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Practice what you preach, leerde ik lang geleden al. Dus werd het de hoogste 
tijd om ook zelf de uitdaging van een thema editie voor Lelie en Klaverblad 
aan te gaan. Want Scouts gaan uitdagingen niet uit de weg. En mijn thema 
editie kan natuurlijk maar over 1 verzamelthema gaan: Scouting for Boys.  
Dat boekje dat aan de basis heeft gestaan van de grootste mondiale jongeren-
organisatie verzamel ik inmiddels al geruime tijd en de recente publicatie van 
‘Scouting for Boys ‘round the world’, leek mij een goede aanleiding om er een 
thema editie aan te wijden.

En zoals gebruikelijk bij thema edities schuiven de vaste rubrieken in Lelie en 
Klaverblad een editie door naar de volgende.

Bertwin Lussenburg
Hoofdredacteur (waarnemend)
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Mededelingen

De NVVSO Online
Lelie en Klaverblad digitaal
Alle (!) edities van Lelie en Klaverblad zijn gedigitaliseerd 
en (voor leden) beschikbaar op de internetpagina van de 
NVVSO: www.nvvso.nl
Inlognaam: lenkjaargangen
Wachtwoord: lenkjaargangen

Digi Swop Meetings
Sinds 2020 organiseert de NVVSO via Facebook en In-
stagram enkele keren per jaar zgn. Digi Swop Meetings 
waar leden en niet-leden van harte welkom zijn. Hoe het 
precies werkt? Zie de instructiefilmpjes op het YouTube 
kanaal van de NVVSO.

NVVSO Catalogi
Door de jaren heen heeft de NVVSO voor een grote deel 
van de verzamelitems mooie catalogi samengesteld. Deze 
handige naslagwerken (die ook periodiek worden geactu-
aliseerd) zijn te vinden op de internetpagina www.nvvso.
nl

Sociale media
Facebook.com/nvvso/
Instagram/nvvso/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCnS8hDpHfM6UTKViUidSy2g

WhatsApp groep
De NVVSO heeft een eigen WhatsApp groep. Lid wor-
den? Stuur een e-mailtje naar pr@nvvso.nl

Uitgelicht:

Servicepunt NVVSO
Het Servicepunt voor de leden van de NVVSO verzorgt al 
jaren de ruilzakjes die verkocht worden op diverse scou-
ting evenementen en natuurlijk ook beschikbaar zijn voor 
de leden. Voor slechts 2 Euro per zakje kun je je ruildoos 
natuurlijk snel vullen. Daarnaast heeft het Servicepunt 
ook nog andere verzamel- en ruilitems te koop. De op-
brengsten van het Servicepunt komen uiteraard ten goede 
van de NVVSO.

• 25 Scouting postzegels wereldwijd  € 1,00
• Boekje Nawaka 1997 inclusief CD € 0,50
• Boekje Nawaka 2002 inclusief CD € 0,50
•  Buitenlandse scouting insignes 

(10 verschillende) € 5,00
• Jaarster 6, 7, 8 en 9 jaar € 0,25
• Ruilzakje (4 insignes en 1 naambandje) € 2,00
• Scouting ansichtkaart € 0,10
•  Scouting dasring (leer en in diverse kleuren 

met logo NVVSO, Baden-Powell en 
Klaverblad/Gidsen logo) € 1,50

•  Speldje NVVSO, Scout-In ‘99 en 
Nationale Jamboree 2000 button € 0,10

• Telefoonkaart NVVSO € 0,50
• Vaantje Admiralen 1948 - 1988 € 0,25

Alle prijzen zijn exclusief porto. Wil je iets bestellen bij het 
Servicepunt? Stuur dan een e-mailtje naar servicepunt@
nvvso.nl Je kunt ook e-mailen als je Nederlandse insignes 
wil doneren aan de NVVSO voor de ruilzakjes. 

B.-P. Quote no. 1
A camp is a roomy play but there is no room in it for one chap, and that is 

the fellow who does not want to take his share in the many little odd jobs that 

have to be done. There is no room for the shirker or the grumbler.

Scouting for Boys, World Brotherhood Edition (1946), pagina 112
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Teken voor Bijzondere Verdienste voor 
NVVSO lid 
NVVSO lid Wilfried Kleine Schaars heeft begin juli 2021 
van Scouting Nederland ‘het  teken voor Bijzondere Ver-
dienste’ ontvangen, waarmee het bestuur van de NVVSO 
hem van harte feliciteert! Wilfried begon op 1 mei onder 
het motto ‘Scouts helpen Scouts‘ een actie, 1.000 kilome-
ter (!) lopen en geld ophalen voor de scouts in de stad Rio 
Branco gelegen in het westen van Brazilië. 

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op zondag 7 november 2021 vindt de Algemene Leden-
vergadering (ALV) van de NVVSO plaats te Arnhem, 
aanvang 12.30 uur (adres, zie rubriek ‘Ruilbeurzen 
NVVSO’ op de één na laatste pagina). Indien de ruilbeurs 
geen doorgang kan vinden vanwege de Corona pandemie 
dan zal het bestuur de ALV op 7 november, 12.30 uur 
organiseren via het (gratis) video conferencing program-
ma Zoom. Meer informatie over Zoom, zie www.zoom.
us.

Het bestuur stelt de volgende agenda voor:
1.  Opening en vaststelling van de agenda
2.  Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
3.  Vaststelling Verslag ALV maart 2021 (zie LenK,  

editie 3, 2021)
4.  Vaststelling herziening statuten NVVSO
5. Vaststelling NVVSO Jaarplan 2022
6. Herbenoeming Alex Bank als penningmeester (t.b.c.)
7.  Herbenoeming Bertwin Lussenburg als voorzitter 

(t.b.c.)
8. Rondvraag 
9. Sluiting

De navolgende onderliggende stukken zijn vanaf midden 
oktober 2021 te vinden op het besloten, maar voor leden 
toegankelijke deel 
van de internetpa-
gina van de 
NVVSO:
•  Concept Jaar-

plan NVVSO 
2022

•  Voorstel herzie-
ning statuten 
NVVSO

•  Q&A’s Voorstel 
herziening 
statuten 
NVVSO

Ondertussen vanuit 
het bestuur

Ereleden
• Ada Smits-Ciggaar
•  Adri Saltzherr- Van den 

Berg
• Frank Smits
• Paul Heessels

Leden van verdienste
• Ben Golob

Bestuur NVVSO

Voorzitter
Bertwin Lussenburg
info@nvvso.nl

Secretaris
Hans Holewijn
secretaris@nvvso.nl

Penningmeester
Alex Bank
penningmeester@nvvso.nl

Bestuurslid Communicatie
Ramon van den Berk
pr@nvvso.nl 

Adviescommissie 
Nalatenschappen en 
Schenkingen 

Alex Bank
Ramon van den Berk
Michael Volder
donaties@nvvso.nl

Steunpilaren NVVSO
Coördinator Servicepunt 
NVVSO
Michael Volder
servicepunt@nvvso.nl

Coördinator Documentatie 
en Catalogi
Adri Saltzherr-Van den Berg
documentatie@nvvso.nl

Coördinator Boekenwurmen
Ruud Egberts
boeken@nvvso.nl

Coördinator Evenementen
Frank Smits
events@nvvso.nl

Coördinator Sociale Media
Thomas van Nistelrooij
socialmedia@nvvso.nl

Coördinator Veilingen
Ramon van den Berk
veiling@nvvso.nl

Redacteur Lelie en Klaverblad
Het redacteurschap wordt 
tijdelijk waargenomen door 
Bertwin Lussenburg
lelieklaverblad@nvvso.nl

Vormgever Lelie en Klaverblad 
(vacature)
Patrick van der Vegt
info@atlas-i-media.com

De Nederlandse Vereniging van 
Verzamelaars Scoutingobjecten
Opgericht 1 juni 1985



6 - NVVSO Nummer 4/2021 
/2017

Ontstaan Scouting for boys

Scouting for Boys is een bijzonder boek. Het werd in grote oplages gedrukt, maar dat werd het 
Rode Boekje in China ook. Het werd in vele talen vertaald, maar dat is ook met de Bijbel het ge-
val. Wat dat betreft is Scouting voor Boys geen wereldkampioen. Bijzonder is dat er een wereld-
omvattende jeugdbeweging uit is ontstaan, die in de afgelopen ruim honderd jaar bleef groeien. 

Het schrijven van het boek
Baden-Powell zonderde zich af om uit zijn vele notities het 
boek samen te stellen. De tijd drong, want zijn verlofperi-
ode van het leger liep op zijn eind en uitgever Pearson 
wilde haast maken. Tussen auteur en uitgeverij ontspon 
zich een drukke correspondentie. Over sommige zaken 
was men het eens; andere dingen liepen anders dan B.-P. 
wenste. Het resultaat was dus niet helemaal naar zijn zin, 
maar dat kon, als de uitgave succesvol was, later wel wor-
den veranderd. Er was besloten om het boek in 6 afleve-
ringen uit te geven. Vanaf januari 1908 lag er iedere 14 
dagen een nieuwe brochure in de boekwinkels en kiosken. 

Reclamecampagne 
Om het te verschijnen boek te promoten organiseerde  
uitgever Pearson een serie lezingen, waar de auteur het 
woord voerde. De held van Mafeking was zo bekend, dat 
het geen probleem was volle zalen te trekken. Onmiddel-
lijk gingen bestaande jeugdorganisaties zoals Y.M.C.A., 
Church Lads, Boys Brigade en andere aan de slag.  

Hoe het begon
De Engelse huzarenofficier Robert Baden-Powell was  
razend populair nadat hij met succes de verdediging had 
geleid van het stadje Mafeking tijdens de Boerenoorlog in 
Zuid Afrika. Bij toeval kwam op datzelfde moment, mei 
1900, een klein zakboekje uit dat hij had geschreven voor 
zijn militaire verkenners. In Engeland en elders in het 
Britse rijk kwam dat boekje in handen van kinderen die 
verkenner gingen spelen in plaats van rovertje of indiaan-
tje. Ouderen ontdekten de karaktervormende elementen. 
De uitgever had geen klagen over de verkoop. Aids to 
Scouting was zo’n succes dat er na enige tijd een uitgebrei-
dere en verbeterde editie uitkwam, met 182 in plaats van 
138 pagina’s. Terug in Engeland kwam het plan om het 
boek te bewerken voor de jeugd. Het werken met militai-
ren kende B.-P. uit de praktijk, het werken met jongens 
niet. Daarom organiseerde hij in de zomer van 1907 een 
kamp met jongens uit verschillende milieus om zijn ideeën 
uit te proberen. Zijn bevindingen werden verwerkt in het 
nieuwe boek.
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Ze richtten troepen Boy Scouts op. Maar ook individuele 
jongens, die de brochures aanschaften, vormden met 
vriendjes patrouilles. Achteraf worden die 6 eerste  
brochures wel de blue prints van Scouting genoemd, naar 
de kleur inkt die voor de voorpagina’s was gebruikt. Ze 
raakten al snel uitverkocht en reeds in april verschenen de 
verzamelde brochures in boekvorm. Eind 1908 waren er  
5 drukken van het complete boek in omloop en 60.000 
Boy Scouts geregistreerd.

Stormachtige ontwikkeling
Scouting was oorspronkelijk bedoeld om als programma 
te dienen in bestaande jeugdorganisaties. Maar door de 
duizenden ‘loslopende’ scouts bleek toch een vorm van  
organisatie en inspiratie onmisbaar. Dus werd op een hol-
letje een zelfstandige Boy Scouts Association opgericht. 
Dankzij de diverse edities van Scouting for Boys is die 
ontwikkeling op de voet te volgen. De inhoud van de eer-
ste edities vertoont veel verschillen. Alleen dat is al inte-
ressant. De sfeer van dat eerste zomerkamp in 1907 is aan 
te voelen doordat het boek is ingedeeld in kampvuurver-
halen. Een prachtig idee. Via een spannend verhaal weet 
B.-P. de aandacht van de jongen te pakken. Aansluitend 
volgen dan de tips hoe spoor te zoeken, hoe te kamperen, 
gezond te leven en noem maar op. Wat er eerst was, de kip 
of het ei, is al eeuwenlang een vraag. Hier is zekerheid: het 
boek was er eerder dan de beweging. 

Drukken, edities en facsimiles
Misschien is het goed om hier enkele benamingen uit de 
drukkerswereld te verduidelijken. Als een boek ongewij-

zigd opnieuw wordt nagemaakt, spreken we van de zoveel-
ste druk. Worden er belangrijke wijzigingen aangebracht, 
dat is er sprake van een editie, dus een gedeeltelijk nieuw 
boek. Als een boek vele jaren is uitverkocht en er is veel 
belangstelling voor bijvoorbeeld de allereerste uitgave, 
dan kan een facsimile worden gedrukt. Dat laatste is bij 
Scouting for Boys al driemaal gebeurd. In 1938 startte 
Pearson met de uitgave van een serie scoutinglectuur en 
bracht als eerste in de serie een heruitgave van het oerboek 
van dertig jaar eerder. In 1957, toen werd herdacht dat 
Scouting 50 jaar bestond en Chief Scout Baden-Powell 
honderd jaar geleden was geboren, kwam een tweede  
replica in omloop. In 2003 tenslotte kwam opnieuw een 
facsimile van de persen, voorzien van wetenschappelijk 
commentaar.
In Scouting for Boys waren, cursief gedrukt, aanwijzingen 
voor instructeurs opgenomen. Hetzelfde boek was dus 
bruikbaar door zowel de jongens als de leiders. In latere 
jaren zijn er zogenaamde ‘Boy’s editions’ verschenen, zon-
der die aanwijzingen en daardoor dunner en goedkoper.
Na het overlijden van de auteur verscheen een ‘memorial 
edition’ (mei 1942), die ook als 21e editie is geregistreerd. 
Die valt te beschouwen als de definitieve uitgave. Als een 
auteur overleden is kun je niet zomaar wijzigingen of aan-
vullingen opnemen. Toen Scouting in 1948 het 40-jarig 
bestaan herdacht, kwam een ‘Anniversary Edition’ uit.

Inhoud vaak verschillend
Wat zijn nu de verschillen in die edities? We zullen niet in 
details treden, maar enkele voorbeelden noemen. In de 
oer-editie, de 6 veertiendaagse afleveringen, is een verslag 
opgenomen van het proefkamp. In latere edities is dat ver-
dwenen. Hetzelfde is het geval met een toneelspel over de 
avonturen van kapitein John Smith en de Indiaanse prin-
ses Pocahontas. Kijken we naar insignes, dan vinden we in 
de oer-editie de afbeelding van een primitief soort lelie of 
pijlpunt. Over tweede of eerste klas wordt niet gesproken. 
Wel wordt een medal of merit genoemd als beloning voor 
enkele vaardigheden. In de 2e editie vinden we het 1e 
klasse insigne, getekend in de stijl die daarna tientallen 
jaren in gebruik bleef. Er zijn ook 8 vaardigheidsinsignes. 
In editie 3 (1910) zijn dat er al 37 en in editie 4 zelfs 40 stuks.
Met patrouilledieren gaat het net zo. In de oereditie wor-
den er in deeltje 1 (blz 45) 7 genoemd en afgebeeld.  
Op bladzijde 355 (deeltje 6) volgen er nog 5. In editie 1 
zijn ze alle 12 op bladzijde 31 bijeengebracht. In de 2e en 
3e editie treffen we 34 dieren aan en in editie 4 is er keuze 
uit 41 stuks.
De wet telde oorspronkelijk slechts 9 artikelen. In editie 4 
is voor het eerst artikel 10 toegevoegd.

Afwisseling in illustraties
Wat beslist in het voordeel van het boek werkte was de  
tekenkunst van Baden-Powell. De vlotte lijnillustraties 
van de schrijver verduidelijkten de tekst. Een sterk staaltje 
van oplettendheid wordt omschreven in het verhaal over 
de moord te Elsdon. Een jongen, die de moordenaar langs 
de weg zag zitten, herinnerde zich de spijkers in diens 
schoenzolen. Dat maakte arrestatie en veroordeling moge-
lijk. In de eerste edities zien we een illustratie van galg met 



8 - NVVSO Nummer 4/2021 
/2017

moordenaar, vanaf de 2e editie is die verdwenen, te belas-
tend voor tere kinderzieltjes.
Baden-Powell maakte zelf bezwaar tegen de tekening op 
de omslag van deeltje 2. John Hassell, werkzaam voor uit-
gever Pearson, die de omslagen voor zijn rekening nam, 
beeldde op deel 2 een verkenner af die een voetspoor in 
het zand bestudeerde. Hij is met zijn rug naar de zon afge-
beeld, zodat zijn schaduw over het spoor heen valt. Voor 
superverkenner Baden-Powell een onvergeeflijke fout. 
Toen wijziging niet meer mogelijk bleek, door tijdnood, 
ging hij er mee akkoord om ergens in de tekst de fout aan 
te geven en te verbeteren. Vanaf de uitgave als compleet 
boek waren de blauwe omslagen niet meer nodig. Uitzon-
derlijk is dat in de eerste vertaling in het Duits (1909) veel 
tekeningen opnieuw (iets netter) en gespiegeld zijn gete-
kend. Waarom is niet duidelijk.

Gigantische oplages
In het jubileumboek van de Scout Association (2007) 
wordt Scouting for Boys omschreven als een ‘runaway 
bestseller’. Hoe de volgorde is van edities en drukken in de 
loop der jaren, is te lezen voorin ieder boek. Hoe groot die 
oplages waren is niet precies bekend. Uitgevers zijn met 
dat soort cijfers vaak minder royaal. Pearson bleek er ook 
geen exacte boekhouding van bewaard te hebben. Het 
blijft dus gokken. Biograaf E.E. Reynolds schatte dat er 
tot de dood van B.-P. (1941) een half miljoen (Engelstali-
ge) exemplaren gedrukt zijn. Pas in de jaren 70 liep de 
verkoop terug. De Scout Association (inmiddels uitgever 
van het boek) bleef lang zitten met een groot deel van de 
in 1974 verschenen 34e editie. Wat de kostprijs betreft 
werd er naar gestreefd die zo laag mogelijk te houden. Dat 
ging uiteraard ten koste van de kwaliteit en dat betekent 
dat verzamelaars niet altijd puntgave exemplaren aantref-
fen. Vaak zijn er de sporen op terug te vinden van avon-
tuurlijke tochten waarop het boek werd meegenomen. 
Pearson zette veelal de kostprijs op voorzijde of rug van 
het boek. Bij de beter uitgevoerde, gebonden exemplaren, 
was dat niet het geval. 

Voor de duidelijkheid: Groot Brittannië had vroeger een 
geldsysteem waarbij 1 pond was verdeeld in 20 shillings en 
een shilling in 12 pennies. ‘Price 4d. net’ op de 6 oer-afleve-
ringen betekent 4 pennies (4/240 van 1 pond). ‘4/- net’ op de 
rug van de memorial edition staat voor 4 shillings oftewel 
4/20 van een pond. ‘12/6’ op de stofomslag (papieren extra 
omslag) van de ‘Centenary Edition’ (facsimile van 1908) be-
tekent 12 shillings en 6 pennies. De royalty’s sluisde Baden-
Powell direct door naar de vereniging. Wie een buitenlandse 
editie of vertaling wilde uitbrengen betaalde symbolisch 1 
pond en kon zijn gang gaan. Hoe groot de gezamenlijke op-
lages van alle vertalingen samen waren is niet na te gaan.

Geen ander boek kent zoveel variaties
Vertalers van boeken doen gewoonlijk hun best om de in-
houd van het origineel zo precies mogelijk te vertalen. Bij 
Scouting for Boys was dat meestal anders. Behalve de taal 
wijzigde ook de inhoud, die werd aangepast aan de natio-
naliteit van de beoogde lezers. Britse historische figuren, 
voorbeelden en vergelijkingen werden ingeruild voor 
mensen en dingen die begrijpelijk waren voor de nieuwe 
lezerskring. We nemen aan dat Baden-Powell daar geen 
traan om liet. Hem ging het er om dat scouting zich kon 
uitbreiden. Verzamelaars van vertalingen moeten zich 
echter wel realiseren dat ze dingen te lezen krijgen waar de 
auteur geen weet van had, en er dus ook niet verantwoor-
delijk voor gesteld kan worden. Een vergelijkende studie 
van alle buitenlandse edities vergt veel talenkennis. Het is 
best mogelijk dat de inhoud in een bepaalde taal ook in de 
tijd verschillen laat zien, bijvoorbeeld als de oudste variant 
werd geleverd door de kolonisator en de latere uitkwam 
nadat het land zelfstandig was geworden.

De titels van de auteur
Op de vroegste exemplaren van Scouting for Boys wordt 
de auteur aangeduid als Lt-Gen. Baden-Powell. Dat 
maakte in één keer duidelijk om wie het ging. In oktober 
1908 kreeg B.-P. de titel Sir en vanaf dan zien we hem 
vermeld als Sir Robert Baden-Powell. Naar Engels ge-
bruik werden ook zijn belangrijkste onderscheidingen 
achter zijn naam middels een afkorting vermeld. Tijdens 
de Wereld Jamboree van 1929 werd hij bevorderd tot Lord 
Baden-Powell of Gilwell. Bij het inschatten van de leeftijd 
van een vertaling (het jaartal is wellicht niet altijd aange-
geven) kunnen deze dateringen een hulpmiddel zijn. Soms 
zijn in boeken advertenties opgenomen, een vorm van 
sponsoring. Ook dat kan helpen bij de datering.

Vraag naar meer techniek
Toen scouting zich steeds verder ontwikkelde, besefte 
men dat je niet kon doorgaan alle nieuwe ideeën en tech-
nieken in dat ene boek van Baden-Powell te stoppen. Van-
uit het leiders trainingscentrum Gilwell Park kwam, in 
samenwerking met uitgever Pearson, een serie boeken op 
de markt. Als auteur is vermeld ‘Gilcraft’. Dat was het 
gezamenlijk pseudoniem van de trainingsstaf en dus niet 
van één persoon. Als eerste in de serie verscheen Spare 
Time Activities (november 1923). In 1919 verscheen The 
Scouts First Book, met de primaire training van een ver-
kenner. Dit handige boekje werd in vele talen vertaald. 
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Toen een moderner boek nodig was, schreef Baden-Po-
well Girl Guiding, dat in 1918 verscheen. Een verkorte 
versie van dit handboek heette Steps to Girl Guiding. In 
de Verenigde Staten was een boek in gebruik met de titel 
Scouting for Girls. Dat heeft slechts zijdelings overeen-
komsten met de hiervoor genoemde boeken.

Een boek voor de hele wereld
In 1946, toen de tweede wereldoorlog nog maar net was 
afgelopen en in diverse landen de voordien verboden 
scouts weer openlijk actief konden worden, kwam in de 
Verenigde Staten een bijzondere editie van Scouting for 
Boys van de persen. William Hillcourt, de bekende Ame-
rikaanse scoutsleider, had het oude boek bewerkt en veel 
illustraties toegevoegd, die ooit voor andere publicaties 
door B.-P. waren gemaakt. Er kwam ook een levensbe-
schrijving in voor van de in 1941 overleden chief scout 
plus zijn laatste boodschap. De oplage van 50.000 exem-
plaren, betaald door de Boy Scouts of America, werd in 
samenwerking met het Boy Scouts International Bureau 
verspreid over de hele wereld.  
Deze World brotherhood edition werd de basis van vele 
vertalingen.

Bekende scoutleiders
In sommige vertalingen komen introducties voor,  
geschreven door bekende scoutsleiders.
Lord Rowallan was Chief Scout van Groot Brittannië van 
februari 1945 tot januari 1959. Hij was ook lid van het 
World Committee.
J.S. (Belge) Wilson was Camp Chief van Gilwell Park van 
november 1923 tot juli 1943. Al vanaf 1938 was hij ook 
directeur van het Boy Scouts International Bureau en 
bleef dat tot 1953. Tot zijn overlijden in 1969 was hij hono-
rary president van het World Committee.
William Hillcourt, van oorsprong Deen, was als profes-
sional leider werkzaam voor de Boy Scouts of America. 
Hij publiceerde boeken en had een vaste rubriek in het 
maandblad Boys Life (als Green Bar Bill, verwijzend naar 
de 2 groene strepen van een patrouilleleider). Hij introdu-
ceerde de woodbadge training in de VS.

Tot slot een paar tips
Scouting for Boys is na meer dan honderd jaar een geda-
teerd boek, dat valt te begrijpen. Veranderingen aanbren-
gen kan niet. Je kunt die de auteur postuum niet in de 
schoenen schuiven. Bij uitgave van een nieuwe editie, ver-
taling of facsimile kan het best een introductie geplaatst 
worden met uitleg dat dit de oertekst is, dat de tijden ver-
anderd zijn, dat met begrip daarvoor de historisch belang-
rijke tekst gelezen moet worden en dat de beweging op dit 
moment er zo en zo uitziet. Baden-Powell merkte op dat 
velen het boek kennen, maar dat men de werkelijke in-
houd vaak niet meer zo precies kent. Zijn tip was om het 
boek ieder jaar opnieuw te lezen (hij noemde Sint Joris-
dag, 23 april, een goede datum daarvoor) en zo de spirit 
van scouting opnieuw op te pikken en door te geven. Een 
waardevol advies. 

Met dank aan Jan van der Steen.

Amerika heeft een eigen boek
Voor de Boy Scouts of America maakte Ernest Thompson 
Seton, de eerste Amerikaanse chief scout, in 1910 een be-
werking van Scouting for Boys. In dit ‘Official Handbook 
Boy Scouts of America’ nam hij echter, volgens het hoofd-
bestuur, te veel indianentechnieken en spelen over van 
zijn eigen woodcraft organisatie. Hij claimde bovendien 
de ‘uitvinder’ te zijn van Boy Scouting. Om hem niet voor 
de voeten te lopen liet Baden-Powell na om zijn eigen boek 
in de Verenigde Staten uit te brengen. In 1911 kwam een 
100% Amerikaans boek van de persen. Dit Boy Scout 
Handbook of Handbook for Boys beleefde vele edities. De 
totale oplage benadert de 40 miljoen exemplaren. Scou-
ting for Boys is voor Amerikaanse scouts een redelijk on-
bekend boek.

Boeken voor meisjes
Toen al snel meisjes wilden meedoen aan scouting, en er 
voor hen een aparte organisatie van Girl Guides ontstond, 
was ook daar behoefte aan een handboek. Agnes Baden-
Powell, de zus van de chief scout, bewerkte het boek van 
haar broer. Het verscheen in 1910 onder de titel How Girls 
Can Help to Build Up the Empire. Hier was de volgorde 
dus omgekeerd: eerst de vereniging, pas daarna het boek. 
In het blauwe boekje staan bijvoorbeeld foto’s. Dat kon, 
want er waren op dat moment al volop meisjestroepen. 
Begin 21e eeuw werd door de Girl Guides Association een 
facsimile van dit historische boek uitgegeven.
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Verkennen voor jongens in 2027?
In Nederland was men er relatief laat bij met (pas 1924) 
een eerste officiële Nederlandsche vertaling van Scouting 
for Boys. Natuurlijk, in 1910 waren er al delen van Scou-
ting for Boys gepubliceerd in “Op! Hollandsche jongens 
naar buiten”, een jaar later gevolgd door Baden-Powells 
padvindersboek. Maar in 1924 volgde in Nederland dus 
de officiële publicatie van Verkennen voor Jongens (in een 
versie met harde kaft en een versie in paperback). De 1e 
druk is gebaseerd op de Engelse editie uit 1922, vertaald 
door J. Schaap en uitgegeven door de Nederlandse Pad-

vinders (NPV) Na deze editie zouden er nog 11 edities 
volgen tot de laatste in 1977 getiteld ‘Scouting voor de 
jeugd’. 
Inmiddels zijn we bijna een halve eeuw verder en zou 2027 
een mooi jaar zijn om 50 jaar later een nieuwe Nederland-
se editie van Verkennen voor jongens uit te geven. Deze 
13e Nederlandse editie zou kunnen worden gebaseerd op 
de 21e Engelse editie (uitgegeven in 1942), de laatste die 
B.-P. nog in handen heeft gehad of anders de World Bro-
therhood Edition (1946).
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Het boek Scouting for Boys ‘round the world 
gelanceerd
Het is eindelijke zo ver; het boek Scouting for Boys ‘round 
the world is af! Het boek (alhoewel, het is eigenlijk meer 
een catalogus) is een tastbaar bewijs dat het geheel meer is 
dan de som der delen en een mooi middel om een collectie 
te ontsluiten en anderen (verzamelaar of niet) te inspire-
ren. Van het ontwikkel- en realisatieproces heb ik zelf  
bovendien veel geleerd. Het boek kent 4 onderdelen.  
Het boek begint met een hoofdstuk over de achtergronden 
en het ontstaan van Scouting for Boys en dat hoofdstuk is 
een coproductie van NVVSO erelid Jan van der Steen en 
ondergetekende. Daarnaast bevat het boek introducties 
van B.-P.’s kleinzoon Michael Baden-Powell, Wouter  
Zilverberg, de Internationaal Commissaris van Scouting 
Nederland voor de World Organization of the Scout 
Movement (WOSM) en Ahmad Alhendawi de Secretaris 
Generaal van de WOSM. In het 3e deel van het boek staan 
ruim 450 edities staan chronologisch en per land (60)  
opgesomd volgens de International Standard Bibliograp-
hic Description standaard. Tot slot kent het boek een  
annex met trivia zoals de uitgave van de afbeelding van de 
6 deeltjes van Scouting for Boys op insignes, mokken, 
speldjes, postzegels etc.

Het boek was begin 2020 gereed voor publicatie maar  
Corona gooide roet in het eten voor wat betreft de offici-
ele lancering ervan. De boeklancering van Scouting for 
Boys ‘round the world’ heeft inmiddels plaatsgevonden 
tijdens de 42e World Scout Conference in augustus 2021
Het boek is te bestellen via de internetpagina www.scou-
tingforboysroundtheworld.org, kost € 27,50 en is exclu-
sief eventuele verzendkosten.

B.-P. Quote no. 2
Want of laughter means want of health. Laugh as much as you can: it does 

you good; so whenever you can get a good laugh, laugh on. And make other 

people laugh too, when possible as it does them good. If you are in pain 

or trouble, make yourself smile at it; if you remember to do this, and force 

yourself, you will find it really does make a difference. 

Scouting for Boys, World Brotherhood Edition (1946), pagina 217
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een zinvolle manier nuttig en behulpzaam te worden voor an-
deren, met andere woorden, om verantwoordelijke en actieve 
leden te worden van de gemeenschap waarin ze leven, werken 
en spelen. . Kortom, we zijn een educatieve beweging, maar we 
gebruiken recreatieve middelen om ons doel te bereiken. Dit is 
de reden waarom de belangrijkste punten van onze wet altijd de 
kern van ons bestaan moeten blijven.
In de afgelopen 100 jaar bloeide de beweging en hoewel we een 
prachtige geschiedenis van prestaties hebben, moeten we breed 
blijven kijken door de voordelen te presenteren die aan de bur-
gers van morgen worden geboden via onze Scout and Guide-
training.
Gefeliciteerd Bertwin, ga door met het onderzoeken en catalo-
giseren van ons kostbare erfgoed. Door belangrijke gebeurtenis-
sen op te nemen die in uw boek worden genoemd, speelt u niet 
alleen een cruciale rol bij de opleiding van de jongeren van van-
daag, maar draagt u ook bij aan het behoud van onze Scout- 
en Guide-principes, die allen de burgers van morgen ten goede 
kunnen komen.
Samenvattend heeft de geschiedenis aangetoond dat “B-P een 
man van zijn tijd was en inderdaad voor zijn tijd”.

Michael Baden-Powell

Michael Baden-Powell
B.-P.’s kleinzoon Michael Baden-Powell was één van pro-
minenten die bereid zijn gevonden in het boek ‘Scouting 
for Boys ‘round the world’ een korte introductie te geven 
op de betekenis van Scouting for Boys in de 21e eeuw.

“Rond de wereld”
Het is een groot genoegen om het voorwoord voor dit boek te 
schrijven, omdat het de zeer reële impact laat zien die “Scou-
ting for Boys” heeft gehad op miljoenen mensen over de hele 
wereld, ongeacht kleur, klasse of geloof, en het is het ontstaan 
geweest van wat de uitdrukking “de Scouting Spirit” meer dan 
een eeuw nadat het werd geschreven.
Na veel onderzoek en tegen de achtergrond van vele politieke 
problemen die in de wereld worden waargenomen, heeft Ber-
twin Lussenburg, een Scout uit Nederland, de resultaten van 
zijn onderzoek welsprekend samengevoegd tot één handboek 
gebaseerd op het werk van de oprichter Lord Baden-Powell.
Het is nog niet zo lang geleden dat World Scouting de eerste 
100 jaar vierde sinds B-P zijn nu beroemde experimentele 
kamp op Brownsea Island (1 augustus 1907) ondernam. B-P 
redeneerde dat succes bij het verwezenlijken van de “ultieme 
droom” het meest effectief zou worden bereikt door jonge men-
sen die scoutingprincipes toepassen. De geschiedenis leert dat 
het eerste kamp van B-P in feite een van de grootste sociale 
experimenten ter wereld werd, waarbij de impact op mensen 
enorm en verreikend was. Van de oorspronkelijke 21 jongens op 
Brownsea, groeide de Beweging snel in de mate dat ze nu is 
gevestigd in 216 landen met een lidmaatschap van naar schat-
ting 40 miljoen, samen met nog eens 10 miljoen Girl Guides, 
maakt de Scout and Guide Movement zonder twijfel de De 
grootste jongerenorganisatie ter wereld en misschien wel de 
grootste vredesbeweging in de geschiedenis.
“De wind van verandering” heeft veel nieuwe uitdagingen ge-
bracht die fundamenteel een enorme impact hebben gehad op 
onze manier van leven, verwachtingen en gezinswaarden. Veel 
van onze traditionele pijlers voor sociale ondersteuning zijn 
veranderd en daarom is de behoefte aan Scouting en Guiding 
nu waarschijnlijk groter dan ooit in de afgelopen 100 jaar. 
Daarom moeten we ons nog meer bewust worden van onze so-
ciale verantwoordelijkheden jegens de jongeren die onder onze 
hoede zijn geplaatst.
Omdat jonge mensen onze eerste verantwoordelijkheid zijn, on-
geacht welke veranderende waarden en verwachtingen de over-
hand hebben, moet ons doel altijd gericht zijn op de voortdu-
rende “ontwikkeling van karakter, ongeacht kleur, klasse of 
geloof”.
Scout trainingsprogramma’s moeten onze jonge mensen blijven 
toerusten om hun plaats in de samenleving in te nemen, door op 

B.-P. Quote no. 3
A difficulty ceases to be a difficulty as soon as you smile at it and tackle it.

Scouting for Boys, World Brotherhood Edition (1946), pagina 255
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Internetpagina 
www.scoutingforboysroundtheworld.org
Internetpagina www.scoutingforboysroundtheworld.org
Één van de mooiste aspecten van een verzameling blijft 
nog altijd het delen ervan met anderen. En met een inter-
netpagina bereik je natuurlijk letterlijk de hele wereld.  
De internetpagina van het project Scouting for Boys 
‘round the world (in het Engels en Spaans) is gelanceerd 
op 22 februari 2011 en heeft een (openbare) database.  
In die database heb ik alle mij bekende edities van  
Scouting for Boys opgenomen en deze laten beschrijven 
volgens speciale internationale spelregels (the Internatio-
nal Standard Bibliographic Description) die daar voor  
bestaan. Tijdens bezoekjes aan verschillende scouting- 
archieven en musea in binnen- en buitenland heb ik de 

B.-P. Quote no. 4
Scouts are always tidy, whenever in camp or not, as a matter of habit. If you 

are not tidy at home, you won’t be tidy in camp; and if you are not tidy in 

camp, you will only be a tenderfoot and no scout.

Scouting for Boys, World Brotherhood Edition (1946), pagina 121

database aangevuld met edities die ik er tegenkwam. 
Daarnaast hebben ook de edities die collega-verzamelaars 
voor mij meebrachten er een plek gekregen.

De internetpagina kent verder een functie waarbij bezoe-
kers informatie over ontbrekende edities kunnen uploa-
den en missende informatie kunnen aanvullen. Daarnaast 
is de internetpagina sinds een paar jaar gekoppeld aan so-
ciale media (Facebook).

Inmiddels bevat de database 459 edities van Scouting for 
Boys, afkomstig uit 61 landen en 48 talen.
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Scouting for Boys op insignes
De omslag van de 6 deeltjes die gezamenlijk in 1908 tot de 
druk leidden van de 1e editie van Scouting for Boys, zijn 
afgebeeld op insignes.
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Scouting for Boys op mokken
De omslag van de 6 deeltjes die gezamenlijk in 1908 tot de 
druk leidden van de 1e editie van Scouting for Boys, zijn 
afgebeeld op mokken.

B.-P. Quote no. 5

When there is danger before you, don’t stop and 

look at it – the more you look at it the less you will 

like it – but take the plunge, go boldy in at it, and 

it wont be half as bad as it looked, when you are 

once in it.

Scouting for Boys, World Brotherhood Edition 

(1946), pagina 246

5 leren onderzetters gezocht
De hier afgebeelde leren onderzet-
ter met de omslag van Part III van 
de 6 deeltjes die samen Scouting 
For Boys vormen heb ik dus al. 
Maar ik zoek nog de 5 andere.
bertwinlussenburg@hotmail.com

Advertentie
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Scouting for Boys op speldjes
Er zijn verschillende speldjes gewijd aan de omslagen van 
de 6 deeltjes die gezamenlijk in 1908 tot de druk leidden 
van de 1e editie van Scouting for Boys.
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Scouting for Boys op postzegels
Er zijn verschillende postzegels gewijd aan de omslagen 
van de 6 deeltjes die gezamenlijk in 1908 tot de druk leid-
den van de 1e editie van Scouting for Boys.

B.-P. Quote no. 6

A Scout’s saying is “Never say die till you’re 

dead”- and if he acts up to this, it will put him out 

of many a bad place when everything seems to be 

going wrong for him. It means a mixture of pluck, 

patience and strength, which we call “endurance”.

Scouting for Boys, World Brotherhood Edition 

(1946), pagina 246
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Footsteps of the founder

Leuke klussen bij de NVVSO

In juni 1981 werd er ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van de World 
Organization of the Scout Movement 
(WOSM) van de hand van samenstel-
ler Mario Sica en met goedkeuring 
het World Scout Committee, een leuk 
en handig boekje uitgegeven genaamd 
‘Footsteps of the Founder’. In dit 
boekje zijn meer dan 500 quotes ver-
zameld en op thema gerangschikt af-
komstig van publicaties van Baden-

Er is altijd van alles te doen bij de 
NVVSO, want Scouts zijn actief en 
trekken er op uit om de wereld om 
zich heen te ontdekken en een beetje 
beter achter te laten, dan dat ze hem 
gevonden hebben. Er zijn verschil-
lende klussen, die we veelal project-
matig aanpakken en dus van vaak ook 
tijdelijke aard zijn. Zin om iets nieuws 
te leren of te ontdekken?

Nieuwe hoofdredacteur le-
denblad NVVSO gezocht
In deze vrijwilligersfunctie verzorg je 
5 keer per jaar de totstandkoming van 
een aansprekende en interessante edi-
tie van het ledenblad ‘Lelie en Kla-
verblad’ van de NVVSO. Je hebt inte-
resse in de geschiedenis van scouting 
in Nederland en daarbuiten en je bent 
een vlotte communicator met een dito 
schrijfstijl. 2022 is daarbij een over-
gangsjaar waarin je nauw samenwerkt 
met de huidig (waarnemend) hoofd-
redacteur. 

Heb je belangstelling reageer dan via 
info@nvvso.nl

Kritische meelezer en 
meekijker bij de NVVSO 
internetpagina 2.0 
De internetpagina van de NVVSO 
wordt drastisch opgefrist en ver-
nieuwd. Er is inmiddels een schrijf- 
en techniekteam geformeerd onder 
coördinatie van het bestuur en we 
zoeken 2 a 3 personen die het leuk 
vinden om als klankbord te fungeren 
voor de inhoud en vorm. We willen de 
internetpagina van de NVVSO meer 
gaan richten op de jongere generaties, 

dus ben je geboren in het jaar waarin 
de 2e World Scout Jamboree in Ne-
derland plaatsvond (of er na) en lijkt 
je het leuk om een paar keer kritisch 
mee te kijken met de vorm en inhoud 
van de nieuwe internetpagina, rea-
geer dan via info@nvvso.nl. Andere 
taaltijgers en kommagoeroes zijn na-
tuurlijk ook van harte welkom. 

Vormgever Lelie en Klaver-
blad 
Je verzorgt in nauwe samenwerking 
met de hoofdredacteur 5 keer per jaar 
een aantrekkelijke en professioneel 
ogende opmaak van het ledenblad van 
de NVVSO. De NVVSO gaat in 2021 
over naar een nieuwe huisstijl geïnspi-
reerd op die van Scouting Nederland, 
waar jij je creatieve kant laat zien.
 
Heb je belangstelling reageer dan via 
lelieklaverblad@nvvso.nl

Veilingmeester
Één a twee keer per jaar organiseert 
de NVVSO de zgn. ’24-uursveiling’ 
waarbij door leden en niet-leden kan 
worden geboden op scoutingitems. 
Dat is fijn voor de NVVSO (want alle 
opbrengsten komen ten goede aan de 
vereniging) en dat is fijn voor de eind-
bieder die haar of zijn collectie kan 
uitbreiden en waarmee scoutingitems 
bovendien behouden blijven.
Heb je belangstelling, reageer dan via 
veiling@nvvso.nl

Verzender (v/m) Lelie en 
Klaverblad
Heb je oog voor detail? Ben je flexi-
bel, pragmatisch en communicatief? 

Powell. Denk bijvoorbeeld aan Aids 
to Scoutmastership (1919), Paddle 
your own can canoe (1939) en voor 
wat betreft Scouting for Boys, zowel 
de World Brotherhood Edition (1946) 
als de 26e editie (1951). In deze the-
ma editie van Lelie en Klaverblad tref 
je verschillende quotes van B.-P. aan 
afkomstig uit  de World Brotherhood 
editie van Scouting for Boys.

Dan beschik jij over de kwaliteiten die 
nodig zijn voor het sluitstuk van het 
ledenblad Lelie en Klaverblad, name-
lijk er voor zorgen dat het blad 5 keer 
per jaar bij de leden en relaties van de 
NVVSO terecht komt.

Heb je belangstelling, reageer dan via 
secretaris@nvvso.nl

5 Insignes gezocht
Het hier afgebeelde insigne met de 
omslag van Part IV van de 6 
deeltjes die samen Scouting For 
Boys vormen heb ik dus al. Maar ik 
zoek nog de 5 andere in de kleuren 
paars, geel, groen, bruin en grijs.
bertwinlussenburg@hotmail.com

Advertentie
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Ruilbeurzen NVVSO

Ruilbeurzen Buitenland

Alle NVVSO leden, hun introducés 
en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom op één van de onder-
staande (digitale) ruilbeurzen. Zelf 
als lid va de NVVSO een ruilbeurs 
organiseren, bijvoorbeeld bij je eigen 
scoutinggroep? Neem contact op met 
de activiteitencoördinator van de 
NVVSO, Frank Smits (e-mailadres: 
bougainville@wxs.nl) waarin je je 
voorstel voor een ruilbeurs toelicht. 
Alle ondergenoemde activiteiten na-
tuurlijk onder voorbehoud van de 
ontwikkelingen rondom het Corona 
Covid-19 virus.

ZO 12 september 2021 
Ruilbeurs bij Scouting John F. Ken-
nedy. ’t Kofschip 6A, Lelystad

Ook in het buitenland wordt er van 
alles georganiseerd voor en door 
scoutingverzamelaars. Enkele van de 
leukste buitenlandse verzamelaarsbij-
eenkomsten vind je hieronder. Daar-
naast organiseren de buitenlandse 
zusterverenigingen, net als de 
NVVSO, ook vaak ook eigen natio-
nale ruilbijeenkomsten, die vaak zeer 
de moeite waard zijn. Zie voor een 
complete kalender de Facebookpagi-
na van de World Scout and Guides 
Collectors Meeting (WSGCM). Alle 
ondergenoemde activiteiten natuur-
lijk onder voorbehoud van de ontwik-
kelingen rondom het Corona Co-
vid-19 virus.

VR 10 t/m ZO 12 september 2021
Italië, Cison di Valmarino. De 39e 
World Scout Guide Collectors Mee-
ting georganiseerd door de Italiaanse 
scoutingverzamelclub AICoS. Zie 
ook www.39wscgm.org

DO 23 t/m ZO 26 september 2021
Duitsland, Freinsheim/ Pfalz. Jaarbij-
eenkomst georganiseerd door de 
Bund Deutcher Philatelisten Pfadfin-
der. Zie ook www.arge-pfadfinder.org

VR 17 t/m ZO 19 september 2021
Italië, Comacchio. 13e Euro Scout 
(postzegels) bijeenkomst georgani-

11.00 - 16.00 uur (langs de scholen-
gemeenschap en de sporthal rijden. 
Dan is het rode gebouw aan de linker-
kant voor het spoor) 

Zondag 17 oktober 2021 
Digi  Swop Meeting via de Facebook 
en Instagram pagina van de NVVSO
11.00 uur – 16.00 uur

ZO 7 november 2021
Ruilbeurs en Algemene Ledenverga-
dering (ALV) bij Scoutinggroep de 
Geuzen. Clubhuis de Rotsblokken
Diependaalseweg 3, Arnhem
11.00 - 16.00 uur. 
Parkeren aan de Heijenoordseweg
(Aanvang ALV om 12.30 uur)

Zondag 12 december 2021 
Digi  Swop Meeting via de Facebook 
en Instagram pagina van de NVVSO
11.00 uur – 16.00 uur

seerd door de Associazione Italiana 
Scout Filatelia. Zie ook www.euro-
scout2020.org

ZA 2 oktober 2021
Tsjechië, Praag. Nationale scouting-
verzamelaarsbijeenkomst georgani-
seerd door de scoutingverzamelaars-
club van Tsjechië.

ZA 23 oktober 2021
België, Leuven. 30e Europese Scou-
tingverzamelaarsbijeenkomst (ES-
GCM) georganiseerd door het Scou-
ting en Gidsenmuseum in Leuven.

DO 28 juli t/m ZO 31 juli 2022
Zwitserland, Gommertal. De 40e 
World Scout Guide Collectors Mee-
ting georganiseerd door de Zwitserse 
scoutingverzamelclub. Zie ook www.
wsgcm2022.ch

Oktober 2022 (precieze datum nog 
onbekend) Mexico-stad, 5e Scou-
tingverzamelaarsbijeenkomst van 
Centraal-Amerika (ENCECOS) ge-
organiseerd door de scoutingverza-
melaarsclub van Mexico. 

2022 (precieze datum nog onbekend)
Bolivia, La Paz. 6e Scoutingverzame-
laarsbijeenkomst van Latijns-Amerika 
(ENPACOS) georganiseerd door de 
scoutingverzamelaarsclub van Bolivia.



WORD LID VAN DE NEDERLANDSE 
SCOUTINGVERZAMELAARSCLUB

DE NVVSO

Vijf keer per jaar het ledenblad Lelie en Klaverblad in de brie-
venbus met leuke artikelen, ruilactiviteiten, kennis en het laatste 

nieuws voor scoutingverzamelaars uit binnen- en buitenland.

Lidmaatschap €20,- | Jeugdlid €10,- | Gezinslid €7,50 |
Lidmaatschap Buitenland €30,-

De NVVSO vind je natuurlijk ook op

Facebook – Instagram
en

www.nvvso.nl


