard, Hampshire. In
september dat jaar werd er in Manchester een bijeenkomst gehouden
waarop 1500 verkenners aanwezig waren. Nog een jaar later kwamen er in
Londen 10.000 verkenners bijeen en begroetten in Glasgow 6000 nieuwe
verkenners de Chief Scout. In 1910 telde de beweging in Engeland al
110.000 leden. En zo ging het ook in andere landen zoals Canada, Australië
, landen in Afrika, alsook in België en Nederland.
Baden-Powell kwam al snel tot de conclusie dat deze grote beweging zich
moest gaan organiseren.
Er kwam een hoofdkwartier in Londen. Baden-Powell nam ontslag uit het
leger, mede op verzoek van Koning Edward VII, om zich ten volle aan de
nieuwe jeugdbeweging te kunnen wijden.
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Van in den beginne boden er zich ook meisjes aan. Toen Baden-Powell naar een bijeenkomst in Londen
kwam, zag hij ook een patrouille meisjes. Ze stelden zichzelf
voor als de Girl Scouts. Dat betekende het begin van de
Gidsenbeweging, die aanvankelijk onder de leiding van BadenPowells zuster Agnes kwam te staan, later onder de
leiding van zijn echtgenote Olave Baden-Powell, geboren St.-Clair
Soames.
Baden-Powell overleed op op 8 januari 1941 in Kenia en werd daar
begraven aan de voet van de Mount Kenya. Op zijn graf staat het
eindspoor.
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2. FOS Open Scouting
In 1910 kwam in Brussel de eerste scoutsgroep op het vasteland tot stand. Dit werd tevens de start
van onze beweging. De verenging van Boy-Scouts van België werd in de loop van hetzelfde jaar
opgericht.
In 1914 werd de eerste groep van Sea-Scouts in België, te Antwerpen, opgericht. De Boy-Scouts van
België behoren tot de mede-oprichters van het wereldbureau voor scouting, het hoogste overkoepelend orgaan op werldvlak.
In 1919 werd de vereniging de Girl-Guides van België opgericht. In 1928 was die vereniging medeoprichter van het wereldbureau voor Guidisme.
In 1945 versmolten de beide verenigingen tot de Boyscouts en Girl-Guides van België (BSB-GGB), die
het open scoutisme in ons land vertegenwoordigen. In 1964 werd in de schoot van deze organisatie
overgegaan tot autonomie per gemeenschap, die in 1966 uitmondde in twee autonome verenigingen:
de Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs en de Federatie voor Open Scoutisme, beiden
aangesloten bij de BSB-GGB, dat als overkoepelend orgaan voor beide open organisaties optreedt in
het buitenland. In 2002 werd de Federatie voor Open Scoutisme veranderd in FOS Open Scouting.
De Federatie voor Open Scoutisme is de enige open scoutsorganisatie in het Nederlandstalig
landsgedeelte van België .
Daarnaast bestaan er in België nog andere scoutsverenigingen:
Les Scouts: Franstalige Katholieke scouts
VVKSM: Vlaams Verbond voor Katholieke Scouts en Meisjes-gidsen
GCB: Les Guides Catholiques de Belgique
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3. Ontstaan van 281e FOS “ De Zebra’s” (teervoet)
De roots van onze groep zijn eigenlijk niet zo bekend. Maar we gaan verder terug dan ons 10
jarig bestaan als de Zebra’s 281e FOS. Wij zijn eigenlijk afkomstig van de 103e FOS
“scoutsgroep Artevelde Gent”. Wij hadden toen onze stek in de kelders van het françoisLaurentinstituut in de Onderstraat.
17 jaar geleden, onder leiding van “de master” werden wij een onafhankelijke scoutsgroep. We
behielden de naam van Artevelde, maar veranderden van locatie naar de school in de
Meulesteedse Steenweg. Ook ons uniform veranderde: Het bleef blauw, maar met Hollandse
kentekens.
De groep heeft zo’n 7 tal jaar onafhankelijk onder de hoede van “de master” gewerkt. … maar hij
wou niet wijken. En toen gebeurde het!

-zondag 21/08/94:
-dinsdag 23/08/94-19. OOu:

-startsein:telefoon naar FOS voor een afspraak.
-vergadering met FOS: Otter, Bever ,Ram en federaal
afgevaardigde FOS :"aansluiten bij FOS kan met 1e
jaar gratis verzekering, naam en nummer te kiezen".

-donderdag 25/08/94-20.15u:

-vergadering met voltallige leiding van toenmaligeniet nader bij naam te noemen- scoutsgroep:

HIER WERD UNANIEM BESLOTEN OM VOOR EEN IEUWE SCOUTSGROEP TE GAAN !!!
-> DEZE DATUM MAG DUS ALS GEBOORTEDATUM DOORGAAN VAN HET
"281'FOS De Zebra's"
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De toenmalige leiding was een groep van 12 personen bestaande uit:
-Peter Cnudde
-Marc Hofman
-Alain Pycke
-Annick Soetaert
-Alain Pynaert
-Yves Ghequire
-Gwenda Muyshond
-Natalie Verhofste
-Cindy Soetaert
-Dorine Hofman
-Brigitte de Winne
-Geert Vereecke

Otter
Ram
Bever
Lama
Maraboe
toen nog "Hathi "
toen nog "Bagheera"
toen nog "Estalien"
toen nog "Raksha" of Serval
toen nog "Baloe" of Panda
Egel
Fennek

28 jaar
30 jaar
21 jaar
25 jaar
21 jaar
17 jaar
17 jaar
16 j aar
19 jaar
33 jaar
32 jaar
22 jaar

Aangezien er een naam en eenheidsnummer diende gekozen te worden, werd er –omdat dit bij de
meeste namen van FOSgroepen zo is - naar een diernaam gezocht.
Er werd een lijstje met namen opgesteld met ernstige en minder ernstige diernamen:
De Inka's - De Lemmingen - De Zebra's - De Kameleons- De Otters - De Roze Olifanten -De
Konijnen (idee van Dorine, als groepsembleem zouden we dan " ne weurtel' kunnen nemen...)-De
Wapiti's en DeTijgers.
Na stemming werd gekozen voor 'De Zebra's ' , het zwart-witte dier paste goed bij de kleuren
van onze das en tevens bij de kleuren van de Stad Gent.
Voor wat betreft het groepsnummer kwam het idee van Natalie om de leeftijden van de 12
leiders en leidsters op te tellen: na een sommetje kwamen we aan 281 en ... dit nr; was nog vrij te
gebruiken bij FOS. (leeftijden van toen staan naast de namen).
Als eenheidsleider werd Otter gekozen en assistent-eenheidsleiders Ram en Bever.
-vrijdag 26/08/94-23.OOu:

-mededeling van ontstaan De Zebra's aan vorige groepsleider: “ de
master”
-zaterdag27/08/94:
-mailing naar alle leden -brieven in bussen gaan steken
-dinsdag 30/08/94:
-terug meeting met FOS
-in de volgende dagen voor 10 September werden intensief huisbezoeken afgelegd
-zaterdag 10/09/94: eerste vergadering van de Zebra's op de Rozebroeken-we hadden toen nog
geen lokaal/geen dak boven ons hoofd , slechts 3000 Bf en .... Jawel .... 51 leden!!!!
Het regende die dag pijpenstelen, met auto’s van enkele ouders reden we dan naar de lokalen van
het Rode kruis in Schelderode.
-zaterdag 17/09/94:tweede vergadering : de welpen gingen gaan zwemmen en de
jongverkenners-gidsen gingen op tocht met als einde een videofilm van een afgelopen kamp in de
stallingen van het zojuist aangekochte huis van Otter.
-zaterdag 24/09/94: geen vergadering
-zaterdag 01/10/94 :de Zebra's hadden een onderdak: na intense onderhandelingen konden we
Elke zaterdag de turnzaal van de stedelijke basisschool in de Kartuizerlaan gebruiken .
-vrijdag 07/10/94: oprichting van een oudercomité, later nog The Flintstones genoemd
Hierna volgende een golf van initiatieven en acties om de groep verder uit te bouwen.....
51 leden, een gemotiveerde ploeg met onbreekbare groepsgeest, 3000bfen een dak boven ons
hoofd...... De Zebra's waren gelanceerd..... .grote doel van het 1e scoutsjaar was op grootkamp
gaan met eigen materiaal..... .Het was een fantastisch scoutsjaar!
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Nog een detail: het eerste groepslogo zag er als volgt uit:
Met de nieuwe naam, nummer , het gekozen dier en... het internationaal
scoutsteken dat er bijgezet werd uit het verlangen om na lange tijd
terug te behoren tot de internationale erkende scoutsgemeenschap.

Na 5 jaar werd het eenheidskenteken gemoderniseerd. De nieuwe badge moest van een betere
kwaliteit zijn. Hierbij werd een nieuw ontwerp en een nieuw formaat gekozen.
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4. Wet en belofte (teervoet)
4.1
Wet
De oude versie:

De nieuwe versie:

een gids, een scout
is oprecht en heeft maar één woord
een gids, een scout
eerbiedigt de overtuiging van de andere
een gids, een scout
maakt zich nuttig
een gids, een scout
is een vriend van allen
een gids, een scout
is hoffelijk
een gids, een scout
kan gehoorzamen
een gids, een scout
staat open voor de natuur
een gids, een scout
laat zich niet ontmoedigen
een gids, een scout
is ijverig
een gids, een scout
heeft eerbied voor zichzelf en voor de anderen

een gids, een scout
is eerlijk
een gids, een scout
eerbiedigt de overtuiging van de andere
een gids, een scout
maakt zich nuttig
een gids, een scout
is een vriend van allen
een gids, een scout
is vriendelijk & hoffelijk
een gids, een scout
kan gehoorzamen
een gids, een scout
staat open voor de natuur & is milieubewust
een gids, een scout
laat zich niet ontmoedigen
een gids, een scout
is ijverig
een gids, een scout
heeft eerbied voor zichzelf en voor de anderen

Ø Een scout/gids is eerlijk
Als een scout/gids zegt: "Zo is het", dan mag aan zijn/haar woord niet getwijfeld worden.
Als hij/zij belooft een opdracht uit te voeren, dan weet je zeker dat het werk gedaan
wordt, zo goed en zo vlug mogelijk. Een scout/gids liegt niet, maar heeft de moed om de
waarheid te spreken. Hij/zij laat niet toe dat er daar kwaad wordt gesproken over
mensen die zijn/haar vertouwen genieten.
Ø Een scout/gids eerbiedigt de overtuiging van de anderen
Hij/zij blijft trouw aan zijn/haar overtuiging en zal proberen de overtuiging, maar dit wil
ook zeggen dat hij/zij weet dat er in de gemeenschap en in de troep waarin hij/zij leeft
mensen zijn die een andere overtuiging hebben op godsdienstig, filosofisch, sociaal of
politiek gebied. Hij/zij zal trachten de overtuiging van de anderen te begrijpen en te
respecteren.
Ø Een scout/gids maakt zich nuttig
Het is zijn/haar plicht niet alleen andere scouts en gidsen behulpzaam te zijn en zich in
de troep of patrouille nuttig te maken, maar hij/zij zal elke gelegenheid te baat nemen
om een goede daad te stellen, zelfs als dit betekent zijn/haar eigen veiligheid, comfort
of plezier op te offeren.
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Ø Een scout/gids is een vriend van allen
Hij/zij zal trachten "een vriend voor gans de wereld" te worden en een zal een
broeder/zuster voor elke andere scout/gids tot welk land, geloof, ras of klasse hij/zij
ook behoort Een scout/gids kijkt nooit op iemand neer, omdat die bijvoorbeeld armer of
minder slim is of een andere huidskleur heeft.
Ø Een scout/gids is vriendelijk en hoffelijk
Hij/zij is vriendelijk en beleefd tegenover iedereen. Een scout/gids laat nooit toe dat
iemand grof is in zijn/haar aanwezigheid. Hij/zij kan een spel verliezen met een glimlach.
Ø Een scout/gids kan gehoorzamen
Hij/zij respecteert wetten en reglementen, er is geen enkel land, geen enkele ploeg of
vereniging die zich kan in stand houden zonder wetten en reglementen, zonder iemand die
de leiding heeft en de anderen kunnen gehoorzamen. Kunnen gehoorzamen betekent
vertrouwen hebben in de leiding en in zichzelf, dus dan komt dat het algemeen belang ten
goede.
Ø Een scout/gids staat open voor de natuur en is milieubewust
In scouting wordt veel tijd doorgebracht in de vrije natuur. Hij/zij houdt van de natuur
en acht het van levensbelang de natuur ongeschonden te bewaren. Hij/zij zal er dus voor
zorgen nooit planten en bomen te beschadigen en dieren te mishandelen of onnodig te
doden.
Ø Een scout/gids houdt vol
In het dagelijkse leven, zowel in de groep als in de patrouille komen er moeilijke
ogenblikken. Hij/zij zal de moeilijkheden niet uit de weg gaan en zal ze vastberaden
proberen op lossen zonder de moed te verliezen.
Ø Een scout/gids is ijverig
Lanterfanters en gemakzuchtige mensen zijn in geen enkele gemeenschap welkom. Een
goede scout/gids doet zijn/haar deel van het werk, want hij/zij zou het ook minder
prettig vinden dat men na zijn/haar eigen taak nog die van een ander te moeten
opknappen.
Ø Een scout/gids is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en de anderen
Eerbied voor jezelf betuig je door zindelijk te zijn op jezelf en je uniform, door rein te
zijn in je gedragingen, je woorden en je gedachten. Denk erom dat je de anderen niet
eerbiedigt als je hun werk verknoeit, hun rust verstoort, als je je kalmte verliest of hen
dwingt naar grofheid te luisteren. Hij/zij heeft een gezonde geest in een gezond lichaam
een scout/gids weet van zichzelf, wat hij/zij kan en niet kan.
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4.2

Belofte (teervoet)

Oude belofte:
ik beloof op mijn eer te trachten,
-trouw te zijn aan een hoger ideaal, koning, land en troep
-iedere dag een goede daad te stellen
-de scouts en gidsenwet na te leven
en enekel vopor de leiding; een voorbeeld te zijn voor de kinderen die mij zijn toegewezen.

Nieuwe belofte:
Ik beloof op mijn eer te trachten
trouw te zijn aan mijn Hoger Ideaal, mijn groep en de democratie
Te leven naar de scouts- en gidsenwet
en te helpen waar ik kan
Leven naar de scouts/gidsenwet en belofte
Toen je een tijd geleden lid werd van de gemeenschap heb je ook kennis
gemaakt met de scouts / gidsenwet. Je hebt die gelezen en men heeft je
die uitgelegd, misschien heb je die ook van buiten geleerd. Maar in feite
vond je die wet maar een saaie boel en voelde je je meer aangetrokken
door de activiteiten en de vrienden om je heen. Maar intussen heb je
hopelijk al gemerkt dat er in de groep een andere sfeer heerst dan in de
andere jeugdgroeperingen die je kent. (Alhoewel dit niet altijd mogelijk is,
door meningsverschillen in zo een grote groep). Dat is nu juist de
scoutsgeest, die door de wet wordt aangekweekt. En als jij nu tot die
ouderen wilt gaan behoren door het behalen van je tweede klas, dan hoort
het dat jij ook van die geest doordrongen bent, dat jij die hele reeks menselijke eigenschappen
tracht aan te kweken. De scouts / gidsenwet is een leefregel, die je zo goed mogelijk moet
trachten te volgen om een goede scout / gids te worden, een goede burger, veel belangrijker dan
de activiteiten en de technieken!
4.3
•
•
•
•

Kenspreuken (teervoet)

bevers; “bever zijn is fijn”
welpen; “Welpen wij doen ons best”
(jong) verkenners-Gidsen; “steeds bereid”
seniors; “volhard”
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