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Kolonel LORD BADEN-POWELL vecht in Zuid-Afrika voor Engeland mee in 

de Boerenoorlog. Na terugkomst in Engeland krijgt hij de opdracht om een 
opleiding voor verkenners in het leger te ontwikkelen. 

Lord Baden-Powell houdt met 21 jongens een zomerkamp op Brownsea Island 

om zijn ideeën van het boek SCOUTING FOR BOYS uit te testen. Dit is het 

begin van Scouting. 

In Londen wordt de eerste grote bijeenkomst gehouden, waar 11.000 BOY 
SCOUTS naartoe komen. Het is de voorloper van wat later de Wereld 

Jamboree zal gaan heten. 

In Nederland worden de eerste padvindersgroepen opgericht. In Den Haag heet 
de scoutinggroep ‘De Jonge Verkenners’, in Amsterdam begint een 

‘proefpatrouille’. In Londen ontstaat voor het eerst ook SCOUTING VOOR 
MEISJES. 

In NEDERLAND worden diverse PADVINDERSVERENIGINGEN 

opgericht. De drie belangrijkste zijn De Nederlandse Padvindersorganisatie 
(NPO), De Eerste Nederlandse Meisjes Gezellen Vereeniging (ENMGV) en De 
Nederlandse Padvindersbond. 

In Olympia (Londen) vindt de EERSTE WERELD JAMBOREE plaats. 

SCOUTING WORDT VERBODEN en uniformen en materialen moeten 

worden ingeleverd. De hoofdbestuursleden worden gearresteerd en Lord Robert 
Baden-Powell overlijdt op 83-jarige leeftijd. 

Na de bevrijding blijkt dat de padvind(st)ersvereniging nog steeds springlevend 
is. Er worden vele nieuwe scoutinggroepen opgericht zoals Scouting 

Honselersdijk, toen nog onder de naam ST. HUBERTUS. 

Vanaf 1948 gaat St. Hubertus verder onder de naam ST. JORIS. 

In Honselersdijk wordt ook een meisjesgroep opgericht onder de naam  

ST. CUNERA. 

Scouting Nederland wordt opgericht. SCOUTING NEDERLAND is een fusie 

tussen verschillende verenigingen voor het spel van verkennen. Waar voorheen 
verenigingen hun identiteit ontleenden aan één van de traditionele zuilen, 
spelen nu verschillende religies, meisjes en jongens allemaal binnen één 
vereniging hetzelfde spel. Verkennerij en padvinderij heet voortaan Scouting. 

St. Joris en St. Cunera gaan samen verder onder de naam SCOUTING 
HONSELERSDIJK. De gemengde speleenheden krijgen bij het nieuwe 

spelaanbod ook echt een naam. Naast kabouters en welpen zijn er voortaan ook 
esta’s. Verkenners en gidsen heten voortaan scouts en de rowans en sherpa’s 
worden explorers. 

 

 

75 JAAR SCOUTING HONSELERSDIJK – GESCHIEDENIS VAN SCOUTING 

De oorsprong van Scouting gaat meer dan honderd jaar terug.  Al snel na de 
oprichting in Engeland ontstonden er scoutingorganisaties in Nederland.  Zo 
gaat ook de geschiedenis van Scouting Honselersdijk al 75 jaar terug.  



2010  - - - - 

2020  - - - - 

 

 

Scouting in Nederland bestaat 100 jaar. Dit wordt groots gevierd met een 

landelijke manifestatie: SCOUTS2DAY. 

Dubbel feest, want dit jaar vieren we het 100-jarige bestaan van de 

welpenspeltak én 75 JAAR SCOUTING HONSELERSDIJK!  

1958 Verkenners St. Joris  
op kamp 

1963 Installatie gidsen 
St. Cunera 

Blokhut in 1981 

1983 Regiospel Westland 

kabouters en verkenners 

1993 Gidsen- en verkenners- 
kamp, Naaldenveld 

1960 Kabouters St. Cunera 



 


