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Voorwoord 
 
‘Be prepared’… 
Dit waren de woorden van Evert De Pauw om zijn historiek over de Oostendse sea‐
scouts in te zetten. Ik zou eveneens zeggen ‘wees voorberied’… op de historiek van 
de Brugse ‘open scoutsbeweging. 
 
Deze historiek werd uitgebreider dan verwacht, maar het is eindelijk af!! 
 
Deze  licentiaatverhandeling zou niet geworden zijn, wat het nu  is, zonder de hulp 
van een aantal mensen… 
 
Eerst en vooral wil ik mijn promotor, Prof. Gita Deneckere bedanken voor de nuttige 
tips  die  ik  kreeg  bij  het  opsporen  van  de  bronnen  en  het  opstellen  van  de 
onderzoeksvragen. Om diezelfde reden gaat mijn dank ook uit naar Bert Deroo, die 
mij enorm goed heeft op weg geholpen  in het doolhof van de archieven van open 
scouting in Brugge. 
 
Verder wil ik hier zonder verder namen te noemen, want dan vergeet ik er toch een 
aantal, ook de leden of de oud‐leden van de desbetreffende lokale groepen bedanken 
voor hun moeite en inzet, hun luisterbereidheid en hun bekommernis. Het was voor 
velen onder hen niet  eenvoudig om de  reeds vervaagde herinneringen weer op  te 
halen, om samen met mij archiefkisten en kasten door te nemen, om de vaak pijnlijke 
gebeurtenissen weer op te rakelen. 
 
Bedankt ook aan mijn ouders die mijn onderzoek steeds hebben gesteund, ook in de 
moeilijkere momenten. 
Tenslotte werd het hele relaas nog eens nagelezen op spelling, structuur,… door mijn 
lieftallige, toekomstige echtgenoot. Ook de steun en support die ik nodig had om er 
in te vliegen, worden in dank afgenomen. 
 
 
Allemaal heel erg bedankt… 
 
 
 
Sophie 
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Bronnen 

 
1.  Archieven 

Fos Archief Laarne:‐   ledenlijsten van de drie Brugse Fos‐groepen: 1977‐ 2007 
      ‐  Fos, Reglement 1970 
      ‐  Tijdschriften van de respectievelijke eenheden 
           
Stadsarchief Brugge: ‐   Fonds Henri Demarest: Briefwisseling 11e eenheid 

  ‐   Notulen van de gemeenteraad                  
  ‐      Fonds  van  de  Jeugddienst: werkingstoelagen  (1972‐
1985)   

Fonds van de Menapiërs: ‐    Tijdschrift ‘Op Weg’ 1946‐2007 
- Briefwisseling 
- ‘Ibee’, Informatieblad van F.O.S. 
- ‘de Ceder’: revue van de Boy‐scouts van België 
- kampprogramma’s 
- Jubileumboek naar aanleiding van de bouw van 

‘de Menapiër’ 
- Mémoires van Bob Dewynter 
- ‘Tweede klas’ proevenboekje, maart 1959 
- ‘JAM,  maandblad  voor  welpen,  guides, 

verkenners en sea‐scouts, januari 1949 
- Verslagen van vergaderingen van comité 
- Versalgen van leidersvergaderingen 
- Totemboek 
- Jaarverslag van de verkenners 1951 
 

Fonds van de Vrijbuiters: ‐  Informatiebundel 209e F.O.S. 
                ‐  Tijdschrift ‘De Vrijbuiter’, 1982‐2006 

‐Mappen: 25  jaar bestaan, 30  jaar bestaan,  culturele  
activiteiten,  jeugdraad,  Bouwproject, 
opendeurdagen,  Stad  Brugge,  ledenadministratie,   
subsidies, eenheidscomité  
‐ Krantenartikels omtrent opening van lokalen  

                ‐  Verslagen van eenheidsraden 
 
Privé archief van Robert Van Daele: ‐ Convocatiekaarten 

     ‐  Briefwisseling 
       ‐  Fotomateriaal 

                   ‐  Tijdschrift ‘De Boekanier’ 1969‐200 
     ‐  Verslag van Algemene Vergadering ‘65      
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Privé‐archief van Etienne Declercq: ‘Contact’ maandblad sea‐scouts Oostende  
 
Privé archief van Eric Vandewalle: ‐  Fotomateriaal 

    ‐  Lidboekje 
    ‐  Attest benoeming tot troepleider 

         
 
Privé archief van Jacques Dewaele: ‐  Briefwisseling 

    ‐  Dagboek 1943   
    ‐  Fotomateriaal   

 

2. Mondelinge Bronnen 
 

‐  Interview met Etienne Declercq, ex‐hoofdcommissaris van de S.S.B.,  
       ex‐eenheidsleider van 2e S.S.B. Oostende, 20 november 2005 
‐  Interview met Bob Dewynter, stichtend lid van 39e Fos, 23november 2005 
‐  Interview met Jacques Dewaele, eerste lid van 39e Fos , 9 maart 2006 
‐  Interview met Eric Vandewalle, pionier van sea‐scouts te Brugge,  
           30 oktober 2006 
‐  Interview met Dirk Jacobus, eenheidsleider 209e Fos, 8 maart 2007 
‐  Interview met Hugo Van Hoeserlande, eenheidsleider 209e Fos,  
            13 november 2006  
‐  Interview met Robert Vandaele, eenheidsleider 11e Fos, eenheidssecretaris,  
            4 april 2007 
‐  Interview met Francois Burggraeve, stamlid 11e Fos , 28 april 2007 
‐  Interview met Yvan Crepain, voorzitter van het oudercomité 39e Fos  
‐  Interview met Ann Maus, lid 11e Fos, 6 april 2007 
‐  Interview met Tommy De Boi, jeugdconsulent jeugddienst stad Brugge,  

                       11 mei 2007 
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Inleiding  
 
Als  lid  van  de  Federatie  voor Open  Scoutisme  en  in  het  bijzonder  van  de  11e‐22e 
F.O.S. De  Boekaniers  te  Brugge, werd  ik  reeds  geruime  tijd  gefascineerd  door  de 
geschiedenis van Open scouting te Brugge. Het leek me als Bruggeling en bovendien 
lid van één van de scoutsgroepen zeer interessant om de ‘roots’ van open scouting in 
Brugge op te sporen. Een droom die ik reeds koesterde uit mijn kandidaturentijd zou 
werkelijkheid worden. 
 
Toen het licht op groen werd gezet door mijn promotor, Prof. Gita Deneckere, werd 
spontaan hulp aangeboden vanuit het F.O.S.‐archief  te Laarne. Bert Deroo die daar 
een  job  bekleedde  als  archivaris,  zorgde  voor  de  nodige  eerste  stappen  in  mijn 
onderzoek naar open scouting te Brugge. Hoewel ik reeds op de hoogte was van de 
werking  en  structuren van F.O.S., kon het geen kwaad om mij  in de materie  in  te 
lezen. Via het F.O.S.‐secretariaat kon ik een aantal boeken inlezen die mij de nodige 
onderbouw verschaften om over te stappen naar de lokale geschiedenis. Een bezoek 
aan  het  F.O.S‐archief  te  Laarne,  leverde  bovendien  een  aantal  inzichten  in  de 
methode  van  Open  Scouting.  Jammergenoeg  was  geen  archiefmateriaal  van  de 
eenheden van Brugge in het F.O.S.‐archief voorhanden.  
 
Ik zou dus een historiek gaan  schrijven over het ontstaan en de evolutie van open 
scouting  te  Brugge.  Vooraleer  de  bronnen  op  te  sporen  en  te  raadplegen,  werd 
nagedacht over een aantal onderzoeksvragen. Wanneer moeten we de oprichting van 
open scouting in Brugge situeren? Wie waren de oprichters? Uit welke sociale klasse 
waren ze afkomstig? Moesten de oprichters van open scouting  in Brugge afrekenen 
met katholieke weerstand, want Brugge was  in het begin van de 20e eeuw nog een 
zeer katholieke stad? Hoe werden de eerste  troepen onthaald? Hoe evolueerden de 
Brugse  troepen  in de  loop van de geschiedenis?  Is er een gelijklopende  tendens  te 
bemerken tussen de verschillende groepen? Kan de evolutie binnen open scouting te 
Brugge  gerelateerd worden  aan  de maatschappelijk  evolutie  binnen  de  stad?  Een 
hele reeks vragen kwamen in me op, waar ik als lid van een Brugse scoutsgroep geen 
antwoord op kon vormen. Het werd tijd om het terrein te gaan verkennen. 
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Eerst  en  vooral  stonden  een  aantal  afspraken met  pioniers  van  open  scouting  te 
Brugge op het programma.  Ik  luisterde naar hun verhaal  en  stelde nog  een aantal 
bijkomende vragen om de ontstaansgeschiedenis te kunnen achterhalen. 
Voor  het  prille  begin  van  scouting  in  Brugge was  ik  immers  aangewezen  op  het 
geheugen en dus de herinneringen van de eerste leden. Er was geen archiefinstelling 
die mij de archieven van de lokale eenheden op een schoteltje kon aandienen. Langs 
een aantal omwegen en bezoekjes bij oud‐leden  thuis, verkreeg  ik de adressen van 
personen  die  eventueel  iets  meer  konden  vertellen  over  de  bewaring  van 
archiefstukken.  Voor  de  geschiedenis  van  open  scouting was  ik  dus  in  de  eerste 
plaats  aangewezen  op  heel  wat  mondelinge  bronnen.  Als  tweede  belangrijke 
bronnen  werden  in  de  loop  van  mijn  onderzoek  heel  wat  privé‐archieven 
opgespoord. Dit liep niet altijd van een leien dakje. Niet iedereen ziet immers het nut 
in  van  het  bewaren  van  documenten met  betrekking  tot  het  scoutsgebeuren. Als 
laatste werden de archieffondsen van  twee  scoutseenheden  te Brugge opgespoord. 
Zowel  de  39e  F.O.S  De Menapiërs,  als  de  209e  F.O.S  De  Vrijbuiters  hadden  een 
uitgebreid archief. Dat van de Menapiërs was zeer ongestructureerd en zat gewoon 
in  enkele  kisten,  die  ik  met  de  medewerking  van  de  eenheid  naar  huis  mocht 
meenemen om daarna aan een grondig onderzoek  te onderwerpen. Het Fonds van 
de Vrijbuiters was echter zeer gestructureerd en bevond zich in het secretariaat van 
de eenheid, waar ik dan ook enkele uren sleet. Alle documenten bevonden zich netjes 
in mappen, geordend volgens thema’s. Deze beide fondsen hielpen mij in grote mate 
om de geschiedenis van beide eenheden te ontdekken.  
 
 
In Brugge bestonden in de loop van de geschiedenis vier Brugse F.O.S.‐eenheden. In 
mijn uiteenzetting behandel  ik er maar drie en dit heeft een aantal redenen. De 39e 
F.O.S, de 11e‐22e F.O.S en de 209e F.O.S zijn eenheden die tot op vandaag nog bestaan. 
Ik zal mij dan ook beperken tot deze drie groepen. Sedert 1975 bestond ook nog een 
vierde groep, namelijk de 44e F.O.S. Jan Bart, maar deze eenheid is op vandaag bijna 
doodgebloed. Het leek me dan ook niet relevant om hun evolutie in mijn historiek op 
te nemen, aangezien de leden die hen nog restten, hun handen vol hebben met het in 
leven  houden  van  de  groep.  Ik wou  hen  niet  lastig  vallen met  vragen  over  hun 
geschiedenis,  terwijl  ze  in moeilijke  tijden  verkeren.  Bovendien  heeft  de  44e  F.O.S 
geen archiefmateriaal bewaard.  
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Na een grondig onderzoek van de bronnen en archieven, kon ik beginnen schrijven 
aan de historiek van open scouting  te Brugge. Het  ligt zeker niet  in mijn bedoeling 
om  wereldgeschiedenis  te  schrijven.  Mijn  doelstellingen  van  deze 
licentiaatverhandeling zijn  immers een zo helder mogelijk beeld opwerpen van het 
ontstaan  van  open  scouting  in  Brugge  en  vervolgens  om  de  evolutie  van  de 
verschillende eenheden  te bespreken. Het wordt dus een  lokale,  feitengeschiedenis 
zonder al te diepgaande analyses. Ik vind het immers van groot belang dat ook deze 
geschiedenis  een  plaats  krijgt  binnen  het  historisch  onderzoek.  Dergelijke 
geschiedenissen gaan al te vaak verloren. Over open scouting in het algemeen en in 
het  bijzonder  te  Brugge  werd  nog  maar  weinig  geschreven.  Daar  wil  ik  nu 
verandering in brengen.   
 
Mijn historiek start met een aantal  inleidende hoofdstukken over scouting. Dit  leek 
me  aangewezen  om  een  degelijk  kader  op  te  bouwen, waarin  dan  vervolgens  de 
lokale  geschiedenis  van  Brugge  kon  worden  op  toegepast.  De  inleidende 
hoofdstukken beginnen met een uiteenzetting van  scouting als Engelse uitvinding. 
Daarop  volgt  een  deel  waarin  de  geschiedenis  van  scouting  in  België  wordt 
toegelicht.  Deze  geschiedenis  bestrijkt  de  periode  vanaf  het  ontstaan  tot  aan  de 
federalisering van het jeugdwerk in de jaren ’60.  
 
Na dit theoretisch inleidend stuk, wordt overgestapt naar de lokale geschiedenis van 
open scouting te Brugge. Er wordt een beeld geschept van het ontstaan van de eerste, 
echte open scoutsgroep  te Brugge, namelijk de 39e B.S.B De Menapiërs. De evolutie 
van deze groep wordt uiteengezet  aan de hand van  een  aantal  thema’s die  in het 
vervolg van de bespreking van open scouting te Brugge, steeds zullen terugkeren. De 
thema’s  zijn  onder  andere  de  leden,  het  tijdschrift,  de  lokalengeschiedenis,  het 
uniform, het beleid,…  
 
In de daaropvolgende hoofdstukken deed een nieuwe vorm van scouting zijn intrede, 
namelijk  de  sea‐scouts.    Om  het  ontstaan  van  de  sea‐scouts  te  Brugge  goed  te 
begrijpen,  wordt  eerst  een  inleidend  kapittel  voorzien,  waarin  de  algemene 
geschiedenis  van  sea‐scouting  in  België,  wordt  behandeld.  Vervolgens  keren  we 
terug  naar  de  situatie  in  Brugge.  Dezelfde  thema’s,  zoals  in  de  voorgaande 
hoofdstukken, komen terug aan bod.  
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Na  de  bespreking  van  de  open  scoutsbeweging  te  Brugge  tot  1965,  volgt  een 
hoofdstuk over de veranderende structuur van de open scoutsbeweging op nationaal 
vlak. De federalisering van het  jeugdwerk vond plaats in de  jaren ’60 en dit had tot 
gevolg dat nieuwe structuren hun intrede deden. De Federatie voor Open Scoutisme 
werd geboren. Er wordt voldoende aandacht besteed aan de doelstellingen, pijlers en 
basis  van  deze  nieuwe  structuur,  aangezien  die  bij  de  lokale  eenheden  ook  hun 
intrede zullen doen.  
Na de beschrijving van het ontstaan van F.O.S., volgt een hoofdstuk over de situatie 
in Brugge, over hoe die lokale eenheden de overgang naar F.O.S. maakten.  
Een laatste relatief groot  hoofdstuk handelt over de laatste drie decennia van de 20e 
eeuw, waarin eerst en vooral aandacht wordt besteed aan het jeugdbeleid te Brugge 
die  vanaf  de  jaren  ’70  vorm  kreeg. Daarna wordt  de  evolutie  van  de  drie  F.O.S.‐ 
eenheden  uitvoerig  besproken.  Dit  gebeurt  weerom  aan  de  hand  van  de 
vooropgestelde thema’s.  
 
Hiermee wordt de geschiedenis van open scouting te Brugge , weliswaar voorlopig, 
afgesloten.  
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 I. Het ontstaan van scouting: Een Engelse uitvinding 
Hoe en wanneer scouting ontstond, wordt in dit hoofdstuk behandeld. Het leven van 
de  stichter wordt  eerst  kort  besproken met  daaraan  gekoppeld  het  ontstaan  van 
scouting in Engeland. In een tweede luik wordt dieper ingegaan op de internationale 
beweging die werd opgericht om de verschillende  scoutsbewegingen over de hele 
wereld samen te brengen.  
  

1.1  De stichter 
De  legendarische stichter van scouting  is Lord Robert  
Stephenson  Smyth  Baden  Powell,  afgekort  Baden 
Powell.  Hij  werd  geboren  op  22  februari  1857  te 
Paddington,  een  wijk  in  het  hartje  van  Londen.  22 
februari is dan ook de dag die door de scouts over de 
hele wereld als “thinking day” wordt gevierd. Die dag 
zijn heel wat  scouts, uitgedost  in perfect uniform, op 
straat  te  zien  om  de  verjaardag  van  de  stichter  te 
herdenken. 
 
 

De  tweede  helft  van  de  19e  eeuw  kan  beschouwd  worden  als  een  tijdperk  van 
opkomende  industrialisatie.  Deze  industrialisatie  ging  gepaard  met  grote 
veranderingen  in  de  maatschappij.  De  schoolplicht  werd  ingevoerd  in  1870, 
communicatie en vernieuwende technieken wonnen aan groot belang. De vlucht van 
het platteland naar de steden, de toenemende  jeugdcriminaliteit, de armoede onder 
de gewone arbeidersbevolking en het verminderende patriottisme, werden door de 
conservatieven  van die  tijd met  lede  ogen  aanschouwd.  In die  tijd  groeide Baden 
Powell op. Zijn  jeugd, militaire  carrière  en  zijn maatschappijvisie moeten dan ook 
vanuit die optiek bekeken worden.  
Baden  Powell was  het  zevende  kind  in  de  rij  van  een  bourgeois,  intellectueel  en 
godsvruchtig  gezin.  Zijn  vader  was  dominee  binnen  de  Anglicaanse  kerk  en 
professor in de wiskunde te Oxford. Hij huwde Baden Powells moeder op 49  jarige 
leeftijd. Zij was  er  toen amper 21. Dit had  tot gevolg dat Baden Powell zijn vader 
verloor op driejarige  leeftijd. Hij werd  samen met zijn broers en zusters opgevoed 
door hun moeder. De jonge Robert kende een onbezonnen jeugd en groeide op in een 
veilige  familiale  omgeving.  Baden  Powell  speelde  als  kind  vaak  in  de  bossen  en 
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leerde zo hun geheimen kennen. Hij beeldde zich in een Indiaans padvinder te zijn. 
Op  school was  Baden  Powell  geen  hoogvlieger,  toch werd  hij  beschouwd  als  een 
begaafde jongen, maar de inzet op school ontbrak. Hij was dus niet geschikt om een 
lange academische opleiding  te volgen en bijgevolg  stuurde zijn moeder hem naar 
het leger. Zijn militaire loopbaan had een aanzienlijke invloed op zijn verdere leven 
en was ook van belang voor de oprichting van scouting.1  
Baden Powell werd vooral ingeschakeld bij militaire missies, waar hij zijn creativiteit 
en strategisch doorzicht verder kon ontwikkelen. Men noemde hem Impeesa, de wolf 
die nooit slaapt. Deze naam werd hem toegeschreven doordat hij de vijand steeds in 
de gaten hield, zowel overdag als ‘s nachts. In die tijd schreef hij zijn handboek “Aids 
to  scouting”,  een  boek  dat  hij  gebruikte  om  zijn  regiment  op  te  leiden. Hij  vond 
immers dat de klassieke opleiding van de  soldaten  te velde niet praktisch genoeg 
was.    Zijn  soldaten  leerden  sporen  leggen  en  leerden  hoe  ze  de  vijand moesten 
schaduwen. 2

In 1899 brak in Zuid‐Afrika de boerenoorlog uit. Zuid‐Afrika was sinds de 17e eeuw 
gekoloniseerd  door  de  Hollanders.  De  inheemse  bevolking  werd  aangevuld met 
negerslaven. Op het einde van de 19e eeuw echter, leefde Zuid‐Afrika onder de Britse 
heerschappij. Zuid‐Afrika bestond  in die tijd uit een kaapkolonie  in het zuiden van 
het  land, waar  stemrecht was  voor  blanken  en  kleurlingen, maar  in  het Noorden 
waren er twee boerenrepublieken waar een grondige apartheid heerste. In die regio 
waren ook grote rijkdommen voorhanden zoals diamant en goud. Die rijkdommen 
lokten  de  belangstelling  van  de  Britten  uit  het  zuiden.  De  Britse  gouverneur  in 
Kaapstad  droomde  immers  van  een  groot  Brits  imperium.  Er  werd  een  conflict 
uitgelokt dat resulteerde in de alom bekende boerenoorlog. De boerenoorlog was dus 
een oorlog  tussen afstammelingen van de eerste Nederlandse kolonisten (“boeren”) 
in het Noorden  en de latere kolonisten uit Groot‐Brittannië in het Zuiden. De oorlog 
duurde tot 1902 en had de annexatie van de boerengebieden tot gevolg.3  
Baden Powell werd tijdens die boerenoorlog belast met het in handen houden van de 
strategische  plaats  Mafeking.  Hij  schakelde  jongens  van  12  tot  14  jaar  in  om 
verkenningsopdrachten uit te voeren en ook om enkele logistieke taken te vervullen.  
Hij  slaagde  in  zijn  opzet  en  werd  zo  de  held  voor  het  thuisfront,  hoewel  deze 
nederzetting maar een klein lichtpunt was in de hele oorlog en elders in Zuid‐Afrika 

                                                 
1TOSSIJN,Ph., De chief-scout: levensschets van Lord Baden Powell van Gilwell,Vlaamse scouts pers comité, 
Brussel, 1947, passim. 
2ROSENTHAL, M. The character factory, Baden Powell and the origins of the Boy-Scout Movement, New York, 
Pantheon Books, 1986, X, passim. 
3PAKENHAM, Thomas, The boer war, New York, Avon Books, 1979, passim. 
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de  ene  blunder  na  de  andere  zich  opstapelde.  Aan  het  thuisfront  barste  er  een 
spontane  volksvreugde  uit,  wanneer  ze  het  nieuws  hoorden,  dat  het  beleg  van 
Mafeking opgegeven was.4

Ondertussen  kende  zijn  handboek  in  Engeland  een  groot  succes  en  een  enorme 
verspreiding.  Jongeren namen zijn vooropgestelde  technieken over en verkleedden 
zich als soldaten. Baden Powell besliste om zijn ideeën over scouting te herzien zodat 
alles wat vredelievender overkwam. Zijn nieuw handboek heette “Scouting for Boys” 
en verscheen  in 1906. Hij meende dat de  tijd  rijp genoeg was om zijn methode en 
technieken eens  in de praktijk  te  testen. Hij richtte een kamp  in voor Boy Scouts  in 
1907. Vier patrouilles van  jongens uit allerlei maatschappelijke middens vertrokken 
naar Brownsea  Island, een verlaten eiland voor de haven van Poole  in het Zuiden 
van Engeland.  
Na het kamp herwerkte Baden Powell nog eens zijn handboek “Scouting for Boys5” en 
verwerkte daarin de ervaringen van het kamp. Hij vond dat er meer afwisseling en 
originaliteit moest geïntroduceerd worden bij de opvoeding van de Engelse  jeugd. 
Daarnaast  introduceerde  hij  ook  de  scoutswet 6 .  Deze  scoutswet  was  naast  de 
scoutsbelofte  een  pijler  waarop  scouting  berustte.  In  deze  scoutswet  stonden 
voorschriften die de jongeren als goede scouts moesten opvolgen.  
Baden Powell was helemaal niet van plan een echte, nieuwe  jeugdvereniging op  te 
richten, maar hoopte  in de eerste plaats dat zijn programma en methodiek door de 
bestaande  jeugdorganisaties werd overgenomen.   De publicatie van het boek leidde 
tot de massale oprichting van scoutsgroepen in Engeland. Doordat zijn methode een 
enorme aanhang kreeg, werd men zelfs verplicht zich te gaan organiseren. Een Boy 
Scout’s Office werd  ingericht  en men  verspreide  het  tijdschriftje  “the  scout”. Ook 
meisjes kregen interesse voor deze nieuwe methode en in 1909 gingen de Girl Guides 
van start.7

De  beweging  van  Baden  Powell  had  zich  spontaan  verder  uitgebreid  in  diverse 
landen van de wereld8. De beweging was dus van onderuit gegroeid en werd niet 
door een bepaalde politieke of culturele instantie gestuurd of verspreid. Het geniale 
van zijn methode  lag  in het  feit dat Baden Powell geen methodiek voorschreef die 
gebonden was  aan  plaatselijke  tradities  of  nationale  gebruiken. Hij  had  ook  geen 

                                                 
4 HOPKINS Pat & DUGMORE Heather, The boy, Baden Powell and the siege of Mafeking, Rivonia ( R.S.A.), 
zebra press, 1999, passim. 
5 BADEN POWELL,Robert,  Scouting for boys, London, 1908 
6 Scoutswet en belofte, cfr.bijlage 1 
7 Fonds van de Menapiërs: ‘Tweede Klas proevenboekje’, Boy-scouts van België, maart 1959 
8 HERRIN J-L, La piste retrouvée. Histoire du scoutisme ouvert et pluraliste en Belgique et à Seraing, Tome I : 
1857-1914, Seraing, 1993, p.83-84 (cfr.bijlage 2) 
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leefregels opgesteld die voortkwamen uit één bepaalde godsdienst of voorschriften 
die  samenhingen  met  de  politiek  van  één  bepaalde  richting.  De  methode  kon 
gehanteerd worden  door  iedere  strekking.  Toch was  scouting  vanuit  ideologisch 
standpunt, geen leeg concept. Scouting was immers gericht op ‘good citizenship’. De 
methode  was  erop  gericht  de  leden  op  een  zo  goed  mogelijke  manier  voor  te 
bereiden op integratie in de samenleving.   Hierdoor kon de methode op veel bijval 
rekenen in heel wat verschillende landen.9

 
Deze nieuwe opvoedkundige methode moest ook gezien worden in het licht van die 
tijd. Op het einde van de 19e eeuw groeide er een toenemende belangstelling voor de 
vorming en opvoeding van de jeugd. Kinderen en jongeren werden nu als categorie 
beschouwd  en werden  onderscheiden  van  de  volwassenen wat  voordien  niet  het 
geval was. Het kind en het gezin kregen binnen de geïndustrialiseerde samenleving 
een  nieuwe  plaats.  De  categorieën  kind,  puber,  adolescent  kregen  in  de  nieuwe 
samenleving  een  echte  gestalte.  Er werd  een  toegenomen  belangstelling  voor  het 
kind  en  de  jeugd  aan  de  dag  gelegd.  Er  was  dus  sprake  van  een  toegenomen 
pedagogisering van het kinderlijke leven.10 Deze pedagogisering vertaalde zich in de 
toegenomen  interesse  voor  het  schoolleven,  maar  ook  in  de  momenten  van 
ontspanning van de jeugd, zoals bijvoorbeeld de scoutsmethode.  
 
Het werd  voor Baden Powell  onontbeerlijk  om het  leger  te  verlaten,  zijn militaire 
carrière op te geven en voortaan de leiding van scouting in handen te nemen. Op de 
eerste  Jamboree,  een  internationaal  kamp  voor  scouts  in  1920,  werd  hij  bij  de 
sluitingsceremonie  uitgeroepen  tot  ‘Chief  Scout  of  the World’,  wat  zoveel  wilde 
zeggen als scoutsleider van de hele wereld. Tijdens die  jamboree werd ook de basis 
gelegd voor de  internationale  scoutsorganisatie  (cfr.  supra). Op de derde  jamboree 
werd Baden Powell tot de adel verheven en koos hij de titel van ‘Lord Baden Powell 
of Gilwell’.  
In 1938, na een glansrijke carrière als Chief Scout,  trok hij zich  terug  in Afrika. Hij 
overleed daar op 8 januari 1941. 11

 

                                                 
9BRAL, L. (red.), Jeugdbeweging vandaag, identiteit en plaats in de samenleving, Deurne, Kluwer Algemene 
Uitgeverijen België: M&I nv.,1987, p.7 
10DEPAEPE M., SIMON F., VAN GORP A.(red.), Paradoxen van pedagogisering, Handboek pedagogische 
historiografie, Leuven, Acco, 2005, p35-54 
11 Fonds van de Menapiërs: ‘Tweede Klas proevenboekje’, Boy-scouts van België, maart 1959 
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1.2  De internationale beweging 12

Zoals  in het vorig kapittel vermeld, werd op de  jamboree van 1920 de basis gelegd 
voor de  internationale beweging. De internationale beweging was een noodzaak om 
de communicatie tussen de bewegingen van diverse landen te bevorderen. De gidsen 
en  scoutsbeweging waren namelijk door hun  opzet  en hun  structuur, bewegingen 
die  niet  binnen  de  grenzen  van  een  land  konden  beperkt worden. Ze waren met 
andere woorden grensoverschrijdend. De wereldjamboree, het  internationale kamp 
waar gidsen  (meisjes) en  scouts  (jongens) van over de hele wereld  samenkwamen, 
was  het  meest  sprekende  voorbeeld  van  het  internationale  karakter  van  de 
scoutsbeweging. 
 

Zo  ontstond  in  1919  in  Londen  de  Internationale Raad  van  de 
gidsenbeweging.  Ze  werd  in  1928  omgedoopt  tot 
Wereldconferentie van de gidsen. De huidige, officiële naam van 
de wereldbeweging  van  de  gidsen  luidt: World Association  of 
Girl Guides and Girl Scouts of W.A.G.G.S. Het teken hiernaast is 
nog steeds het officiële logo van W.A.G.G.S. en prijkt dan ook op 
alle uniformen van de gidsen. 
 
De scouts van hun kant, bleven niet achter en vormden in 1920 de 
Internationale  Conferentie  van  Scouting.  Opnieuw  ging  die 
conferentie  door  in  Londen.  Op  dat  ogenblik  werden  alle 
bestaande  bewegingen  bij  deze  conferentie  aangesloten.  In  1957 
werd dit de  Wereldconferentie van de scouts waarvan de officiële 

naam W.O.S.M. of World Organisation of the Scout Mouvement werd. In het officiële 
kenteken van de scouts staat nog steeds de lelie centraal, als teken van vrede.  
Samen  telden  beide wereldbewegingen  25 miljoen  aangesloten  leden  in  zo’n  120 
verschillende  landen.  De  doelstellingen  van W.O.S.M.  en W.A.G.G.S.  waren  van 
velerlei  aard. Onder meer wilden men  zorgen  voor  stabiliteit  tussen  de  nationale 
bewegingen, alsook tussen de bewegingen binnen één bepaald land.  
Uiteraard was het de doelstelling van de wereldbeweging om hun beweging verder 
uit  te bouwen en daarbij de nodige steun  te verlenen. Als  laatste en niet het minst 
belangrijke kenmerk, wilden de wereldbewegingen de wereldvrede uitdragen.  

                                                 
12 Fonds van de Menapiërs, ‘Ibee’,januari-februari 1987, XXII,  nr.2, p.4-5 
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Om de werking van de ledenbeweging te coördineren en de doelstellingen te kunnen 
behalen,  werd  door  elk  van  beide  bewegingen  een  comité  opgericht.  Dit  comité 
bestond uit 12 vrijwilligers uit diverse landen die werden verkozen. Zij konden voor 
de uitvoering van hun taak nog eens beroep doen op de mensen die werkten  in de 
desbetreffende wereldbureaus. Deze wereldbureaus waren gevestigd in Londen voor 
de gidsen en in Genève voor de scouts. 
Op wereldniveau zag de internationale beweging er als volgt uit: 

 
Binnen  Europa  zag  de  situatie  er  sinds  1992  iets  anders  uit.  De  tweedeling  op 
wereldniveau, zoals uit het vorig  schema bleek  tussen  jongens en meisjes, werd  in 
Europa opgegeven. Zo is er in Europa een gezamenlijke conferentie, een gezamenlijk 
comité en een gezamenlijk Europees bureau. 
Het belang en de  invloed van deze twee wereldbewegingen werd vaak onderschat. 
De bewegingen deden er dan ook alles aan om wat meer aandacht te trekken van het 
brede publiek,  zowel  lokaal  als  op wereldniveau. Binnen de  lokale,  relatief  kleine 
beweging werd zeer weinig stilgestaan bij het feit dat ze als individu deel uitmaakten 
van zo’n grote beweging. 
 
Besluit 
De  scoutsmethode  uitgewerkt  door  Baden  Powell,  verspreidde  zich  over  de  hele 
wereld  in  een  razend  snel  tempo. Dit was  te wijten  aan de  aard van de methode. 
Deze  kon  immers  door  iedere  politieke  of  ideologische  strekking  geadapteerd 
worden.  De  internationale  bewegingen, W.A.G.G.S.  en W.O.S.M.,  werden  in  het 
leven  geroepen  om  de  diverse  scoutsbewegingen  van  verschillende  ideologische 
strekkingen binnen één land en buiten de grenzen van de landen, te verenigen. 
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II.  Het ontstaan van scouting in België 
De Engelse scoutsmethode vond ook ingang in België. De situatie in België was niet 
zo  eenvoudig  als  in  Engeland.  In  België  ontstond  eerst  een  pluralistische 
scoutsbeweging, zijnde de B.S.B  (Boy‐Scouts van België) en G.G.B  (Girl‐Guides van 
België).  Daarnaast  ontstonden  in  België  ook  katholieke  scoutsbewegingen  die 
eveneens de methode van Baden Powell hanteerden.  
Voor mijn verdere uiteenzetting  leek het mij geenszins relevant om de evolutie van 
de katholieke scoutsbeweging in België in detail te bespreken. De situatie in Brugge 
wordt namelijk  toegespitst  op de pluralistische  scoutsbeweging.  In  het  eerste deel 
van dit hoofdstuk  zal  ik mij dus beperken  tot het  ontstaan  en de  evolutie van de 
pluralistische  scoutsbeweging  in  België.  In  een  tweede  deel  komt  de  nationale 
beweging  aan  bod,  waar  de  katholieke  zijde  van  scouting  in  België  weer  zal 
opduiken. Hier wordt dieper  ingegaan op de nationale organisatie van  scouting  in 
België. Eveneens wordt kort de basis van scouting besproken. 
 

2.1  De B.S.B. (Boy‐Scouts van België) 
In het vorig hoofdstuk werd aangegeven dat de stichting van scouting een Engelse 
aangelegenheid was. De beweging had zich als geen enkele andere  jeugdbeweging 
zo snel en algemeen verspreid over de hele wereld. In enkele jaren tijd had een zeer 
groot aantal landen scouting aanvaard en beoefend.  
Het  ontstaan  van  scouting  in  België  heeft  dan  ook  een  hele  logische  verklaring. 
Scouting die vanuit Engeland het continent bereikte, werd vooral via Britten, die zich 
in  het  buitenland  bevonden,  overgebracht.  Commerciële  steden  zoals  Brussel  en 
Antwerpen  namen  hierin  dan  ook  het  voortouw  aangezien  er  daar  een  grote 
populatie Engelsen woonde. W.W. Clarke, die  in 1910 aan het hoofd  stond van de 
Anglicaanse gemeenschap in België, volgde de evolutie van scouting in Engeland op 
de  voet.  Hij  was  danig  onder  de  indruk  en  wou  eenzelfde  beweging  in  België 
oprichten. Samen met Harold Parfitt, ook een Britt woonachtig te Brussel, vormde hij 
de eerste patrouille Boy scouts. Deze groep was de eerste op het Europese vasteland. 
De groep speelde aanvankelijk vooral in het Ter Kameren Bos en in het Zoniënwoud. 
De  spelende verkenners werden  spoedig opgemerkt door Henri Depage, zoon van 
dokter Depage. Deze was voorzitter van het Rode Kruis. Zijn zoon werd lid van de 
eerste  beweging  en  vader Depage  stimuleerde  kennissen  om  ook hun  kinderen  te 
laten aansluiten bij de Boy Scouts. De activiteiten van die kinderen maakten  indruk 
op de Belgische jongeren die nog steeds werden opgevoed in de bevangen sfeer van 
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de  19e  eeuwse  bourgeoisie.  Het  samenkomen  in  open  lucht  om  daar  bepaalde 
technieken zoals een kampvuur maken, hutten bouwen, sluipen en dergelijke meer 
waren voor de burgerijkinderen een uitdaging. Zo waren er  in een korte tijdspanne 
twee  volwaardige  patrouilles.  Vader  Depage  en  nog  een  aantal  andere 
vooraanstaande, Brusselse bourgeoisieouders richtten een comité op en probeerden 
zo de jonge groep financieel te steunen. Ze meenden echter dat het nodig was om te 
opteren voor een nationale organisatie voor scouting  in België. Ze wilden de  jeugd 
een  pluralistische  opvoeding  doen  genieten  en  dit  op  grote  schaal  en  dus 
georganiseerd. In december 1910 werd in Brussel de “Conseil Général” van de Boy‐
Scouts van België, afgekort B.S.B. opgericht. De basis van de beweging, met andere 
woorden  het  fundamentele  principe, was  de  absolute  neutraliteit  op  alle  gebied. 
Andermans geloof en opvattingen moesten door allen geëerbiedigd worden.13

Hoewel  scouting  een Engels  afkooksel was, week het Belgische voorbeeld  toch op 
een  aantal punten  af van haar Engelse model. De  leuze  luidde niet  ‘be prepared’,  
maar  ‘Honour’. Het officiële teken was de vijfpuntige ster die ook gehanteerd werd 
door  de  vrijmetselarij.  Tegenstanders  van  de  Boy‐Scouts  van  België  gebruikten 
dergelijke  symbolen  als  argument  voor  het  antiklerikale  gedrag  van de  scouts. Er 
kwam dan ook vlug een katholieke tegenreactie op de oprichting van de B.S.B. In de 
19e eeuw richtte de kerk in ons land de patronaten op omwille van hun bezorgdheid 
om het zielenheil van het kind. Zo’n patronaat was een vorm van jeugdwerking die 
per parochie werd georganiseerd door de plaatselijke geestelijken. In enkele van die 
patronaten werden nu scoutsgroepen opgericht. De B.S.B. wil die strekking bij hen 
laten  aansluiten,  maar  daar  wil  de  katholieke  Baden‐Powell  Belgian  Boy‐Scouts 
(B.P.B.B.S.)  niets  van  af  weten.  Beide  groepen  stonden  doorheen  de  tijd  in  een 
concurrerende houding tegenover elkaar. De B.P.B.B.S. werd later de chiro‐beweging. 
De eerste troepen bestonden louter uit jongens. In die tijd leek het voor het gros van 
de  bevolking  ongepast  dat  ten  eerste meisjes  deelnamen  aan  dergelijke  openlucht 
activiteiten, laat staan dat ze samen met de jongens zouden spelen.14

In 1913 zag het eerste  tijdschriftje van de beweging “Le scout” het  levenslicht. Alle 
aangesloten  leden  kregen  zo’n  exemplaar.  Het  bevatte  vooral  nieuws  over  de 
organisatie  en  structuur  van  de  B.S.B., maar  daarnaast werd  ook  vaak  aandacht 
besteed aan lokale groepen.15

                                                 
13 HERRIN, J.L., Op cit., passim. 
14 DE PAUW, Evert, Be prepared: de merkwaardige geschiedenis van de sea-scouts in Oostende, Oostende: 
uitgegeven door het stadsbestuur, 2004, p.20 
15 HERRIN, J.L. Op cit., passim 
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De  Eerste  Wereldoorlog  verstoorde  het  scoutsgebeuren  grondig  en  bracht  een 
periode van stilstand teweeg. Sinds 1913 was immers de dienstplicht ingevoerd, wat 
betekende  dat  alle weerbare mannen  opgeroepen werden  om  hun  legerdienst  te 
vervullen.  Dit  had  tot  gevolg  dat  de  leiders  van  de  meeste  troepen  werden 
opgeroepen om het leger te dienen.16  De verschillende scoutsgroepen in Vlaanderen 
worden vooral  ingezet voor diverse  taken bij politie  en de brandweer. Ze hielpen 
mee  in ziekenhuizen en  in de administratie. Het kampeermateriaal van de groepen 
werd vaak opgeëist door het  leger. Door het groeiende verzet  in België ontstonden 
zelfs  twee  strekkingen  binnen  de  B.S.B. De  ene  partij wou  trouw  blijven  aan  het 
vaderland en dit impliceerde het stopzetten van alle activiteiten en het afleggen van 
het uniform. De andere partij wou heldendaden verrichten en weigerde het uniform 
af te doen. De Duitse bezetter zag het dragen van dergelijk uniform als provocatie en 
ging de  scoutsbeweging  viseren. Men  verbood  het dragen  van  het uniform  en de 
activiteiten werden volledig worden.  17

 
 

2.2  De G.G.B. (Girl Guides van België) 18

In België waren er heel wat meisjes die de jongens wilden imiteren. Er waren meisjes 
die interesse toonden voor die manier van ontspanning. Voor een groot deel van de 
bevolking  leek  het  niet  gepast  dat meisjes  dergelijke  activiteiten  zoals  de  jongens 
deden, ook zouden doen. Het samen spelen van jongens en meisjes was al helemaal 
uit den boze. Baden Powell richtte in 1909 de Girl Guides beweging op, wat voor de 
meisjes  een  oplossing  kon  bieden.  In  1920  werd  in  België  de  pluralistische  Girl 
Guides van België of afgekort de G.G.B. in het leven geroepen. Die meisjesbeweging 
werd beschouwd als een zusterafdeling van de jongensbeweging. De eerste groepen 
van meisjes ofwel Guides, ontstonden uiteraard  in de steden die reeds geruime tijd 
vertrouwd waren geraakt met scouting. Er ontstonden troepen in Oostende, Lier en 
Antwerpen.  
 
 
 

                                                 
16 DE PAUW, Op cit., p.45 
17 HERRIN, J.L., Op cit., p 38 
18 HERRIN, J.L., La piste retrouvée. Histoire du scoutisme ouvert et pluraliste en Belgique et à Seraing, tome I : 
1857-1914, Seraing, 1993, passim. 
HERRIN, J.L., La piste retrouvée. Histoire du scoutisme ouvert et pluraliste en Belgique et à Seraing, tome II : 
1914-1920, Seraing, 1993, passim. 
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2.3  1919‐1964 
Na de oorlog haalden de B.S.B.‐troepen hun uniformen  terug uit de kast, maar de 
toestand  was  kritiek.  De  meeste  groepen  werden  tijdens  de  oorlog  ontbonden, 
anderen  hadden  maanden  nodig  om  opnieuw  van  start  te  gaan.  1919  was  een 
bijzonder jaar voor de pluralistische scouts in België. De troepen kenden een enorme 
bloei.  Er waren een viertal oorzaken voor deze enorme populariteit te onderkennen. 
Ten eerste was scouting een Britse uitvinding met een sterk patriottische en militaire 
inslag. Alles wat Engels was, werd populair. Ten tweede maakten de scouts zich in 
België zelf bijzonder geliefd  tijdens de moeilijke oorlogsomstandigheden door hun 
dienstbetoon. Dit  viel  in  de  smaak  bij  vele  ouders.  Ten  derde  paste  het militaire 
uitzicht  van  de  uniformen  in  de  triomfantelijke  tijdsgeest.  Als  laatste  werd  het 
openlucht  leven  en  het  buiten  spelen  gezien  als  een  remedie  voor  de  algemeen 
slechte gezondheidstoestand van de bevolking. Omwille van de combinatie van deze 
vier  redenen  sloten  heel  veel  jongeren  zich  aan  bij  de  scouts  en  schoten  nieuwe 
groepen als paddenstoelen uit de grond. 19

De B.S.B. besliste bovendien om de troepen vaste nummers te geven. Voor de oorlog 
was er echter een systeem waar de steden een eerste, tweede en derde troep kenden 
binnen dezelfde stad. Door de toename van troepen werd dit onoverzichtelijk. Men 
stapte  over  naar  een  systeem  waar  de  troepen  een  nummer  kregen  volgens 
chronologie van officiële aansluiting bij de koepelorganisatie B.S.B. Dit vermeed alle 
verwarring. De eerste B.S.B. groep van Gent werd de 24e B.S.B.‐ Gent.20

Na de oorlog werd scouting door buitenstaanders vaak verweten een militaristisch 
karakter te hebben. Ze bereidde immers jongeren voor op een carrière in het leger. Er 
waren immers ook al een aantal aanwijzingen in het verleden die daar op wezen. De 
stichter  van  de  open  scoutsbeweging was  immers  een  legergeneraal.  Scouting  als 
systeem was daarenboven  zeer  hiërarchisch  gestructureerd  (cfr.  Supra). Ze  legden 
zich toe op het buitenleven. Als laatste en meest in het oog springende argument was 
uiteraard  het  dragen  van  een  legeruniform.  Scouting  werd  vooral  gezien  als 
“soldaatje  spelen”. Voor de meeste  leden was de premilitaire vorming  een  logisch 
uitvloeisel van het patriottisme die men de  jeugd wou bijbrengen. De verschillende 
troepen zagen scouting vaak als een vorm van militarisme binnen de beweging.  
De B.S.B. wou die militaristische trekjes uit de beweging doen verdwijnen. Volgens 
hen was  scouting geen militaire of  semi‐militaire organisatie, maar wou  ze vooral 
een  actieve vredesboodschap uitdragen. De  eerste wereldjamboree van  1920  stond 
                                                 
19 HERRIN, J.L. Op cit. Tome II, p.192 
20Ibidem, p.198 
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dan ook volledig in het teken daarvan.21 Bovendien was de scoutsbeweging ontstaan 
vanuit Edwardiaanse bekommernissen zoals de zorg voor de jeugd, het ontwikkelen 
van goed burgerschap en natuurlijke opvoeding.22

In  eigen  land werd het B.S.B.‐kenteken met de  slogan  “Honneur” vervangen door 
een  nieuw  teken  die  stand  hield  tot  1966.  Men  wilde  zich  vrijwaren  van  hun 
militaristische imago door middel van de Belgische leeuw op de achtergrond van een 
lelie. De leuze luidde vanaf nu “steeds bereid”, wat een onmiddellijke vertaling werd 
van de leuze van Baden Powell “Be Prepared”. Een scout staat immers altijd paraat 
en is op alles voorbereid.  

De  lelie was volgens Baden Powell symbool voor de vrede en 
de  zuiverheid.  Daarenboven  werd  de  lelie  gebruikt  om  het 
noorden aan te duiden op kaarten en kompassen.  
De  betekenis  van  het  embleem was  dus  dat  de  lelie  ons  het 
rechte pad aantoonde, zonder links of rechts er van af te wijken. 
De sterren aan weerszijden stelden de ogen van de welp voor 
die zijn geopend alvorens hij verkenner werd. De drie punten 
van de  lelie herinnerden de scout aan de drie punten van zijn 

belofte. Onder de lelie hing een koord met een knoop erin, net zoals de knoop in de 
das, wat  de  scout  eraan moet  herinneren  elke  dag  een  goede  daad  te  doen.23 De 
omschakeling naar dit embleem  toont ons duidelijk dat scouting  in België nog zeer 
sterk aanleunde bij het oorspronkelijke gedachtegoed van de stichter. 
 
Tijdens  de  jaren  1922‐1926  kende  scouting  overal  in  België  een  terugval  van  het 
succes die ze kenden na de Eerste Wereldoorlog. Dit was vooral te wijten aan het feit 
dat er een gebrek was aan getrainde leiders en een gebrek aan een goed uitgebouwde 
organisatie van de  troepen om de duizenden  jongeren die zich aangesloten hadden 
op  te  vangen.  Ze  konden  met  andere  woorden  geen  behoorlijke  activiteiten 
aanbieden. Er waren nog geen handboeken en cursussen zoals nu. De troepen deden 
aan  scouting  volgens  eigen  vermogen  en  inzicht. Ook  op  sociaal‐economisch  vlak 
was de periode 1918‐1925 een zeer onstabiele periode waardoor het in stand houden 
van grote organisaties die op vrijwilligers steunden, enorm moeilijk bleek.24  

                                                 
21 DE PAUW, Evert, Op Cit. p.46-50 
22 JEAL, T, Baden Powell, founder of the Boy-Scouts, New haven: Yale university press, 2001, passim 
23Fonds van de Menapiërs,  ‘Jam, maandblad voor welpen, guides, verkenners en sea-scouts’,  (januari 
1949),[III], p.1 
24DE PAUW, Evert, Op Cit.,p. 66-67 
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Een kleine  twintig  jaar  later  sloeg het noodlot weer  toe. De Tweede Wereldoorlog 
begon  in 1940. Dit betekende nogmaals de mobilisering van alle weerbare mannen 
met  de  gevolgen  die  wel  bekend  waren  van  de  Eerste  Wereldoorlog.  De 
verschillende troepen bleven wel bestaan, maar hun werking kwam op een zeer laag 
pitje te staan, zelfs vaak geschorst. Na de oorlog kwamen de activiteiten van scouts 
en gidsen traag, maar zeker terug op gang.   
Op 3 juli 1945 besloten de twee organisaties, zijnde Boy Scouts van België(B.S.B.) en 
de Girl Guides van België(G.G.B.) de handen in elkaar te slaan en een gezamenlijke 
vereniging  te  vormen,  de  B.S.B.‐G.G.B.  De  twee  organisaties  bleven  echter  wel 
bestaan en hadden elk een afzonderlijke commissaris. Waarom ze overgingen tot een 
fusie had een aantal belangrijke redenen. Ten eerste kon men zich ten opzichte van 
ouders, scholen en autoriteiten opstellen als één organisatie met hetzelfde doel. Ten 
tweede werden de administratiekosten sterk verminderd. Ten derde kon training en 
vorming  samen georganiseerd worden. Als  laatste voordeel kon men genieten van 
dezelfde kampeerterreinen en opleidingscentra. 25

Na de oorlog kende de organisatie weerom een gevoelige achteruitgang te wijten aan 
hetzelfde  probleem  als  in  de  jaren  ’20:  een  gebrek  aan  goed  gevormde  leiders. 
Daarenboven  was  er  weinig  contact  met  de  plaatselijke  groepen  door  de 
overkoepelende organisatie B.S.B.‐G.G.B. Hierdoor deed  iedereen zo wat zijn eigen 
ding. Het militarisme was ook nog niet helemaal weggeëbd. Het uniform alleen al 
schrikte af. Bovendien waren er nog een aantal andere obstakels die de vooruitgang 
van de organisatie  in de weg  lagen: de concurrentie met andere  jeugdbewegingen, 
naschoolse of familiale activiteiten, … De activiteiten vonden plaats in het weekend, 
wat als een periode van rust werd beschouwd. De tijd in het weekend werd door de 
jongeren  liever op een andere manier  ingevuld. Ze gingen eens naar de  cinema of 
ontmoetten leeftijdsgenoten in een dancing. De B.S.B.‐G.G.B. kwam tot de conclusie 
dat de beweging immobiel geworden was en te weinig gevolg gaf aan de noden van 
de hedendaagse jeugd.26

 
In het begin van de jaren 60 waren grote veranderingen op til die ervoor zorgden dat 
er  een Vlaamse  en  een Waalse beweging ontstond, namelijk F.O.S.(Federatie Open 
Scoutisme) en F.E.E. (Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs) (cfr.supra).  
 

                                                 
25 F.O.S., Geschiedenis van Open Scouting in Vlaanderen en Brussel (1910-2005)
26 Ibidem 
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2.4  De nationale beweging tot 196527

De B.S.B.  en G.G.B. waren  in  het  begin  van de  20ste  eeuw uiteraard  niet  de  enige 
scoutsbeweging in België. Het waren wel de enige pluralistische scoutsbewegingen. 
Naast  de  pluralistische  of  vrijzinnige  bewegingen    bestond  daarnaast  nog  een 
uitgebreid gamma aan katholieke scoutsbewegingen. V.V.K.S.(Vlaamse Verbond der 
Katholieke  Scouts), V.V.K.M.  (Vlaams Verbond  van  katholieke Meisjesgidsen)  aan 
Vlaamse  zijde  en  F.S.C.  (Fédération  Scouts  Catholicques)  en  G.C.B.  (Guides 
Catholicques  de  Belgique)  aan  Waalse  zijde,  waren  voorbeelden  van  dergelijke 
katholieke scoutsbewegingen die het levenslicht zagen in de loop van de 20ste eeuw.  
Binnen België ontstond het overkoepelend orgaan Gidsen en Scoutsbeweging België 
(GSB).  Het  was  een  v.z.w.  die  in  1919  officieel  werd  opgestart.  Binnen  dat 
koepelorgaan zaten vijf federaties die bij mondelinge overeenkomst elk om beurt het 
voorzitterschap van de G.S.B. op zich namen. Zoals we uit onderstaand schema van 
de nationale beweging in België kunnen afleiden zijn de katholieke groeperingen in 
de meerderheid. Dit was  typisch voor België die op dat ogenblik nog overwegend 
katholiek was. De katholieke federaties hadden dan ook het grootste aantal leden. Dit 
had  tot  gevolg  dat  de  katholieke  scoutsbewegingen  in  België,  omwille  van  hun 
voorname  positie,  meer  erkenning  konden  genieten  bij  hogere  instanties.  Die 
vooraanstaande  positie werd  vooral  gekenmerkt  door  een  grotere  overheidssteun, 
met andere woorden het  toekennen van grotere  subsidietoelage, aan de katholieke 
zijde. De vier katholieke scoutsbewegingen die zich aansloten bij de G.S.B. waren het 
V.V.K.S., V.V.K.M.,  F.S.C.  en G.C.B. De  pluralistische  scoutsbewegingen  B.S.B.  en 
G.G.B.  waren  eveneens  aangesloten.  

 
                                                 
27 Fonds van de Menapiërs, ‘Ibee’ januari-februari 1987, XXII,  nr.2, p.4-5 

 26



De G.S.B. verenigde dus de vijf  federaties  in ons  land. Bovendien was de G.S.B. op 
haar beurt  aangesloten bij de  twee  respectievelijke wereldbewegingen, W.A.G.G.S. 
en W.O.S.M. De G.S.B. was meer dan een coördinatieorgaan. Het was de plaats waar 
van  gedachten werd  gewisseld  tussen de  nationale  leiding  over  scouting  in  eigen 
land,  over hoe  en met welke middelen  ze naar  buiten  bekend  konden worden  en 
over het aanbod van scouting en de methode die ze hanteerden. De G.S.B. was dus 
het  verplichte  kanaal  voor  alles  wat  scouting  en  gidsenwerking  in  België 
aanbelangde. De vijf  federaties hadden een aantal gemeenschappelijke kenmerken. 
Ten eerste hadden ze dezelfde oorsprong namelijk de methodiek van Baden Powell. 
Ze  hadden  dezelfde  pedagogische  opties  en  hanteerden  dezelfde  stijl  om  actie  te 
voeren. Samenwerking werd hier gezien als een verrijking, waarbij het respect voor 
de eigenheid van elke federatie centraal stond. Deze gemeenschappelijke kenmerken 
verklaren  waarom  een  aantal  federaties  in  ons  land  niet  bij  de  G.S.B.  waren 
aangesloten.  De  chiro  bijvoorbeeld,  had  niet  dezelfde  oorsprong  als  scouting. 
Daarenboven  had  het  andere doelstellingen. De  chiro wou  jongeren  opvoeden  tot 
nieuwe  christenen. Dit  in  tegenstelling  tot de doelstelling van  scouting, waar men 
vooral wou instaan voor de vorming van goede burgers die paraat stonden voor de 
gemeenschap.  De  K.S.A.,  een  andere  katholieke  federatie  in  ons  land,  wou 
voornamelijk overtuigde katholieke  jongeren vormen en hen van hun stambewuste 
Vlaamse  identiteit  overtuigen.  Deze  doelstellingen  strookten  niet  met  de 
doelstellingen  van  scouting,  wat  hun  afwezigheid  in  de  structuur  van  de  G.S.B. 
verklaart.  De  federaties  Chiro,  K.S.A.,…  werden  dus  niet  beschouwd  als 
scoutsbewegingen en maakten geen deel uit van scouting in het algemeen.  
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2.5  De basis van de nationale bewegingen tot 1965 
Om een beter inzicht de krijgen in de werking en de structuur van scouting, lijkt het 
mij opportuun om even de basisstructuren van scouting  te schetsen. De organisatie 
en  werking  van  scoutsgroepen  is  niet  altijd  geweest  zoals  vandaag.  Om  de 
geschiedenis van scouting in België en in het bijzonder de geschiedenis van scouting 
in Brugge te begrijpen, lijkt het mij een noodzaak deze structuren kort toe te lichten. 
 
2.5.1  De oorspronkelijke scouts‐ en gidsen troep28

Volgens de inzichten van Baden Powell was de basis van scouting, de patrouille. De 
patrouille was een klein groepje van jongens onder leiding van een patrouilleleiders 
en een assistent patrouilleleider. Die waren een paar jaar ouder dan de ander jongens 
van de patrouille. Ze kregen dan ook meer verantwoordelijkheden dan de ‘gewone’ 
jongens. Het geven van dergelijke verantwoordelijkheden was één van de basispijlers 
van  scouting. Verschillende patrouilles  samen vormden een  troep. Die  troep  stond 
onder  leiding  van  een  scoutsmaster.  Bij  het  ontstaan  van  scouting  in  België werd 
deze  structuur  volledig  overgenomen.  De  troepen  die  zich  aansloten  bij  de 
overkoepelende beweging kregen een eigen nummer.  
Dit  basisconcept  bleek  mettertijd  niet  haalbaar  te  zijn  omwille  van  een  viertal 
redenen. Ten eerste zorgde de expansie van scouting na de eerste wereldoorlog voor 
het ontstaan van enorm veel patrouilles. Zo gebeurde vaak dat een scoutsmaster de 
leiding had van tien of meer patrouilles. Dit werd onhaalbaar om controle op uit te 
oefenen. Ten tweede ontstonden al vlug meisjestroepen die zich gingen interesseren 
in  scouting.  Naast  de  bestaande  jongenstroep  werd  dus  vlug  een  gidsentroep 
opgericht. Ten derde wilden  in de  loop van de  tijd heel wat  jongere kinderen zich  
aansluiten,  om  deel  uit  te  maken  van  het  scoutsgebeuren.  Dit  impliceerde  het 
ontstaan van nieuwe leeftijdscategorieën, zoals de welpen. Als laatste ontstonden er 
ook  gespecialiseerde  scouts  zoals de  sea‐scouts, met  eigen doelstellingen  en  eigen 
activiteiten. Deze vier problemen moesten opgelost worden, wat betekende dat de 
structuur van de nationale bewegingen veranderde.  
In  eerste  instantie probeerde men de problemen op  te  lossen door meer  leiders  te 
introduceren. Zo stond de scoutsmaster er in het vervolg niet meer alleen voor, maar 
kreeg hij hulp van een aantal assistenten. Daarnaast stond  in het reglement van de 
B.S.B.  vanaf  1919  dat  de  verschillende  troepen  van  éénzelfde  stad  voortaan  één 
scoutsgroep  vormen,  namelijk  een  scoutseenheid.  De  groepsleider  coördineerde 

                                                 
28 DE PAUW, Evert, Op Cit.p.225-226 
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voortaan  de  verschillende  troepen.  Bij  het  oprichten  van  een  sea‐scouts  troep 
volgden die de richtlijnen van de B.S.B.  
 
Er  veranderde  veel  binnen  de  structuur  en  de  werking  van  de  eenheden  bij  de 
overgang  naar  de  hedendaagse  structuren  (F.O.S.  en  F.E.E.)  tijdens  de  jaren  ’60 
(cfr.supra). 
 
 
Besluit 
Scouting  in  België  bestond  uit  twee  luiken.  Enerzijds  een  pluralistische 
scoutsbeweging B.S.B. en G.G.B. en anderzijds de katholieke scoutsbeweging. Deze 
beide  luiken  hadden  een  aantal  gemeenschappelijke  kenmerken  en  doelstellingen 
waardoor ze kunnen beschouwd worden als scoutsbewegingen. Ze verenigden zich 
in een Belgische koepelorganisatie namelijk de G.S.B.  
De  oorspronkelijke  basis  van  de  nationale  bewegingen,  namelijk  de  patrouille, 
evolueerde naar een meer uitgebreide scoutseenheid.  
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III. Het ontstaan van scouting te Brugge 
N dit hoofdstuk vangt de lokale geschiedenis van open scouting te Brugge aan. De 
aanloop naar de oprichting van de 39e B.S.B. wordt uitvoerig behandeld.  
Verder worden thema’s die van belang zijn voor een goed begrip van de 
ontwikkeling van de groep aangereikt zoals de leden, de perikelen met de katholieke 
scouts, de lokalen, het uniform en het tijdschrift. 
In een tweede luik binnen de ontwikkeling van de 39e B.S.B. , wordt ingegaan op de 
evolutie van de groep in de jaren ’50. Dezelfde thema’s zoals in de periode van het 
ontstaan, komen aan bod. 
 
3.1 De aanloop 
Op  het  moment  dat  scouting  ontstond  in  de  grote  commerciële  steden  zoals 
Antwerpen  en  Brussel,  was  er  in  Brugge  ook  al  sprake  van  de  oprichting  van 
scouting. Hoewel er in Brugge niet zoveel Engelsen verbleven om de methode over 
te brengen naar de  jeugd hier, vond de Engelse scoutsmethode toch ingang. In 1913 
werd de eerste verkennerstroep in Brugge opgericht.  
Van zodra scouting in Engeland ingeburgerd raakte, werd de nieuwe scoutsmethode 
ook  in de scholen van de gebroeders Xaverianen erkend en door hen  toegepast.  In 
Brugge was  er  in  1913  een  schoolafdeling  van  de  Xaverianen met  Engelse  roots. 
Broeder  Jozef, die  toenmalig bestuurder of hoofd van de Brugse ordebroeders was, 
interesseerde  zich  gauw  in de Engelse  scoutsmethode. Hij  volgde de  evolutie  van 
scouting  te  Engeland  en  de  verdere  verspreiding  ervan  op  de  voet.  Hij  raakte 
geïntrigeerd door de  opvoedkundige methode  en  stichtte  in  1913 de  eerste Baden 
Powell  scoutstroep van Brugge  in zijn  college. De  jongeren hadden de  leeftijd van 
verkenners, dit betekende jongeren uit het middelbaar onderwijs. Zij kwamen iedere 
donderdagnamiddag bijeen op het pleintje aan het Prinsenhof, vanwaar ze dan naar 
buiten vertrokken. De donderdagnamiddag hadden de scholen  immers vrij, net als 
de  dinsdag–  en  zaterdagnamiddag. De  groep  bestond  enkel  uit  leerlingen  van  de 
school van de gebroeders Xaverianen. 29

De  Eerste  Wereldoorlog  gooide  ook  hier  weer  roet  in  het  eten,  waardoor  de 
scoutsactiviteiten op bevel van de bezetter, gedurende vier  jaar werden  stopgezet. 
Het vuur  smeulde, maar het doofde niet helemaal uit. Na de bevrijding doken de 
scouts weer op. De opflakkering van vaderlandsliefde die met de bevrijding gepaard 
ging, deed het  ledenaantal  in grote mate  toenemen. De  troep die oorspronkelijk uit 
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leerlingen van de Xaverianen bestond, werd uitgebreid met  leerlingen van  andere 
scholen waaronder de Koninklijke Athenea.  
In 1920 was  in Brugge de eerste Vlaamse  scoutsgroep opgericht onder  impuls van 
Eerwaarde Heer André  Lebbe. Hij  stichtte  in  oorsprong  een  soort  patronaat,  “de 
jeugd” genaamd. Deze groepering voorzag in de ontspanning voor de  jeugd tijdens 
de  vakanties  en  had  bovenal  een  soort  vormend  (katholiek)  karakter.  De 
scoutsgedachte van Baden Powell had in Brugge reeds ingang gevonden bij de Frères 
(de Xaverianen), maar dit was volgens Eerwaarde Heer Lebbe geen goede oplossing 
voor  de  jeugd. De  leerlingen  van  het  Sint‐Leocollege mochten  zich  dan  ook  niet 
aansluiten bij die  ‘franskiljons’, hoewel hun  scoutsidealen  even  respectabel waren. 
Eerwaarde Heer Lebbe besloot dan maar om een eigen Vlaamse  scoutsgroep op  te 
richten  in de schoot van “de  jeugd”. Deze  troep werd  later bekend onder de naam 
“Sint‐Leo”  en  sloot  zich  aan  bij  het  Vlaams  Verbond  der  Katholieke  Scouts 
(V.V.K.S.).30

De uitbreiding van de groep van de Xaverianen met  leerlingen uit andere  scholen 
was  jammer genoeg van korte duur. Broeder  Jozef, die  tijdens de bezetting  in  een 
Duitse  gevangenis  terechtkwam,  kwam  terug  uit  ballingschap,  maar  was  zowel 
psychisch  als  lichamelijk gekraakt. Hij moest noodgedwongen  zijn  ambt  als hoofd 
van de orde stilleggen. Hij overleed in 1922. Dit was dan ook een zware dobber voor 
de pioniers van scouting in Brugge. Zijn opvolger was niet ingetogen met de situatie 
in  Brugge  en  ging  niet  langer  akkoord  dat  leerlingen  van  de  Xaverianen  deel 
uitmaakten van de gemengde scoutstroep. Zo ontstonden twee groepen, enerzijds de 
leerlingen  Xaverianen  en  anderzijds  de  leerlingen  die  niet  in  het  college  van  de 
Xaverianen school  liepen. De  leerlingen van het college deden verder met scouting, 
maar  dan  enkel met  leerlingen  van  binnen  het  college. De  andere  leerlingen  die 
voordien deel uitmaakten van de troep vormden nu de eerste vrije troep. Vrij in de 
betekenis dat ze niet meer afhankelijk waren van een school. Deze laatstgenoemden 
sloten zich aan bij de Nationale Strijdersbond (N.S.B.), die in de periode na de oorlog 
ook een scoutsafdeling had opgericht.31 Het initiatief kwam van de familie Dewynter 
die gedurende de oorlog in Engeland verbleef en scouting ginder leerden kennen. De 
eerste Baden Powell‐ NSB was gedurende 15 jaar een bloeiende groep. De troep had 
zowel  welpen,  verkenners  als  voortrekkers.  Dit  betekende  dat  er  een  duidelijke 
indeling van de kinderen gebeurde  in verschillende  leeftijdscategorieën. De welpen 

                                                 
30 VVKSM Sint-Leo, 75 jaar scouting: scoutsgroep en Koninklijke scoutsharmonie Sint-Leo Brugge: het verhaal 
van een merkwaardige scoutsgroep,VVKSM Sint-Leo, Brugge, 1995, p.24 
31 Ibidem 
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waren de kleinsten en hadden de leeftijd van 7 tot 11 jaar, de verkenners waren 11 tot 
15  jaar en de voortrekkers waren de  leeftijd van 15  jaar voorbij. De N.S.B.  telde op 
haar hoogtepunt meer dan 100  leden.32 Ze waren zowel actief als  land– en als  sea‐
scouts. Het was in die groep dat de eerste eenheidsleider33 van het 39e B.S.B., namelijk 
Bob Dewynter, werd opgevoed.  
Zijn moeder was van bij het begin bestuurslid van de N.S.B. en toen reeds werden de 
bestuursvergaderingen bij haar  thuis gehouden. Haar drie  zonen waren   vanaf de 
aanvang  van  de  beweging  lid.  Bob  Dewynter  had  het  echte  scoutsideaal  van  de 
eerste B.P‐NSB in zich meegedragen en schonk het bij de oprichting van de 39e B.S.B. 
aan de Menapiërs34 (cfr. Supra). 
In  1935  echter,  nam  de  districtraad  van  Brugge  de  beslissing  om  Dhr.  Van 
Wassenhoven aan  te  stellen als het hoofd van de Xaverianengroep. Vele  leden die 
zich  in  de  tijd  aansloten  bij  de  N.S.B.  omdat  ze  geen  lid  waren  van  de 
schoolgemeenschap van de Xaverianen, keerden op hun stappen terug en vormden 
de voortzetting van die eerste scoutstroep.35 De  familie Dewynter bleef een  trouwe 
aanhanger  van de N.S.B. De N.S.B. werd door die  terugkeer  van  vele  leden  sterk 
uitgedund  en  ging  zich  enkel  nog  profileren  als  sea‐scouts.  De N.S.B.  bleek  niet 
opgewassen te zijn tegen de Tweede Wereldoorlog en verdween volledig.  
 
In de  jaren  ’20 was  er dus  een  bres  geslagen  binnen  het  systeem  van  scouting  in 
Brugge,   enerzijds het scoutisme van de Xaverianen en de N.S.B. en anderzijds het 
scoutisme van de katholieke groep van Eerwaarde Heer Lebbe. Deze breuk was van 
blijvende aard. De scoutsidealen van alle groepen waren dan wel dezelfde, namelijk 
de methode van Baden Powell, maar het godsdienstige en vooral Vlaamse karakter 
van  de  groep  van  Eerwaarde Heer  Lebbe  tegenover  het  Frans,  eerder  liberaal  en 
nationalistisch getinte karakter van zowel de N.S.B. als de Xaverianen,  lokte wrevel 
uit.  
Hoewel  er  dus  een  aantal  voorlopers  van  het  georganiseerde  scoutisme  aanwezig 
waren  in Brugge vóór de Tweede Wereldoorlog, kunnen we pas  spreken van echt 
georganiseerd  en  nationaal  erkend  scoutisme  in  Brugge  vanaf  de  Tweede 
Wereldoorlog. 

                                                 
32 Interview met Bob Dewynter 23/11/2005  
Privé-archief van Bob Dewynter, Fotomateriaal: groepsfoto N.S.B. 1927 (cfr. Bijlage3) 
33 Een eenheidsleider is een persoon die de eindverantwoordelijkheid heeft over een lokale scoutsgroep, een 
eenheid genaamd. Als eenheidsleider had hij de algemenen leiding. 
34 Fonds van de Menapiërs, ‘Op Weg’, (1946) 
35 VVKSM Sint Leo, Op Cit. p.24 
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3.2 De gidsen van Brugge: “Les Nerviens” 
Toen een aanvang werd genomen te Brugge met een pluralistische scoutsbeweging, 
bestond al een tijdje een gidsengroep te Brugge, “Les Nerviens”genaamd. De naam 
van de troep “Les Nerviens”, wijst meteen op de Franse afkomst van de meisjes. Ze 
kwamen  meestal  uit  de  Franstalige  burgerij  van  Brugge.  Ze  waren  liberaal  en 
vrijzinnig  opgevoed. De  troep was  tot  stand  gekomen  in  1942  onder  impuls  van 
Jeanne Smits, een sociaal assistente. Zij was reeds gids geweest vóór de grote oorlog 
in Oostende en werd bij het begin van de oorlog naar Brugge geëvacueerd. De kennis 
van het Guidisme die ze daar had opgedaan kon ze overbrengen naar de meisjes in 
Brugge.  Hoewel  de  troep  midden  in  de  bezetting  werd  opgericht,  werden  er 
wekelijks activiteiten gehouden. Ze gingen met de fiets naar Sint‐Kruis waar ze een 
boerderijtje  konden  gebruiken  als  lokaal.  Dat  boerderijtje  was  eigendom  van 
Mevrouw Demeulemeester. Ze was  de Guides  goedgezind  en wist wat Guidisme 
was, aangezien ze voor de oorlog gids was geweest in Brussel. De gidsen gebruikten 
dat boerderijtje als basis en speelden in de directe omgeving in de bossen. Tijdens de 
oorlog  werd  meteen  ook  een  groep  kabouters  opgericht  die  “Les  soleils  d’Or” 
werden genoemd. Ze vormden gauw een groepje van tien meisjes en vergaderden op 
een  schoolplein  in  de  oude  binnenstad.  36   De  oorlog  had  veel  invloed  op  die 
opkomende groep gidsen. Aanvankelijk durfden de meisjes zich nog in het openbaar 
vertonen  in uniform, maar dit werd gauw door de Duitsers verboden. Hoewel de 
troep dus  clandestien moest  opereren,  overleefden  ze de  oorlog. De  groep  gidsen 
bestond in het begin uit een kleine twintig leden, maar na de oorlog groeide de groep 
verder uit. Ze  sloten  zich  na de  oorlog  aan  bij de Girl Guides  van België met  als 
troepnummer het 34e G.G.B. Bij de aansluiting, toen de groep reeds sterk uitgebreid 
was, werd de voertaal het Nederlands  en niet meer het Frans. Na  1950 gingen de 
gidsen  net  zoals  de  scouts  van  Brugge,  een moeilijke  periode  tegemoet.  In  1960 
gingen de gidsen van het 34e G.G.B. en de verkenners van het   39e B.S.B. samen op 
kamp. Dit is een teken van de goede relatie tussen beide troepen. Verder is over deze 
groep niet meer  informatie  terug  te vinden. Dit komt vooral doordat de meisjes bij 
een  huwelijk  in  de  anonimiteit  verdwenen  en  hun  meisjesnaam  dus  niet  meer 
gebruikten. Het is dus een onmogelijke karwei om de meisjes terug op te sporen. Wat 
wel als een paal boven water staat  is dat de troep van de 34e G.G.B. “les Nerviens” 
werd samengevoegd met de 39e B.S.B. bij de oprichting van F.O.S.37 (cfr. Supra). 

                                                 
36 Privé-archief van Jacques De Waele, Briefwisseling met Jeanne Smits 2/09/2005 
37 MARCHAND, A., 50 jaar open scoutisme te Brugge 1943-1993, met het 39e F.O.S. “De Menapiërs, 
uitgegeven door het steuncomité van de eenheid, Brugge, Van Maele,1993, p.12 

 33



3.3 De 39e B.S.B. “De Menapiërs” 
 
3.3.1 Het prille begin 
Op het ogenblik dat scouting38 in Brugge werd opgericht, was het land bezet door de 
Duitsers. Dit had een onmiddellijke weerslag op het ontstaan van de jeugdbeweging. 
Sinds mei 1940  tot de bevrijding was er de bezetting van de Nazi‐Duitsers die met 
hulp  van  hun  nationale,  Vlaams  nationale  en  plaatselijke  geestesgenoten  of 
medewerkers, ook collaborateurs genaamd, de plak zwaaiden. De bezetting hield in 
dat  elke  vrijheid  van  gedachte  (of  uitdrukking  ervan)  en  alle  bijeenkomsten  of 
samenscholing van meer dan drie mensen verboden werden. De handelingen van 
alle  burgers werden  door  de  bezetter  nauwlettend  in  het  oog  gehouden. Dit was 
mogelijk  dankzij  het  systeem  van  verklikkers.  Onder  meer  scoutsbewegingen 
werden als subversief beschouwd, verboden en ontbonden. Enkel groeperingen die 
de nieuwe orde dienden en genegen waren, werden toegelaten. De steden, dorpen en 
wegen waren vrij van elk verkeer omdat het leger, organisaties en personen over een 
toelating tot het gebruiken van een voertuig moesten beschikken. Veel auto’s werden 
in  beslag  genomen.  Treinen  reden,  maar  zeer  beperkt.  Daarenboven  was  er 
voedselschaarste, onderbreking van gas en elektriciteit, gebrek aan brandstof voor de 
verwarming,  gebrek  aan  alle  openbare  verlichting  en  de  invoering  van  de 
nachtklok.39

Brugge  was  in  die  tijd  een  agglomeratie  met  een  kleine  stad  met  een  aantal 
randgemeenten. Die  randgemeenten zoals Sint‐Andries, Sint‐Kruis en Sint‐Michiels 
kenden  nog  geen  dergelijke  bebouwing  zoals  nu.  Tussen  Brugge  en  de 
randgemeenten bevonden zich bloemisterijen, bossen, akkers en dergelijke. Heel wat 
lege ruimtes waren nog beschikbaar om er nieuwe wijken in te planten. Op die lege 
ruimtes  was  er  veel  groen  en  bossen,  wat  kon  dienen  als  speelruimte  voor  de 
opgroeiende jeugd.40

Het was in die periode van bezetting dat de eerste echte scoutsgroep werd opgericht. 
In  de  loop  van  de maand maart  1942  nam  de  toenmalige  leraar Grieks‐Latijn  en 
zedenleer  van  het  Koninklijk  Atheneum  van  Brugge,  dhr.  Gaston  Bouckaert  het 
initiatief om enkele betrouwbare leerlingen uit het vierde middelbaar aan te spreken 
om met hen de toestand van de jeugd gedurende de oorlogsjaren te bespreken.  

                                                 
38 Het ontstaan van scouting te Brugge. Hier wordt met ‘scouting’ bedoeld:  de nationaal erkende en 
georganiseerde scoutsbeweging, namelijk de B.S.B. 
39 Interview met Bob Dewynter 23/11/2005 
40 Ibidem 
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In die vrij moedeloze bezettingstijd moedigde hij zijn leerlingen aan om aan scouting 
te doen. Dit  initiatief van de  leraar was eigenlijk een gevaarlijke onderneming. Hij 
moest  ervoor zorgen dat de bezetter dit niet  te weten kwam. De houding van het 
lerarenkorps  in  het  Atheneum  van  Brugge  was  immers  contrasterend.  Er  zaten 
namelijk  een  aantal  collaborerende  leraars  in  het Atheneum. Het was  eerder  een 
uitzonderlijke situatie in Brugge dat leraars met de bezetter meewerkten. Dat maakte 
de  situatie  voor  dhr.  Bouckaert  uiterst  gevaarlijk. Hij  stond  immers  al  bekend  als 
anti‐Duits,  anglofiel  en  anti‐Vlaams.  Door  de  bezetter  werd  hij  als  een  uiterst 
gevaarlijk  element  beschouwd.  41 Diezelfde  Gaston  Bouckaert  maakte  bij  de 
oprichting van het Humanistische verbond  in 1951 deel uit van de  raadsleden van 
dat  verbond. Die  raadsleden waren  immers werkzaam  in  het  onderwijs  of waren 
actief in de culturele sector. Dit had zo zijn voordelen op het vlak van spreekvrijheid. 
Het lidmaatschap van Gaston Bouckaert bij het Humanistisch Verbond was een blijk 
van zijn vrijzinnigheid die hij aan de jeugd wou doorgeven. 42  
De  leerlingen  die  hij  als  betrouwbaar  beschouwde, waren  onder  andere  Fernand 
Alexander, Jacques Dewaele,… allemaal rond de 17 jaar. Anderzijds waren er ook de 
meisjes die als voorbeeld voor de scouts konden dienen. Een aantal van die 17 jarigen 
hadden immers zussen die aan guiding deden en bij wie ze dus te rade konden gaan 
en informatie kregen over scouting. 43

Zijn  leerlingen  kwamen  voor  het  eerst  clandestien  samen, wegens  het  verbod  op 
samenscholing,  ten huize van  leraar Bouckaert aan de Coupure. Later deden ze dit  
bij één van de  leden en meestal  in het achtergebouwtje van het hotel restaurant St‐
Hubert  in de Zuidzandstraat, uitgebaat door de  familie Marysael. Langs de  inkom 
van het  restaurant konden  ze gemakkelijker binnenstappen  zonder dat het  te veel 
opviel.  In de  zomer deden  ze buitenshuis  activiteiten. Ze hielden dan  een  rendez‐
vous in de bossen. De meest bezochte plaats was het bos van Tillegem, dat toen zeer 
drassig was met hoofdzakelijk struikgewas en grachten, ondoordringbaar voor een 
deftige burger. De eerste  leden kwamen ook daar  in het grootste geheim samen. Er 
stond altijd iemand op de uitkijk. Ze voelden zich net zoals de Galliërs die in de tijd 
van de Romeinse overheersing de streken hier bewoonden en nooit echt door Julius 
Caesar werden overmeesterd. De Menapiërs, zo heette dat Gallische volk, verstopten 
zich immers voor de Romeinse vijand in hun moerassen.  

                                                 
41 VAN DEN ABEEL, Andries, ‘De houding van leraren en leerlingen tegenover de bezetter en collaboratie in 
de Brugse middelbare scholen begin 1941’ , In: Wetenschappelijke tijdingen, (2001 nr.1),p.33-37  
42 MATTHIJS, Walter, …Vanzelfsprekend 35 jaar Humanistisch Verbond, Antwerpen, Uitgave van het 
Humanistisch Instituut voor Massamedia, 1988, p.27 
43Fonds van de Menapiërs, Mémoires van Bob Dewynter 
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De  eerste  scouts verstopten zich ook,  in de moerassen van het Tillegembos om de 
Duitse vijand te ontlopen. Vandaar dat ze de groep “de Menapiërs” noemden en hun 
stam  “de stam van het moeras”. Reeds van bij het begin nam Fernand Alexander de 
algemene  leiding  op  zich.  Hij  werd  later  dokter  en  directeur  van  het 
Zeepreventorium in De Haan en bleef de eenheid steunen ondanks zijn carrière. 
De belangrijkste,  eerste  en vooral geheime  activiteiten bestonden  erin  aan  te  leren 
wat scouting feitelijk was. Dit deden de eerste scouts door middel van de lectuur van 
het boekje ‘Scouting for Boys’ van Baden Powell die ze van hun leraar meekregen. De 
technieken  die  erin  stonden,  trachten  ze  in  de  praktijk  toe  te  passen.  Één  van  de 
eerste leden hield tijdens het jaar van de oprichting van de scouts (1943) een dagboek 
bij waarin hij zeer uitgebreid de activiteiten neerschreef.  
zaterdag 6 februari 1943:  

Vandaag is er bij Maréchal een vergadering waar we met een ruim tiental aanwezig waren om 
deze scoutvereniging te vormen. Fernand (Alexander) heeft het woord gehouden en ons alles 
uiteengezet,  het  doel,  enz.  Ook  dat  we  ons  moeten  bezighouden  met  documenteren  op 
intellectueel gebied, zowel Congo als vliegtuigen enz. Dat iedereen vrij is en alles mag zeggen 
en  voorstellen  wat  hij  wil,  dat  we  ook  zouden  uitstapjes  doen,  spelen,  sport,  studeren 
(documentatie, natuur leren kennen, verkenningen, …) 

Er heerste dus een democratisch principe, waar  iedereen vrij kon spreken. Er werd 
uitgelegd wat de jongeren onder de scoutsmethode moesten verstaan en wat van hen 
werd verwacht om echte scouts te worden.  
Maandag 22 februari 1943: 

Er is vandaag vergadering voor de scouts in St‐Hubert lokaal. Het was eigenlijk afgesproken 
van vandaag uit te gaan. Maar daar er mist was, wil Fernand niet weg gaan en zo hebben we 
dan een voorstellinkje van  lichtbeelden over Noorwegen. Tot voorbij vier uur duurt het. De 
datum voor ons uitstapje wordt uitgesteld naar woensdag. 

Uit het relaas blijkt dat door het mistig weer, er te veel risico was om buiten te komen. 
Ze bekeken sfeerbeelden van de mooie natuur van Noorwegen. Op de pagina naast 
het  verslagje  van  de  dag,  stond  een  morsetabel  getekend.  Dit  is  één  van  de 
technieken die door de scouts werden geoefend. 
Zaterdag 27 maart 1943: 

Vanmiddag gaan we uit met de scouts. We waren met 11. Fernand was er niet, want hij was 
bij de dokter. Dus zijn we zo weggegaan. Met den tram  tot Sint‐Andries, hebben we ons  in 
twee patrouilles verdeeld, één met Etienne ging voorop en maakte een piste, en wij 2 minuten 
nadien,  moesten  die  piste  volgen.  Dat  hebben  we  ook  gedaan.  Van  Poucke  en  ik  waren 
verkenners,  die  moesten  de  achterhoede  verwittigen  als  er  onraad  was.  Ons  doel  was  de 
anderen te omsingelen. Wij als verkenners, hebben een omweg gedaan om te omsingelen, maar 

 36



de achterhoede  is onvoorzichtig den anderen kant opgegaan  en natuurlijk  in den hinderlaag 
gevallen, en ze waren omsingeld. Wij als verkenners hielden ons nog een  tijdje verdoken en 
kwamen  dan  te  voorschijn. We  zijn  dus met  ons  getweeën  niet  overwonnen  geweest. Dan 
hebben we gegeten in een gracht. Burrick had een konijn gevangen in een strop en heeft hem 
meegenomen naar huis, na hem gedood te hebben. We hadden bemerkt dat er heel de tijd een 
jongen onze piste volgde en zelfs een message stal en in zijn zak stak. Hij verdook zich en was 
als benauwd zich te laten zien. Voortdurend achtervolgde hij ons per fiets  , bespiedde ons en 
verdook zich als wij hem zagen. Eindelijk  toen Fernand aangekomen was per  fiets, beval hij 
ons  in  twee patrouilles  te verdelen en hem  te vangen. Dat hebben we ook gedaan. Hij vroeg 
wat wij hier deden en ik antwoordde: spelen. En hij zegde ik ook. Enfin, hevige woordentwist. 
Hij  kwam  achter mieren  zoeken,  en  als  hij  ons  hoorde  afkomen,  keek  hij  naar  de  bomen, 
schijnbaar. Als hij ons nog niet had horen afkomen, bespiedde hij ons. Enfin, we zonden er één 
naar Fernand om raad te vragen. Hij kwam af en ondervroeg hem kort. Hij verwarde in eigen 
leugens. Uiteindelijk kwam het uit dat hij lid was van Pape Boy‐Scouts. Hij moest hen komen 
bespieden. Dan hebben we enkele knopen aangeleerd. Dan zijn we  te voet wel aan 5 km per 
uur teruggegaan. Fernand zei dat er meer tucht moest zijn, dat het onmogelijk is naar ieders 
goesting te handelen. We hebben ons goed vermaakt44

Uit dit  tekstje uit het dagboek van  Jacques Dewaele, blijkt dat de scoutsactiviteiten 
toch nog een militaristische bijklank hadden. Zij noemden het “spelen”. Hoe kon het 
ook anders tijdens de grote oorlog. Ze probeerden elkaar te omsingelen en te vangen. 
Bovendien was  er  aandacht  voor  techniek  namelijk  het  leggen  en  volgen  van  een 
piste  namelijk  sporen  ontcijferen  en  knopen  maken  werd  aangeleerd.  Er  was 
bovendien  sprake  van  een    jongen  van  de  katholieke  scouts  die  de  opdracht  had 
gekregen hen  te komen bespieden. Er was dus  interesse  in wat de  scouts allemaal 
uitvoerden. Dit werd dan overgemaakt aan de leiders van de katholieke scouts.  
In de lente van 1944 vielen alle activiteiten stil door het dreigende oorlogsgevaar. Dit 
was niet ongegrond, want Sint‐Michiels, een randgemeente van Brugge werd in mei 
hevig gebombardeerd.  
Brugge werd  op  12  september  1944 door de Canadezen  bevrijd. Na de  bevrijding 
wist  één  van  de  pioniers,  Fernand  Alexander,  contacten  te  leggen  met  de 
hoofdcommissaris van de B.S.B. Op dat ogenblik werd de  eerste, officieel  erkende 
open scoutsbeweging te Brugge in het vooruitzicht gesteld en in februari 1946 werd 
de  inschrijving  bevestigd  onder  het  nummer  39e  B.S.B.  en  onder  de  groepsnaam 
“Menapiërs”.45

 

                                                 
44 Privé-archief  van Jacques De Waele, Dagboekje uit 1943 
45 Interview met Bob Dewynter 23 november 2005  
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De scoutstroep die toen nog niet officieel was aangesloten bij de B.S.B., nam deel aan 
de publieke optocht veertien dagen na de bevrijding. Ze waren toen reeds met 34. Ze 
liepen mee in de stoet ter ere van de politieke gevangenen. Ze hadden in allerijl een 
vlag laten maken. Op die vlag stond een lelie en de tekst in grote letters: Boy scouts 
van België‐ de Menapiërs‐ Brugge. Zo kon iedereen zien wie ze waren.46  
Kort  na  de  oorlog werd  gerekruteerd  in  het  Koninklijk Atheneum  bij  de  jongere 
generatie. De Menapiërs wilden een verkennerstroep en een welpenhorde oprichten. 
De eerste  troep bestond  immers uit 17  jarigen die de  leeftijd van verkenners  reeds 
voorbij waren. De rekrutering van nieuwe scouts in het Atheneum had tot gevolg dat 
men zich ging richten tot een bepaalde categorie van kinderen. De leerlingen van het 
Atheneum behoorden  tot de gegoedere klassen. Het waren vooral kinderen van de 
liberale burgerij te Brugge. Thuis spraken ze nog Frans. Dit had tot gevolg dat de 39e 
B.S.B. uitgroeide  tot een meer elitescouts. Er waren geen kinderen van arbeiders  te 
bespeuren,  want  hun  ouders  waren  ofwel  katholiek  ofwel  socialist.  Bovendien 
gingen die niet naar de Koninklijke Athenea, maar eerder naar de stedelijke scholen.  
Ondertussen werden ook nieuwe leden aangeworven om de stichters aan te vullen. 
Één van die leden die de stichters kon helpen bij de verdere uitbouw van hun groep 
was Bob Dewynter. Hij had immers al ervaring met scouting. Hij was voor de oorlog 
lid geweest van de N.S.B., die door toedoen van de oorlog volledig verloren ging. Er 
werd door de  stichters  spoedig  een  comité  opgericht, die de  naam  “stam  van  het 
moeras” kreeg. Die stam verenigde alle pioniers, leiders en leden ouder dan 18 jaar. 
Het doel was om in een vriendschappelijke sfeer de eenheid verder uit te bouwen. Ze 
waren ook verantwoordelijk voor het verschijnen van het eenheidstijdschrift.  47   Ze 
kwamen  samen om  een  stamvergadering  te houden  in het ouderlijk huis van Bob 
Dewynter aan de Augustijnenrei te Brugge. Het stamlokaal was dus op de zolder ten 
huize Dewynter. In het begin telde die stam vlug een twintigtal leden, wat betekende 
dat  scouting net na de oorlog  in de  lift  zat. Een deel van de  stamleden hield  zich 
bezig  met  een  functie  als  leider,  anderen  hielden  zich  bezig  met  echte 
voortrekkersactiviteiten.  De  stamleider  was  Fernand  Alexander.  Binnen  de  stam 
ontstonden  twee groepen namelijk “ de mannen van de boulevards” enerzijds, die 
een  zangkoor  en  een  toneelgroepje  oprichtten  en  anderzijds  “ de mannen  van het 
straatje”  die  zich  liever  inlieten met  een  jazzorkest  en  cabaret.  Ze  traden  samen 
dikwijls op in het Rijksopvoedingsgesticht (R.O.G.) te Ruislede.48  

                                                 
46 Fonds van de Menapiërs, Mémoires van Bob Dewynter 
47 Fonds van de Menapiërs, Verslagen van de vergaderingen van de  stam van het moeras 
48 MARCHAND, A., Op Cit., p. 15 
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Na de oorlog had het R.O.G. het plan opgevat om verschillende interesseclubs op te 
richten.  Er  werd  ook  een  scoutsclub  opgericht.  In  de  beginperiode  konden  de 
jongeren  van  het  gesticht  enkel  binnenhuisactiviteiten  doen  zoals  knutselen  en 
bepaalde  technieken  leren, die geschikt waren om binnen uit  te voeren. Mettertijd 
werd door de directeur van het gesticht toelating gegeven aan de leiders van de 39e 
B.S.B.  om  te  helpen  bij  de  vorming  van  de  scouts  van  de  instelling.  Uiteraard 
hoorden daar ook buitenactiviteiten bij. Na  een proefperiode mochten de  jongeren 
zelfs mee op kamp met de scouts van Brugge. Hun eerste kamp samen ging door bij 
de  paters  van  Zevenkerken. De  paters  van  Zevenkerken waren  de  B.S.B.  immers 
goedgezind.  Daarenboven  gold  in  die  tijd  een  nieuwe  politiek  ten  opzichte  van 
geplaatste  jongeren  waardoor  dergelijke  praktijken  mogelijk  werden.  De 
eenheidsleider  uit  die  tijd,  Bob  Dewynter  genoot  een  groot  vertrouwen  bij  de 
directeur van het R.O.G. Bob studeerde namelijk rechten aan de universiteit van Gent. 
De contacten met het opvoedingsgesticht waren ook  in het voordeel van de scouts 
van Brugge. Op de grote terreinen van het R.O.G. werden in de volgende jaren zeer 
veel technische cursussen, kampen, spelen,… georganiseerd. Zo traden de leden van 
de “stam van het moeras” ook vaak op in het R.O.G. De goede samenwerking tussen 
beide groepen was van  lange duur. Ze bleef bestaan  tot begin  jaren  ’70. Dan werd 
een nieuwe directeur aangesteld binnen het Rijksopvoedingsgesticht en die had het 
niet  zo  begrepen met  scouting. De  banden werden  verbroken  en  de  eenheid  van 
Ruislede werd volledig opgedoekt. 49

 
Zeer vlug kwam een voltallige verkennerstroep en een welpentroep  tot stand door 
de goede naoorlogse rekrutering. De eerste verkennerleider was BOB Dewynter, die 
zijn functie van eenheidsleider wist te combineren met die van verkennerleider. 
Het eerste kamp vond plaats in december 1944 in de stallingen en koterijen van een 
villa  te  Sint‐Kruis.  Er  waren  een  50  tal  deelnemers,  verkenners  en  voortrekkers 
samen. Het patrouillesysteem was nog niet ingeburgerd en de voeling met het echte 
kamperen was nog niet  aanwezig. Men  at nog  van  een  gezamenlijke  keuken, wat 
mettertijd veranderde en men zijn eigen potje klaarmaakte. De oorlog was nog niet 
helemaal  achter de  rug  en dat was merkbaar  in de  organisatie  van  het  kamp. De 
voeding werd  door  elke  scout  van  thuis meegebracht  en  dan  in  de  gezamenlijke 
keuken afgegeven.50

                                                 
49 MARCHAND, A., Op Cit.,  p.20 
50 Fonds van de Menapiërs, Mémoires van Bob Dewynter 
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In de  lente van 1945 greep een eerste groot kamp plaats gedurende acht dagen. Dit 
ging door op de gronden en bossen van Baron de Schietere van Loppem. De jongeren 
waren er toen klaar voor om het patrouillesysteem tot zich te nemen. Ze hadden eerst 
de uitleg gekregen van hun deskundige leider ter zake en nu mochten ze het systeem 
in de praktijk gaan  toepassen. Voor het eerst kon dus echt aan verkennerij gedaan 
worden. De jongeren werden verdeeld in verschillende patrouilles met aan het hoofd 
een patrouilleleider en een assistent patrouilleleider. Elke patrouille kreeg zijn eigen 
materiaal: een patrouilletent, kookmateriaal, …  
Door  het  invoeren  van  het  patrouillesysteem  waren  de  wekelijkse  activiteiten  er 
vervolgens op gericht om zoveel mogelijk in die patrouilles te gaan doen. Zo hadden 
de verschillende patrouilles ook activiteiten op zich, met andere woorden, los van het 
grotere  troepsverband.  Deze  activiteiten  vonden  plaats  op  zondag,  nog  niet  op 
zaterdag want dan had men nog schoolplicht.  Iedere  laatste zondag van de maand 
werden er daguitstappen georganiseerd. Ook op donderdagnamiddag werd er voor 
een paar uur samenkomst gehouden, maar dit meestal om scoutstechnieken aan  te 
leren en te oefenen.51

Zeer  korte  tijd  nadat  de  verkenners  gestart  waren,  startte  men  ook  met  een 
welpenhorde. Deze kinderen hadden de leeftijd van 7 tot 11 jaar.  Zeer vlug waren er 
24 welpen. Deze horde werd zeer goed geleid en functioneerde jarenlang zeer goed. 
De eerste  leid(st)ers waren Lucette Goetick, Andrée Navez, Huguette De Decker en 
Luc Lateur. 52

Gedurende  de  oorlog  was  een  deel  van  het  Koninklijk  Atheneum  van  Brugge 
ondergebracht  in de  Jeruzalemstraat,  in de klaslokalen van die gemeenteschool. De 
bezetter had immers beslag gelegd op lokalen van het Atheneum.53 De directeur van 
die gemeenteschool, meneer Deconinck, had een zoon die school liep in het K.A. en 
tot één van de eerste verkenners van de 39e B.S.B. behoorde. De directeur vroeg de 
leiders  of  ze  zich niet konden  inlaten met de  leerlingen van  zijn  school. Dit werd 
door  de Menapiërs  gedaan. Zeer  vlug werd  de  groep  veel  te  groot  om  samen  te 
activeren.  Om  die  reden werd  een  tweede welpenhorde  opgericht.  Daarenboven 
verschilden  de  kinderen  van  het Atheneum met  die  van  de  gemeenteschool  qua 
sociale afkomst. Dit kon duidelijk opgemerkt worden aan de dracht van het uniform. 
Dat van de Atheneumjongen zag er piekfijn uit. Het uniform van de  jongen uit de 
gemeenteschool was afgedankt en opgelapt en ging er dus slordig bij.  
                                                 
51 Fonds van de Menapiërs, Mémoires van Bob Dewynter 
52 MARCHAND, A., Op Cit., p. 15 
53 TRIPS, E., Mijlpalen uit de geschiedenis van het koninklijk Atheneum Brugge, Uitgeverij Jempie Herrebout, 
Brugge, 1987, p.57 
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Ook de mentaliteit van de beide  jongeren verschilde. Om de voornoemde  redenen 
werd de oprichting van een tweede welpenhorde zeer gunstig onthaald. De kinderen 
van het Atheneum behoorden tot de 39e B.S.B. en de kinderen uit de gemeenteschool 
behoorden  tot  het  49e  B.S.B.  Deze  nieuwe  troep  werd  niet  officieel  bij  de 
koepelorganisatie ingeschreven als 49e B.S.B. Het nummer hadden de Menapiërs zelf 
aan  die  troep  gegeven  om  hun  jongeren  van  lagere  afkomst  te  scheiden  van  de 
jongeren uit de  gegoede  klasse. Zo werden de  klassenverschillen wat  aan  banden 
gelegd. Beide groepen bleven onder de naam “Menapiërs”  functioneren en hadden 
dezelfde  eenheidsleider  en  hetzelfde  comité.  Er  werd  ook  een  tweede 
verkennerstroep in het vooruitzicht gesteld. Dit omwille van het feit dat welpen die 
de  verkennerleeftijd  bereikten  niet  konden  overstappen  naar  de  verkennersgroep, 
aangezien  er  geen  plaats  was  voor  hen.  Zo  ontstond  binnen  het  49e  ook  een 
verkennersgroep. De scouts van beide groepen gingen  later wel over naar de stam 
van het moeras.  Het probleem was nog niet helemaal van de baan. Door de enorme 
groei van het aantal  leden ontstond een probleem voor de oudere scouts. Ze waren 
wat te oud geworden om aan verkennerij te doen, maar waren nog niet oud genoeg 
om naar de stam van het moeras te gaan. Zo werd  in het 39e een pionierspatrouille 
opgericht. Dit hield in dat de scouts die de leeftijd van 16 hadden bereikt, zelfstandig 
aan verkennerij gingen doen, zonder leiding. Ze hadden meer verantwoordelijkheid 
en werkten autonoom. In de 49e B.S.B. moest ook voor een oplossing gezorgd worden. 
Daar noemden ze de nieuwe groep niet pionierspatrouille, maar seniorpatrouille. 54

 
 
De leden 
De eerste echte  leden van de 39e B.S.B. waren allemaal  jongeren uit het Koninklijk 
Atheneum van Brugge. In het Atheneum van Brugge zaten in die tijd enkel jongens, 
op een paar uitzonderingen na. Die uitzonderingen waren er wanneer er een meisje 
een bepaalde richting wou volgen die niet in een meisjesschool gevolgd kon worden. 
De leeftijd van de eerste scouts was de leeftijd van het derde en vierde middelbaar. 
Ze werden warm gemaakt door hun  leraar wat  in die  tijd een beroep was met een 
bepaalde  standing. De  leerlingen van een Atheneum waren vooral kinderen uit de 
gegoede  klassen.  De  arbeiderskinderen  gingen  in  die  tijd  vooral  naar  de 
gemeentescholen. De  jongens  uit  de  burgerklasse  spraken  over  het  algemeen  een 
woordje Frans en maakten deel uit van de elite van Brugge. Ze waren liberaal gezind. 

                                                 
54 MARCHAND, A., Op Cit. p.15-17 
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De Franstalige burgerij in Brugge was relatief beperkt ten opzichte van de overgrote 
meerderheid  van  de  katholieke  bevolking.  Het  stadsbestuur  in  Brugge  was 
daarenboven ook katholiek wat de oprichting van een open scoutsgroep stimuleerde. 
Tijdens de periode 1924 tot 1956 was Viktor Van Hoestenberghe de uiterst katholieke 
burgemeester van Brugge.55

Dat  de  eerste  leden  vooral  uit  de  Franstalige  burgerij  afkomstig  waren,  is  nog 
duidelijk  te  horen  aan  de  voornamen  van  de  eerste  leden. De  voornaam  Jacques 
kwam zeer frequent voor. Daarnaast ook nog andere namen zoals Lucette, Fernand, 
Robert, Pierre, Jean, Paul, André,… Zelfs de familienamen verraadden dikwijls hun 
afkomst.  Familienamen  zoals  Herlant,  Lateur,  Duchêne,  De  Waele  en  nog  vele 
anderen kwamen voor in het totemboek van de 39e B.S.B. 56

 
Perikelen met de katholieke scouts van Brugge57

Onmiddellijk na de  tweede wereldoorlog wilde het V.V.K.S. zich voor de  toekomst 
herschikken. Het  bisdom  van  Brugge  daarentegen was  niet  erg  geneigd  om  haar 
steun te verlenen aan de V.V.K.S., hoewel ze een katholieke scoutsbeweging was. Ze 
wilden  immers hun steun verlenen aan slecht één katholieke  jeugdbeweging en dat 
was  de  chiro.  Het  V.V.K.S.  was  immers  te  Vlaamsgezind  wat  de  conservatieve 
katholieke niet konden appreciëren. Kanunnik Dubois was de gezagvoerder van de 
Brugse  jeugdpolitiek. De gouwaalmoezenier eerwaarde heer Lebbe, die als  stichter 
van de katholieke groep Sint‐Leo werd beschouwd en daarenboven godsdienstleraar  
was in het Koninklijk Atheneum, sprak ouders van scouts aan om hun kinderen niet 
bij de pluralistische scoutsbeweging van de 39e B.S.B. aan te sluiten, maar zich aan te 
sluiten bij het V.V.K.S. Hij beschouwde de B.S.B. immers als een strovuurtje dat geen 
lang  leven beschoren was.   Om zijn tactiek kracht bij te zetten haalde hij de familie 
Dewynter door het slijk met allerlei drogredenen. De B.S.B. deugde niet aangezien de 
vader  van  Bob  Dewynter  burgerlijk  begraven  was  en  dat  was  in  die  tijd  een 
regelrechte schande. Zijn tactiek mislukte en Eerwaarde Heer Lebbe gooide het over 
een  andere  boeg.  Hij  stichtte  binnen  de  V.V.K.S.  twee  nieuwe  groepen  die,  in 
tegenstelling tot de traditie, geen namen kregen van heiligen, maar van de Belgische 
prinsen, namelijk Boudewijn en Albert. Dit had een dubbele doelstelling.  

                                                 
55 BAES, W., CRUL, B., DACQUIN, H., e.a., Kiezen voor Brugge,  Brugge, Comité voor initiatief, uitgegeven 
naar aanleiding van het 10-jarig burgemeesterschap van de heer Patrick Moenaert, 2004, passim.  
56 Fonds van de Menapiërs, Totemboek 
Een totemboek is een boek waarin alle totemnamen van de leden werden genoteerd. Een totemnaam is een naam 
die aan een leider of leidster werd gegeven. Deze totemnaam is een dier met bepaalde eigenschappen, die 
overeenstemmen met het karakter van de persoon. 
57Fonds van de Menapiërs, Mémoires van Bob Dewynter 
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Ten eerste wou hij in de staatsscholen rekruteren. Door een naam aan te nemen die 
de staat genegen was, trachtte hij dit te bereiken. Ten tweede trachtte hij hiermee de 
Vlaams‐nationalistische of de separatistische kantjes van de V.V.K.S. te verdoezelen. 
Net na de oorlog had het Vlaams‐nationalisme immers een slecht aanzien.  
De nieuwe groepen kenden een zeker succes en een zekere welstand. Bij het inrichten 
van  hun  gouwdag  vonden  de  V.V.K.S.  geen  geschikte  plaats  binnen  het  bisdom 
Brugge.  De  paters  van  Zevenkerke  gaven  de  V.V.K.S.  de  gelegenheid  om  hun 
gouwdag bij hen  te doen. Er was  slechts  één voorwaarde. De paters waren op de 
hoogte van de perikelen veroorzaakt door Eerwaarde Heer Lebbe. De voorwaarde 
luidde dat er een delegatie van de B.S.B. van Brugge moest worden uitgenodigd op 
de gouwdag. De paters van Zevenkerke waren de scouts immers goedgezind. Eerst 
weigerde het V.V.K.S., maar zag uiteindelijk geen andere oplossing dan het aanbod 
met de voorwaarde incluis aan te nemen. In alle vriendschap kwamen de scouts van 
de B.S.B.  en de V.V.K.S.  samen. Sindsdien werden de Menapiërs door de V.V.K.S. 
gerespecteerd en was de relatie tussen beiden bekoeld. 58

 
 
Lokalen59

Bij het ontstaan van  scouting was er nog geen  sprake van een vast  lokaal voor de 
groep. Daarenboven zaten niet alle leeftijdsgroepen samen, wat nog een tijdje op zich 
liet wachten.  Toch  probeerden  ze  zoveel mogelijk  de  groep  te  centraliseren. Het 
lokaal van de verkenners was gelegen op de zolders van het Koninklijk Atheneum te 
Brugge.  Een  tijdje  later  verhuisden  ze  naar  een  tweetal  barakken  van  het militair 
hospitaal tussen de molens en daarna vonden ze hun gading op de enorme zolders 
die ze ter beschikking kregen van de Rijksmiddenschool (R.M.S.). Hun speelterreinen 
waren de bossen van Sint‐Kruis, de bossen van Tillegem,…  
De lokalen van de welpenhorde waren de zolders van het Koninklijk Atheneum, de 
zolder van het huis Dewynter, de barakken van het militair hospitaal en de enorme 
zolders van de R.M.S. De zolders van de R.M.S. werden verkregen doordat de scouts 
ook in die gemeenteschool ging rekruteren. 
 
 
 
 

                                                 
58 Interview met Jacques Dewaele, 9 maart 2006 
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Het uniform60

De oorlog was nog maar net achter de rug. Dit had zo zijn voordelen, aangezien de 
Engelsen en Canadezen het  land nog niet hadden verlaten. Er werd van het Engels 
en Canadees  leger heel wat materiaal aangenomen of voor een prikje gekocht. Via 
een voddenverkoper uit Ledeberg, die tenten en grondzeilen had opgekocht van het 
Engels  leger, werden vier grote  tenten voor de gidsen en vier grote  tenten voor de 
verkenners  aangekocht.  Blikslagerij  Declerck  uit  Brugge  bezorgde  honderden 
piketten. Ook het uniform werd van het leger overgenomen. 
De welpen droegen  een groene  trui  en korte blauwe broek met grijze kousen,  een 
alpenmuts en een grijze das met gele omranding. De verkenners droegen een kaki 
hemd met  twee  borstzakken,  een  korte  blauwe  broek,  grijze  kousen,  een  typische 
scoutshoed  en  een  grijze  das met  groene  omlijsting    De  voortrekkers  en  leiding 
droegen  een  kaki  hemd,  een  korte    blauwe  of  kaki  broek,  grijze  kousen,  geen 
hoofddeksel  ofwel  een  zwarte  alpenmuts,  een  grijze  das met  rode  omlijsting. De 
leiders  droegen  de  omlijsting  van  hun  das  volgens  de  tak  waartoe  ze  leiding 
uitoefenden.  
De kaki hemden kwamen vanuit het Engels leger en werden aangepast aan de maten 
van de leden door het  comité en ouders. De zwarte alpenmutsen kwamen zowel van 
het Engels  als van het Canadees  leger. De dassen waren grijs  omdat de  39e B.S.B. 
meters  schortegoed  wist  te  bemachtigen.  De  randen  van  de  dassen  werden 
gewonnen uit de goeie delen van versleten lakens. De welpentruitjes en grijze kousen 
werden door comité en ouders gebreid.  
Dit  uitgebreide  uniform was  enkel  voor  de  gegoede  klassen,  die  het  zich  konden 
veroorloven een uniform te kopen. De arbeiderskinderen als die er al waren, moesten 
het stellen met afdankertjes.   
 
Het tijdschrift 
Het  tijdschrift van de 39e B.S.B. de Menapiërs heet  ‘Op Weg’. Dit  is  tot op vandaag 
nog  steeds  zo. Hoe het  er  in de  loop van de  jaren heeft uitgezien, kent  een  eigen 
evolutie en geschiedenis. 
De eerste ‘Op Weg’ verscheen in mei 1945. Het tijdschrift telde toen zeven bladzijden. 
Het was een kosteloos, gepolycopieerd proefnummer op alcoholstencil, uitgegeven 
door  Fernand  Alexander.  De  eerste  ‘Op  Weg’  werd  omschreven  als  het  blad, 
uitgegeven door de B.S.B.‐eenheid, Brugge, de Menapiërs. 

                                                 
60MARCHAND, A., Op Cit., p.17 
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In dit nummer werd ook de naam  ‘Op Weg’ verklaard. De verklaring van de naam 
bestond uit twee  luiken. Ten eerste zijn scouts altijd op weg  in de natuur voor hun 
ontspanning. Ze  zijn  op weg  om  bepaalde  zaken  en  technieken  aan  te  leren.  Ten 
tweede zijn  scouts  steeds op weg aangezien ze de verschillende  takken doorlopen, 
van welp naar verkenner, van verkenner naar voortrekker, om uiteindelijk terecht te 
komen in het werkelijke leven. 61   
Gedurende  twee  jaar verzorgde Fernand Alexander de  redactie van  ‘Op Weg’. Het 
tijdschrift verscheen op maandelijkse basis. De kostprijs van een ‘Op Weg’ was in die 
tijd 2  frank. Een abonnement op het blad had een  jaarlijkse kostprijs van 15  frank. 
Maandelijks  verscheen  in  het  tijdschrift  een  artikel  gewijd  aan  de  natuur  en  de 
exploitatie  ervan, dat werd  voorafgegaan door  een  gedicht  van de Brugse dichter 
Guido Gezelle.  
In november 1945 verscheen het eerste 4 bladzijden grote, gedrukte nummer van ‘Op 
Weg’. In dat nummer werd de wens uitgedrukt om van ‘Op Weg’ een West‐Vlaams 
tijdschrift  te maken  zoals  het  blad  ‘De  Reiger’  dat  ook  is, maar  dan  voor  Oost‐
Vlaanderen. Er werd duidelijk gehoor aan gegeven, want  in de maanden die op dit 
nummer volgden, werd de medewerking van Oostende, Knokke en Veurne bekend 
gemaakt. In februari 1946 verscheen voor het eerst een ‘Op Weg’ op 8 bladzijden. Dit 
zorgde ervoor dat de kostprijs steeg van 2 naar 3 frank. In de volgende  ‘Op Weg’s’ 
werden heel wat artikels opgenomen van andere eenheden uit West‐Vlaanderen. De 
gemeenten  Oostende,  Koksijde,  de  Westhoek,  Menen,  Blankenberge  en  Kortrijk 
waren blijkbaar al werkzaam in die tijd.  
Het laatste nummer van deze eerste serie van ‘Op Weg’ verscheen in november 1946 
op 8 bladzijden. Hierna verscheen het  tijdschrift niet meer. Het hield op  te bestaan 
voor een tot nu nog ongekende reden. Het nam een tijdspanne van tien jaar in beslag 
vooraleer  de  volgende  serie  van  ‘Op Weg’  verscheen. De  eenheid moest  het  dus 
vanaf  1947  tot  1957  stellen  zonder  tijdschrift.  Dit was  een  groot  nadeel  voor  de 
beschrijving van de verdere evolutie van de eenheid. Een tijdschrift zoals ‘Op Weg’ is 
immers een graadmeter om te bepalen wat er zoal in de eenheid speelde. Bovendien 
was het voor de eenheid zelf geen evidentie om de ouders op  te hoogte  te houden 
van wat in de eenheid gebeurde.  62

 
 
 

                                                 
61 Fonds van de Menapiërs, ‘Op Weg’, (mei 1945) 
62 MARCHAND, A., Op Cit. p.72 
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3.3.2 Een moeilijke periode voor de 39e B.S.B.: 1951‐1966 
 

3.3.2.1 De jaren ’50‐‘60 

Aan  het  begin  van  de  jaren  ’50 was  de  roes  van  de  oorlog  voor  een  groot  stuk 
uitgewerkt. Kort na de  bevrijding waren militaire parades  en  spectaculaire defilés 
schering  en  inslag.  Er werden wel  nog  optochten  georganiseerd,  bijvoorbeeld  de 
jaarlijkse 11 november optocht naar het Brugse kerkhof, maar deze bloeiden stilaan 
uit. Het patriottisme en het militarisme die  tijdens en net na de oorlog een enorme 
opflakkering  kende,  zorgde  ervoor  dat  heel  wat  scoutseenheden  het  levenslicht 
zagen. Nu deze grootse  successen  achter de  rug waren  en het militarisme de kop 
werd  ingedrukt  door  de  nationale  organisatie  van  de  B.S.B.,  was  de  euforische 
stemming gauw verdwenen. Veel eenheden die kort na de oorlog werden opgericht, 
verdwenen  weer  van  het  toneel.  In  West‐Vlaanderen  konden  enkel  Oostende, 
Knokke en Brugge het hoofd boven water houden. Vele scouts kregen een afkeer van 
de  militaristische  houding  die  binnen  de  lokale  eenheid  van  Brugge  werd 
aangenomen.  Het  militarisme  dat  daar  duidelijk  nog  aanwezig  was,  was 
waarschijnlijk  te  verklaren  doordat  de  eenheid  in  oorlogstijd  was  opgericht.  De 
pioniers van de 39e B.S.B. bleven die oorlogstijd met zich meedragen en wilden hun 
herinneringen  delen met  de  nieuwe  generatie  van  verkenners.   Dit  leidde  tot  het 
ontstaan  van  een  patrouille  sea‐scouts.  Zij waren  het  ‘soldaatje  spelen’ meer  dan 
beu(cfr.Supra).  
Bovendien ontstonden in de jaren ’50 heel wat nieuwe ontspanningsvormen voor de 
jeugd. Eerst  en  vooral deden  heel wat  nieuwe  sporten  hun  intrede.  Sporten  zoals 
basketbal, hockey, volleybal, tafeltennis en zelfs nog het klassieke voetbal, trokken de 
aandacht van het jonge publiek. In vele steden werden diverse sportclubs opgericht. 
Het beoefenen van sporten  in clubverband was vooral voorbestemd voor de rijkere 
klassen. Dit was  scouting  in  de  jaren  ’50  in  Brugge  ook  nog. Als  gevolg  hiervan 
werden de sportclubs en de scoutsbeweging grote concurrenten.  
Een laatste nieuwe trendsetter die volop tot uiting kwam in de jaren ’50, was het feit 
dat heel wat jongeren ervoor kozen hogere studies aan te vatten. De universiteiten en 
hogescholen  raakten  erg  in  trek.  Dit  had  rechtstreekse  gevolgen  voor  heel  wat 
jeugdbewegingen. Het verder studeren had  immers  tot gevolg dat heel wat  leiding 
zich toelegden op hun studies en dat de scoutsactiviteiten op een laag pitje kwamen 
te staan ofwel helemaal achterwege  werden gelaten.63

                                                 
63 MARCHAND, A., Op Cit., p.22 
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Brugge was in de jaren ’50 en ’60 nog steeds een zeer katholieke stad. Sinds 1956 had 
Brugge een nieuwe burgemeester, namelijk Pierre Vandamme. De katholieke partij 
had nog steeds de meerderheid van de stemmen  in de gemeenteraad, waardoor ze 
zelf een burgemeester konden vooropstellen. Pierre Vandamme bestuurde Brugge tot 
1971. Zijn beleid was vooral gericht op de uitbreiding en expansie van de haven van 
Zeebrugge. Voor een degelijk sociaal beleid was er nog geen plaats. De Brugse scouts 
moesten nog steeds op niet veel steun van het stadsbestuur rekenen. Dit veranderde 
pas echt bij het oprichten van de jeugdraad in Brugge in de jaren ’70.64

We kunnen  echter niet  spreken van  een afkeurende houding van het  stadsbestuur 
ten opzichte van de pluralistische  scouts aangezien ze  in briefwisseling met de 39e 
eenheid hun aanwezigheid vragen op de jaarlijkse stoet naar het kerkhof.65 Er vallen 
dus  geen  harde woorden  tussen  stadsbestuur  en  de  scoutsbewegingen  te  Brugge. 
Wat wel als een paal boven water stond, was dat de katholieke scouts van Brugge 
veel meer steun kregen van zowel het stadsbestuur en het bisdom van Brugge en dit 
vooral door het erkennen van de bewegingen door middel van financiële middelen. 
In de  jaren  ’50 werden wel al  toelagen  toegekend aan de B.S.B. door de provincie, 
maar deze waren zeer miniem. In 1953 ontving de 39e B.S.B. 1500 frank toelage van 
de provincie.66 Deze  toelage werd berekend aan de hand van het aantal  leden. Het 
kan beschouwd worden als een soort werkingstoelage, maar was zeer ontoereikend 
voor de grote kosten waarmee het organiseren scouting gepaard ging.  
 
3.3.2.2 Het beleid binnen de 39e B.S.B.  
De moeilijke periode die de 39e eenheid meemaakte werd eerst en vooral gekenmerkt 
door een discontinu beleid. In 1951 was het nog steeds Bob Dewynter die de eenheid 
aanvoerde. In 1954 gaf hij er na 9  jaar de brui aan wegens een verhuis naar Brussel. 
Hij werd opgevolgd door  Jacques Dewaele. Na enige  tijd moest ook hij de Brugse 
scouts  vaarwel  zeggen  wegens  het  vertrek  naar  Amerika.  Hij  werd  in  1958 
opgevolgd door Marcel Buyl, die het eenheidsleiderschap voor ongeveer twee jaar op 
zich nam. Dan braken  spannende  tijden  aan voor de  eenheid.  In  juli  1961 besliste 
Fernand Moeykens het eenheidsleiderschap over te nemen tot september 1961. Vanaf 
oktober  1961  tot  januari  1964 werd de  fakkel doorgegeven  aan Leon Delbarre. Na 
Leon Delbarre sprong Fernand Moeykens nog eens bij voor amper één  jaar. Hierop 
volgde een periode van ruim twee jaar waarin de eenheid zich zonder eenheidsleider 
                                                 
64 VERMEERSCH, Valentin, Steden in Europa: Brugge, Antwerpen, Mercatorfonds, 2002 p.152 
65 Fonds van de Menapiërs, Briefwisseling met het stadsbestuur , 15/10/1952: deelname aan 11 november 
optocht 
66 Fonds van de Menapiërs, Briefwisseling met het provinciebestuur, 14/10/1954: toekennen werkingstoelage 
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moest  beredderen. Het waren dan  ook  harde  tijden. De  eenheid  hield  bijna  op  te 
bestaan. De reddende engel, Yvan Hermans nam in oktober ‘66 het roer in handen.67  
Deze opeenvolging van veel verschillende eenheidsleiders en de grote hiaten waar 
niemand aan het hoofd van de eenheid staat, zullen ervoor gezorgd hebben dat de 
39e B.S.B. een moeilijke periode zal gekend hebben. Het feit dat er soms niemand de 
echte leiding van de eenheid op zich kon of wou nemen, zorgde ervoor dat de groep 
onbestuurbaar werd  en ging aftakelen. Bij de werking van  een  scoutseenheid  is  er 
nood aan een goed bestuur waar de eenheidsleider in de eerste plaatst een zeer grote 
taak te vervullen heeft. Hij moet als het ware een zaak runnen. Een minder goed tot 
slecht  beleid  vertaalt  zich  onmiddellijk  in  het  aantal  leden.  Daarnaast  zal  de 
oprichting van een sea‐scouts groep te Brugge ook voor de nodige perikelen zorgen 
(cfr. Supra). 
 
3.3.2.3 Het leiders –en ledenprobleem 
De  situatie  binnen  de  39e  eenheid  zag  er  bij  het  begin  van  de  jaren  ’50  niet  zo 
rooskleurig  uit.  Er  werd  bij  de  verkenners  een  gebrek  aan  gemotiveerde  leiders 
vastgesteld.  Dit  kwam  vooral  door  het  feit  dat  velen  onder  hen  gingen  verder 
studeren.  Het  ledenaantal  ging  zienderogen  achteruit.  Dit  zorgde  ervoor  dat  de 
verkennertroepen van de 39e B.S.B. en van de 49e B.S.B. werden samengevoegd. De 
troep van het 49e, die opgericht werd omwille van de naoorlogse  expansie van de 
eenheid, hield op te bestaan in 1951.68 Het leidersprobleem was dan wel even van de 
baan, maar er diende zich onmiddellijk een nieuw probleem aan. Dit probleem blijkt 
duidelijk uit het  jaarverslag van de verkenners uit 1951. De verkennerstroep werd 
door  de  samensmelting  het  slachtoffer  van  reeds  lang  bestaande  problemen. Het 
werd  duidelijk  dat  bij  een  gemengde  groep  de  klassenverschillen  sterk  op  de 
voorgrond kwamen. Door het opgeven van de tweedeling werd het latente probleem, 
een  uiterst  dreigend  probleem. Zo  stond  geschreven:  “Wat de  ene  troep  teveel heeft, 
heeft de andere  tekort. Samenvoegen moet het  ideale opleveren.” Dit was nu net niet het 
geval. Het probleem was hetvolgende: “ De oppervlakkige beschouwing die de jonge scout 
uit de burgerklasse maakt, zorgt ervoor dat hij een afkeer gaat krijgen van de slecht verzorgde, 
vuile,  onbeleefde  en  in  sommige  gevallen meer  geëvolueerde  volksjongen.” De  verschillen 
tussen beide groepen was zeer duidelijk op te merken bij de jaarlijkse stoet naar het 
kerkhof op 1 november 1951.  

                                                 
67 Fonds van de Menapiërs, Briefwisseling, ontslagbrieven van de eenheidsleiders 1954-1969 
Fonds van de Menapiërs, Verslagen van leidersvergaderingen, 1954-1969 
68MARCHAND, A., Op Cit., p. 89 
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De jongens uit de gegoede klasse stonden paraat met een degelijk uniform, terwijl de 
volksjongens erbarmelijke uniformen droegen die dan nog voor het overgrote deel 
eigendom waren van de troep. Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat 
de ouders van de jongens uit de gegoede klasse niet akkoord zullen gaan met het feit 
dat  hun  zonen  thuiskwamen  met  gedragingen  en  taalgebruik  die  ze  van  de 
volksjongen  hadden  overgenomen. Dit  leek  hen  uiterst  ongepast. Hierdoor  lieten 
heel wat  ouders  hun  zonen  niet meer deelnemen  aan de  scoutsactiviteiten  om de 
vermenging van hun hogere stand en de  lagere klasse  te vermijden. Het nam zelfs 
zo’n proporties aan dat er uiteindelijk alleen nog volksjongens overbleven. Volgens 
de verkennerleiding kon dit niet. Er was naast een groep volksjongens ook een sterke 
en  financieel  gegoede  troep  van  jongens  uit  de  burgerklasse  nodig  om  het 
voortbestaan  van  de  troep  te  garanderen.  Ze  konden  immers  rekenen  op  wat 
financiële middelen en steun van de ouders uit de Brugse burgerij. De oplossing van 
het probleem was dat ze de volledige troep verloren lieten gaan. Daarna zouden ze 
de  jongens  uit  de  burgerklasse  terug  voor  zich  winnen.  Mettertijd  was  het  de 
bedoeling om beide klassen  terug  in de verkennerstroep  te  integreren. Ze waren er 
zich van bewust dat dergelijke manier van handelen niet volgens de principes van 
scouting verliep. De schuld van het probleem werd zeker niet volledig afgeschoven 
op de volksjongens. Deze waren immers de jongens die steeds paraat stonden. Toch 
werd  de maatregel  doorgevoerd. Volgens  hen was  het  “pompen  of  verzuipen”.69  In 
1954 telde de eenheid nog amper tien ingeschreven verkenners.70

De scherpe tweedeling tussen de twee sociale klassen was sterk aanwezig. Toch was 
er al een zekere vervlaamsing op te merken bij de leden. Onder elkaar werd zelden 
nog Frans gesproken, maar thuis wel. Dit bleef nog steeds een teken van hun rijkere 
afkomst. De  jongeren van het Atheneum droegen bovendien niet meer overwegend 
Franse voornamen. De Vlaamse voornaam Jan, werd zeer populair. 71

Door de oprichting van een sea‐scoutspatrouille  in 1956  (cfr. Supra), een patrouille 
die tot 1962 deel uitmaakt van de 39e B.S.B., leek het ledenaantal weer wat te stijgen. 
Na  alle  beslommeringen  van  het  begin  van  de  jaren  ’50  leek  de  eenheid weer  de 
goede koers te hebben gevonden. Bij de landscouts waren er weer drie volwaardige 
patrouilles  van  telkens  zeven man. Het  leidersprobleem  leek  ook  opgelost  en  de 
samenwerking tussen land en sea‐scouts verliep vlotjes. Ook de twee welpenhordes 
gingen erop vooruit en telden samen een dertig tal leden. 

                                                 
69 Fonds van de Menapiërs, Jaarverslag van de verkenners (1951) 
70 MARCHAND, A., Op Cit. , p.22 
71 Fonds van de Menapiërs, Totemboek 
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In het  jaar 1958 ging de hele eenheid een bezoekje brengen aan de Expo  te Brussel. 
De  scouts organiseerden  toneelavonden  en het ventjessouper, waar normaal  enkel 
mannen van de partij waren, maar in 1958 werden de vrouwen ook uitgenodigd om 
zoveel mogelijk volk  te  lokken. Dergelijke  festiviteiten werden   op  touw gezet om 
geld in het laatje te brengen. Alles liep gesmeerd. Er werden zelfs lokalen verworven. 
In  1960  sloeg  de  rampspoed  terug  toe.  De  situatie  binnen  het  39e  zag  er  weer 
erbarmelijk uit. Er was geen welpenleiding meer, waardoor de activiteiten een half 
jaar werden opgeschort. In oktober bleef er van de twee grote welpenhorden, van om 
en bij de dertig  leden, geen  enkele meer over. Wanneer Leon Delbarre  in  1961 de 
zaak op  zich wou nemen,  zag het  er niet  zo goed uit voor de  39e B.S.B. Er waren 
totaal  geen  welpen  meer,  nog  tien  landverkenners,  nog  20  sea‐scouts  en  18 
voortrekkers waar  alle  enthousiasme  ontbrak. De  sea‐scouts  stonden  er  nog  goed 
voor,  maar  de  misverstanden  en  vooroordelen  stapelden  zich  op  zodat  de 
samenwerking  tussen  land‐  en  sea‐scouts  op  de  helling  kwam  te  staan.  Deze 
perikelen  leidden  in  1962  tot  een  afscheuring, waardoor  de  sea‐scouts  een  eigen, 
autonome  eenheid  vormden  (cfr.supra).  Voor  de  39e  B.S.B. was  dat  de  zoveelste 
aderlating, want  heel wat  leden  verloren  ze  aan  de  sea‐scouts  die  het  niet  slecht 
deden  en veel  aandacht  trokken. De  39e B.S.B. voelde  zich  als  “een geamputeerde 
eenheid”, er was letterlijk een stuk van de eenheid afgescheurd. 72

In 1962 gingen de jongens en meisjes van de 39e B.S.B. en 34e G.G.B. samen op kamp. 
Het was  de  eerste  keer  in  de  geschiedenis  van  scouting  in  Brugge  dat  scouts  en 
gidsen van alle takken samen zouden op kamp gingen. Uiteraard kampeerden ze op 
twee  gescheiden  tentenkampen. De  reden  voor  dit  gezamenlijke  zomerkamp was 
vooral  te wijten aan een  tekort aan  leiding en de  immense  terugval van het aantal 
leden. De  landverkenners werden op het eind van 1962 zelfs geheel ontbonden. Ze 
gingen slechts weer van start rond Pasen 1963. In  januari 1964 werd Leon Delbarre 
opgevolgd door Fernand Moeykens. Op dat moment bestonden weer drie gemengde 
welpenhordes, namelijk één te Sint‐Andries, één te Sint‐Kruis en één in Brugge zelf. 
We  spreken  van  gemengde  welpenhordes,  wat  impliceerde  dat  de  scouts  en  de 
gidsen  van  Brugge  de  handen  in  elkaar  sloegen.  In  datzelfde  jaar  ging  de  ganse 
eenheid, in totaal 53 man, op kamp naar Vencimont. Na het zomerkamp startten de 
moeilijkheden weer opnieuw. Voor de drie welpenhordes waren slechts twee leiders.  

                                                 
72 MARCHAND, A., Op Cit. p. 24 
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De  takleider van de verkenners moest de  scoutsactiviteiten  stilleggen omwille van 
zijn studies. De eenheidsleider, Fernand Moeykens werd verplicht om de leiding van 
de verkenners op zich te nemen, teneinde dat deze tak opnieuw werd ontbonden. 
Dergelijke malaise,  zoals die  zich  voordeed  binnen de  39e B.S.B., was  niet  typisch 
voor de Brugse  scouts  alleen.  In heel West‐Vlaanderen kreeg men  te kampen met 
dezelfde problemen zoals hier werden aangehaald. In  totaal  telde West‐Vlaanderen 
tegen  eind  1964  nog  amper  200  leden,  wat  een  enorme  terugval  betekende  ten 
opzichte van de naoorlogse periode. Deze  algemene malaise binnen de B.S.B. was 
volgens tijdgenoten te wijten aan het feit dat de federale  leiding van de B.S.B. meer 
bezig was met de geschillen  tussen de  twee  taalfamilies dan met hun eigen,  lokale 
eenheden. De federalisering van de scoutsbeweging stond immers voor de deur. 73

 
 
3.3.2.4 Lokalengeschiedenis 
De moeilijke periode bij de 39e eenheid de Menapiërs, kenmerkte zich ook door de 
zoektocht naar vaste  lokalen. Meestal was het betrekken van een bepaald  lokaal  in 
die tijd, maar een tijdelijke of een noodoplossing. In 1951 hadden de verkenners zelfs 
geen vaste stek.74  
Het  lokalenprobleem was  in de  jaren  ’50  een  aangelegenheid waar de  leiders  zich 
moesten mee inlaten. Door het gebrek aan gemotiveerde leiders, werd de zoektocht 
naar geschikte lokalen om aan scouting te doen niet kordaat aangepakt. Alle energie 
werd  reeds  gestopt  in  het  in  leven  houden  van  de  eenheid  en  het  opsporen  van 
leiders die zich wilden kwijten van die opvoedende taak. Er was in die tijd nog geen 
comité  zoals we dat  vandaag  kennen. Daarmee wordt  bedoeld dat  een  comité de 
actieve  werking  van  een  eenheid  ondersteunt  door  middel  van  financiële 
tegemoetkoming.  Er  was  in  de  jaren  ’50,  door  het  ontbreken  van  die  financiële 
support,  geen  geld  in  overvloed  om  gebouwen  te  verwerven. Het  duurde  tot  de 
jaren  ’60  vooraleer  een  degelijk  comité  werd  opgericht  die  de  financieel 
ondersteunende taak van een comité naar behoren uitvoerde. 75

De  scouts bleven uiteraard niet bij de pakken zitten. Er was wel altijd  iemand die 
zich ging ontfermen over het prangende lokalenprobleem. In de eerste plaats is een 
goede eenheidsleider daarvoor de geschikte persoon.  
 

                                                 
73 MARCHAND, A., Op Cit., p. 24 
74 Fond van de Menapiers, Jaarverslag van de verkenners (1951) 
75 MARCHAND, A., Op Cit., p.60 
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De goede samenwerking met het Atheneum was er nog steeds. Deze werd vanaf de 
oprichting goed onderhouden. Zowel om  te rekruteren als om het  lokalenprobleem 
op  te  lossen,  kon  de  eenheid  vaak  terecht  bij  het  Atheneum  van  Brugge.  De 
eenheidleider, Jacques Dewaele was immers oud‐leerling van de school en bekleedde 
er  later de functie van  leraar. In 1957 werden de nieuwe  lokalen van het Koninklijk 
Atheneum van Brugge in gebruik genomen. De scouts waren van de partij. Er werd 
door de directie van het K.A. zelfs gevraagd of de scouts geen interesse hadden om 
een  soort  tentoonstelling  rond  scouting  in  Brugge  uit  te  werken.  Er  werd  een 
modelscoutskamp nagebootst op de  speelplaats. Een vlaggenmast,  tenten en ander 
kampeermateriaal  werden  opgezet. 76   Ook  de  sea‐scouts,  die  nog  steeds  deel 
uitmaakten van de 39e B.S.B., konden niet ontbreken. Ze haalden  speciaal voor die 
gelegenheid  hun  nieuwe  boot met man  en macht  naar  de  Brugse  binnenstad. De 
land– en sea‐scouts profiteerden van het voorstel van de school om open scouting in 
de school  te promoten onder de  leerlingen, maar ook om zich bekend  te maken bij 
een  breder  publiek.  De  opening  van  de  nieuwe  gebouwen  van  het  Atheneum 
verliepen niet van een  leien dakje. De opening vond namelijk plaats te midden van 
de  tweede  schoolstrijd  (1954‐1958)  die  gericht was  tegen  de wet  Collard  die  het 
middelbare  onderwijssysteem wou  hervormen. De  katholieken meenden  dat  deze 
hervorming de doodsteek voor hun onderwijsnet zou worden. Tijdens de opening 
van  de  nieuwe  lokalen  van  het  Atheneum,  kwamen  honderden  leerlingen  uit 
katholieke  scholen  op  straat  om  de  plechtigheid  te  verstoren  en  met  succes. 
Bovendien  hielp  de  Brugse  bisschop  Desmedt  met  het  wegstemmen  van  die 
hervormingswet, toen hij van op de kansel liet verkondigen dat het doodzonde zou 
zijn op een andere partij dan de katholieke  te stemmen.77 Dit  toont duidelijk aan  in 
welk klimaat Brugge in de jaren ’50 nog verkeerde. De bisschoppen zorgden er voor 
dat  de  katholieke  bevolking  mooi  in  het  gareel  liep.  Bovendien  hadden  de 
bisschoppen veel inspraak binnen de gemeenteraad.  
Er werden heel wat feesten georganiseerd om een lokaal te kunnen aankopen. In een 
brief van toenmalig eenheidsleider, Jacques Dewaele werd de kastoestand uitvoerig 
besproken. De  feesten hadden  immers veel geld opgebracht, wat resulteerde  in een 
kas met daarin  40.000  frank. Hoewel  er  zoveel geld  in de  scoutskas  zat, had men 
schrik om het zuur verdiende geld  te  investeren  in de aankoop van een  lokaal. De 
scouts hadden er nochtans dringend één nodig.  

                                                 
76 TRIPS, E., Op Cit., p. 79  
77 ROTSAERT, Katelijne, ‘De Bruggelingen en hun onderwijs’,In: Waar is de tijd Brugge, 2000 jaar 
Bruggelingen en hun rijke verleden, (1999), Zwolle, Waanders,, p.241-242  
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Met het geld uit de kas werd een terrein gehuurd op Sint‐Kruis. Daarnaast werd een 
“kot” van 6m.op 6m. aangekocht voor 3000 frank. Hier hadden de landverkenners tot 
1960 hun basis. Ook voor de sea‐scouts die volop aan het groeien waren, werd een 
lokaaltje aangekocht ter waarde van 2625 frank.78 Dit lokaaltje werd opgetrokken aan 
de Canadabrug, waar  nu  residentie Hamilton  Park met  grote  flatgebouwen werd 
neergezet. Het terrein aan de Canadabrug werd gehuurd van de N.M.B.S., aangezien 
de grond waar het  lokaal werd geplaatst,  een oude  spoorwegbedding was  en dus 
eigendom van de spoorwegen was. Het “kot” van de  landverkenners werd  in 1960 
afgebroken en opnieuw opgetrokken op de basis van de sea‐scouts. Het deed dienst 
als loods voor de boten en als een soort fietsenstalling. In de basis van de sea‐scouts 
werd  verschillende  keren  ingebroken  en  vandalisme  gepleegd.  In  1961 werd  het 
lokaal  totaal  vernield. De  inboedel werd  tot  stoofhout  gekapt,  de  ramen werden 
allemaal stuk geslagen en alles werd overgoten met een dikke laag verf. Er was zeer 
veel schade. 79

Op  het  eind  van  1962 werden  de  sea‐scouts  onafhankelijk  van  het  39e  B.S.B.(cfr. 
Supra). Er werd overgegaan naar een verdeling van de goederen. Men  stelde voor 
om de basis van de sea‐scouts aan hen over te laten voor de som van 5000 frank. De 
twee  boten  en  een derde  van het materiaal  kregen  ze  er  bovenop. Het  opgerichte 
comité  van  de  11e  S.S.B.  weigerde  het  lokaal  over  te  kopen.  Het  terrein  aan  de 
Canadabrug die tegen alle verwachtingen in bezit bleef van de 39e B.S.B., werd vanaf 
juli 1963 niet meer gehuurd aan de N.M.B.S. 
In  1960 was  het  oude  comité  van  de  39e  eenheid,  die  al  verschillende  jaren  geen 
functie meer had, ontbonden en opnieuw opgericht. Hun bedoeling was nu om werk 
te maken van de financiële steun die de eenheid nodig had. Kort na de afscheuring 
van de sea‐scouts werd alles in het werk gesteld om lokalen te verwerven. Ze deden 
een aanvraag bij de Rijksmiddenschool(R.M.S.) van Sint‐Kruis aangezien ze daar een 
welpenhorde hadden. De welpenhorde van het centrum van Brugge werd gehuisvest 
in de Kipstraat in Brugge.  
In 1964 bereikte de eenheid hét dieptepunt binnen de geschiedenis van de 39e B.S.B.. 
Dit dieptepunt betekende dat de hele werking werd stilgelegd. De zwarte bladzijden 
uit de geschiedenis van de eenheid werden geschreven.80   
 
 

                                                 
78Fonds van de Menapiërs, Briefwisseling EL Jacques Dewaele aan Bob Dewynter, mei 1958 
79Fonds van de Menapiers, ‘Op weg’, (oktober 1961) 
80 MARCHAND, A., Op Cit., p. 61-62 
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3.3.2.5 Kampen 

In deze moeilijke periode werd toch steevast iedere zomer een kamp georganiseerd. 
De ene keer was het dicht bij huis bijvoorbeeld Sijsele, anderzijds werd heel dikwijls 
gekozen  voor  de  Ardennen.  In  de  bossen  hadden  de  scouts  immers  de 
mogelijkheden  om  op  verkenning  gaan,  sport  en  spel  te  beoefenen,…  een  ideale 
plaats om de scoutsmethode toe te passen.81   
In 1957 werd door het nationaal orgaan van de B.S.B.‐G.G.B. een actie op touw gezet 
om een nationaal kampterrein aan  te kopen  in de Ardennen, namelijk  in Heure en 
Famenne. Het was de bedoeling dat de eenheden aangesloten bij de B.S.B. of G.G.B. 
daar gebruik van maakten om daar hun zomerkampen te organiseren. Het was een 
prachtig domein met een  ideale  ligging voor scoutskampen. Er werd aan de  lokale 
eenheden gevraagd hun duit in het zakje te doen. Er werden door de scouts allerlei 
klusjes opgeknapt tegen een kleine vergoeding. Dat geld werd overgemaakt aan de 
nationale federatie. Nog in hetzelfde jaar werd het kampterrein in Heure en Famenne 
aangekocht.82 De eenheid profiteerde van het aanbod en ging zowel in 1960, 1961 als 
in 1967 naar Heure op kamp. 
 
3.3.2.6  Het tijdschrift 
Zoals  in  een  vorig  kapittel  betreffende de  geschiedenis  van  ‘Op Weg’  reeds werd 
gemeld, hield het ‘Op Weg’ op te bestaan in de periode 1947‐1957. In 1956 besliste de 
stam om het tijdschrift weer nieuw leven in te blazen. Het werd wachten tot februari 
1957 vooraleer de eerste nieuwe ‘Op Weg’ verscheen. De redactie lag in handen van 
Fernand Moeykens. Het kostte 4 frank voor 4 bladzijden. Daarenboven had het nog 
steeds geen kaft als voorpagina. Het droeg de titel “blad uitgegeven door de G.G.B.‐
B.S.B.‐S.S.B.‐ Brugge. Dit betekende dat zowel de  scouts, als de gidsen, als de  sea‐
scouts een abonnement hadden op het  tijdschrift. De  ‘Op Weg’s’ van deze nieuwe 
serie bestonden uit gestencilde bladen met een verschillend aantal bladzijden. Vanaf 
het vierde nummer werd  ‘Op Weg’ van een kaft voorzien. Het droeg het  logo van 
een versierd kompas.83

Naast Fernand Moeykens als redacteur was er nog één iemand die regelmatig stukjes 
schreef.  Johan  Mertens  verzorgde  de  redactie  van  ‘Op  Weg’  met  daarin  vaak 
humoristische stukjes of gedichtjes.  
 

                                                 
81 Fonds van de Menapiërs, Lijst van zomerkampen (cfr. Bijlage 4) 
82 Fonds van de Menapiërs, Briefwisseling tussen 39e B.S.B. en nationale organisatie B.S.B.-G.G.B.(1957) 
83 Fonds van de Menapiërs, ‘Op Weg’ (1957-1962), Kaft van het tijdschrift  (cfr. Bijlage 5) 
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In ‘Op Weg’ van oktober 1957 werd geschreven dat de eenheid het tijdschrift in het 
komende  jaar  gratis wil  bezorgen  aan  iedere  gids  of  scout  van  de  39e  B.S.B.. Het 
abonnement werd verrekend binnen het lidgeld die de leden betaalden. De ‘Op Weg’ 
van februari 1958 werd voor de eerste keer thuis afgegeven. 84

In  augustus  1962 verscheen  ‘Op Weg’ voorzien van  een nieuwe kaft. De  tekening 
bestond uit  een huisje,  boompje,  bootje,  een  scout  en  een  gids. Ze werd  getekend 
door Eric Burrick. Deze kaft zou gedurende  twee  jaar gebruikt worden.  In de  loop 
der  jaren werkten heel wat stamleden en voortrekkers mee aan de redactie van het 
blad. Het zou een onnoemelijk werk zijn die mensen hier allemaal te vermelden.  
Het  tijdschrift  werd  gedurende  vele  jaren  door  Nonkel  Jules  gepolycopieerd.  In 
december  van  het  jaar  1963  gaf  hij  er  de  brui  aan,  waardoor  de  redactie 
noodgedwongen moest uitkijken naar een andere manier om het  tijdschrift  te  laten 
verschijnen. De eenheid besliste om een eigen Gestetner machine aan  te kopen. Ze 
stonden  in het  vervolg dus  zelf  in  voor het  op  stencil  zetten, nieten,  bundelen  en 
versturen van hun tijdschrift. Het tijdschrift kreeg   ook een nieuwe look. Het hoofd 
van Baden Powell prijkte vanaf 1964 tot 1984 op de voorpagina van het blad.85  
In mei 1965 hield ‘Op Weg’ weer even op te bestaan. Het tijdelijk verdwijnen van het 
tijdschrift  ging  immers  gepaard met  de moeilijke  periode  die  de  eenheid  in  zijn 
totaliteit meemaakte. 86

 
Besluit 
De situatie  in Brugge was niet dezelfde zoals  in de grote commerciële steden, waar 
scouting vlug werd georganiseerd. Een  lange aanloopperiode was noodzakelijk om 
dan in 1943 te starten met een afdeling Boy‐Scouts. De scouts konden rekenen op de 
hulp van de gidsen die net  iets eerder van start gingen. De  leden van de 39e B.S.B. 
waren vooral afkomstig uit de liberale en gegoede klassen. De rekruteringsbasis voor 
de leden was dan ook het Atheneum van Brugge.  
In de  jaren  ’50 brak een moeilijke periode aan voor de 39e B.S.B. Dit was vooral  te 
wijten  aan  een  discontinu  beleid,  het  leiders‐  en  ledenprobleem.  Ook  de 
lokalenproblematiek was gedurende die hele periode nijpend. De aftakeling van de 
eenheid werd ook opgemerkt binnen de evolutie van het tijdschrift.  ‘Op Weg’ hield 
immers geruime tijd op te bestaan.  
 

                                                 
84 MARCHAND, A., Op Cit., p.74 
85 Fonds van de Menapiërs, ‘Op Weg’ (1964-1984), Kaft van het tijdschrift (cfr. Bijlage 6) 
86 MARCHAND, A., Op Cit., p. 76-78 
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IV. Het ontstaan van sea‐scouting in België 
Naast  de  traditionele  verkenners  en  gidsen,  ontstonden  in  België  ook  een 
gespecialiseerde afdeling , namelijk de sea‐scouts. In dit korte hoofdstukje wordt het 
ontstaan van de sea‐scouts van België toegelicht.  
 
4.1 De S.S.B. (Sea‐scouts van België) 
In  ons  land was  er  in  het  eerste  decennium  van  de  20ste  eeuw  nog  geen militaire 
zeemacht. Daarenboven was de handelsvloot zeer beperkt. De  leidende kringen  in 
ons land wilden dat tekort zo snel mogelijk wegwerken. De nautische kennis van het 
land moest worden uitgebreid, de handelsvloot moest worden uitgebouwd en men 
wilde werk maken van de oprichting van een zeemacht. Het was een zeer dringend 
probleem, aangezien België in 1908 een kolonie had verkregen via koning Leopold II. 
De verbinding tussen moederland en de Afrikaanse kolonie, Kongo, verliep hoe dan 
ook  over  zee.  België  had  er  dus  alle  belang  bij  om  een  goede  en  beschermde 
verbinding met Kongo  te onderhouden, anders zou de Belgische kolonie geen  lang 
leven beschoren zijn. Er waren  immers diverse andere  landen die hun oog hadden 
laten  vallen  op  de  rijke  kolonie.  Voor  het  koningshuis  en  de  regering waren  de 
uitbreiding van nautische kennis van ons land en het warm maken van de jeugd voor 
een loopbaan op zee, de hoogste prioriteiten.  
Een initiatief dat volledig paste in die politiek was de oprichting van het ‘Koninklijk 
Werk  Ibis’  in  1906. Dit  initiatief  stond  onder de  bescherming  van Zijne Hoogheid 
prins Albert, de latere Koning Albert I van België. Het ‘Koninklijk Werk Ibis’ was een 
soort  kweekvijver  voor  wezen  en  verlaten  kinderen  die  een  nautisch‐militaire 
opleiding  kregen.  Eens  ze  de  volwassen  leeftijd  hadden  bereikt  waren  ze 
klaargestoomd om de handels– en vissersvloot  te bemannen of dienst  te nemen  in 
een later opgerichte Belgische zeemacht. De sea‐scoutsgroepen gingen een zelfde rol 
spelen als Ibis. Sea‐scouting maakte de  jongeren immers vertrouwd met de kust, de 
getijden, het water en het zeemanschap. Het werd gezien als de ideale voorbereiding 
voor een carrière bij de marine. 87

 
Bij het ontstaan van scouting in Antwerpen was de zaak iets gecompliceerder dan in 
andere  steden waar  scouting werd opgericht.    In Antwerpen  lag nochtans ook een 
Engelsman aan de basis van scouting. Een zekere  ‘Ziesmer’  leerde scouting kennen 
in Engeland op een van zijn vele reizen. Hij was onder de indruk van het gebeuren. 

                                                 
87 DE PAUW, Evert, Op Cit., p.36-37 
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Hij  trok  naar  het  Lyceum  te  Antwerpen  om  zijn  relaas  te  doen  aan  de  Engelse 
professor,  John  Singleton. Hij  kon de professor  overtuigen  om  in Antwerpen  zo’n 
beweging op  te  starten. Vanaf  januari 1911  leidde  John Singleton  een  scoutsgroep, 
maar hij kreeg het aan de stok met de nationale beweging, de B.S.B. Singleton was er 
immers van overtuigd dat hij de eerste was die scouting  in België had opgestart en 
hij  weigerde  zich  dus  te  onderwerpen  aan  het  nationaal  orgaan.  De  B.S.B.  was 
verontwaardigd en stelde een andere persoon aan als commissaris voor het gewest 
Antwerpen.  In Antwerpen werd een  tweede  troep geleid door Emiel Kerkaert. Hij 
sloot zich wel aan bij de B.S.B. Hoewel Singleton al eerder een groep scouts opstartte, 
werd  zijn  groep  toch  bij  de  B.S.B.  opgenomen  als  tweede  B.S.B.  van  de  stad 
Antwerpen. Door de onafhankelijke koers die werd gevaren door Singleton werd hij 
vervangen door Robert Osterrieth. Deze was voorzitter van de Royal Yacht Club of 
Belgium waar  jongelui werden opgeleid voor de marine. De stap naar sea‐scouting 
en met andere woorden een ommezwaai in de scoutsmethode was niet meer veraf.  
 
Er werden  in  heel wat  steden  sea‐scouts  groepen  opgericht  onder  impuls  van  de 
verantwoordelijken van  Ibis, vertegenwoordigers van het ministerie, het Koninklijk 
Huis en de B.S.B. In de herfst van 1913 werd de Sea‐Scouts van België, afgekort S.S.B., 
opgericht. De  S.S.B. werd vooral gesteund door  ‘Oeuvre Royale  Ibis’  in Oostende, 
Royal Yacht Club van België, Royal Sailing Club van Gent, de Belgische federatie van 
Zeenavigatie  en de Antwerpse Zwem‐  en Redding Vereniging.88 De  S.S.B.‐troepen 
van  Antwerpen  en  Oostende  namen  het  voortouw.  De  S.S.B.,  als  overkoepelend 
orgaan van de sea‐scoutsgroepen, maakte deel uit van de B.S.B. en fungeerde als een 
soort  dochterorganisatie,  maar  had  haar  eigen  doelstellingen  zoals  hierboven 
aangetoond.  
Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog, ontstonden ook voor de S.S.B. moeilijke 
tijden. De oorlogssituatie zorgde ervoor dat de overkoepelende organisatie tijdens de 
oorlog volledig ter ziele ging. Het was dan ook vanzelfsprekend dat de sea‐scouts na 
de oorlog een zeer trage en moeilijke start kenden.89  
Na de oorlog ging de troep S.S.B. in Antwerpen ( 1e S.S.B.) als eerste terug van start. 
Het duurde tot 1929 vooraleer de groep in Oostende (2e S.S.B.) terug opgestart werd. 
Op het einde van de  jaren ’20 werden aan S.S.B.‐troepen nummers toegekend, zoals 
dat bij de B.S.B. ook het geval was. Tijdens het midden van de jaren ’30 stak de S.S.B. 
groep van Gent (3e S.S.B.) van wal. Het viel dus op dat de troepen van sea‐scouts niet 
                                                 
88GRIGNARD, R., Sea-scouting. De geschiedenis 1914-2004, Antwerpen, 2004, passim. 
89 DE PAUW, Evert, Op cit., p.59 
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zo  sterk  vertegenwoordigd  waren  in  het  Belgische  scoutslandschap.  Ze  kwamen 
maar  zeer  traag uit de  startblokken. Maar  eens  ze  vertrokken,  stond de  trein  niet 
meer stil. In 1943 bestond de S.S.B. reeds uit tien troepen.90   
Een nieuwe wereldoorlog stond  reeds voor de deur en die heeft   een grote  impact 
gehad op de scoutsbeweging in zijn totaliteit. Vele leiders werden gemobiliseerd. De 
activiteiten  werden  weerom  stilgelegd.  Het  leek  erop  dat  de  geschiedenis  zich 
herhaalde.  In  tegenstelling  tot wat de B.S.B. dacht, ging de S.S.B.  tijdens de oorlog 
onverstoord verder. De Hoofdcommissaris, Maurice Dumoulin, bleef contact houden 
met de  lokale  troepen. Dit  had  tot  gevolg dat de  S.S.B.  veel  sterker uit de  oorlog 
kwam dan de B.S.B., die totaal vanuit het niets opnieuw moest beginnen.  
Midden de  jaren  ’50 waren er weer een 100tal sea‐scouts actief. Een voortrekkersrol 
binnen de sea‐scouts werd gespeeld door Oostende. Zij kenden vanaf de jaren ’50 een 
enorme bloei onder het eenheidsleiderschap van Etienne Declercq. Er werd zelfs een 
nieuwe  basis  geopend  langs  het  kanaal  Brugge‐Oostende, wat  zijn  invloed  heeft 
gehad op het ontstaan van de sea‐scouts te Brugge. Tegelijkertijd en ook mede door 
de  impulsen  van  de  troep  van  Oostende  werd  een  sea‐scouts  opgericht  te 
Blankenberge en één te Nieuwpoort. 
De S.S.B. raakte echter gefrustreerd dat ze als dochterorganisatie van de B.S.B. moest 
blijven functioneren. Ze was slechts één van de gespecialiseerde takken van de B.S.B., 
naast de welpen, de verkenners, de gidsen en de seniors. De sea‐scouts vonden dat er 
met  hen  onvoldoende  rekening werd  gehouden  hoewel  ze  toch  een  grote  groep 
waren binnen de B.S.B. Het was bovendien niet  toegestaan voor hen om een eigen 
welpenhorde op  te  richten. Deze onrechtvaardigheden aan het adres van de S.S.B. 
zorgden  in  de  jaren  ’60  tot  een  escalatie  van  de  problemen  en  voor  de 
onafhankelijkheid van de sea‐scouts, los van de B.S.B.91

 
Besluit 
De S.S.B. ontstond als een gespecialiseerde afdeling van  scouting. Ze maakten dan 
ook deel uit van de koepelorganisatie B.S.B. In tegenstelling tot de B.S.B. kwamen de 
sea‐scouts wel  goed  uit  de    Tweede Wereldoorlog, waardoor  ze  hun  activiteiten 
onmiddellijk  konden  hervatten  en  een  sterke  organisatie  uitbouwden.    De 
afhankelijkheid van de B.S.B. zorgde mettertijd voor conflicten. 
 
 

                                                 
90DE PAUW, E.,Op Cit., p. 151 
91 DECLERCQ, Etienne, Sea-scouting Oostende 1914-1920 + bijlage, Brugge,2001, passim 
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V. De oprichting van sea‐scouts te Brugge 
De oprichting van een sea‐scouts patrouille in Brugge had niets meer te zien met het 
oorspronkelijke  doel  dat  in  1913  aan  de  orde  was,  namelijk  het  uitbouwen  van 
nautische  kennis  van  ons  land  en  het  oprichten  van  een  Belgische  marine.  De 
oprichting van  de sea‐scouts in Brugge had alles te maken met de groeiende onvrede 
met de manier van werken die werd gehanteerd in het 39e B.S.B. De pioniers van sea‐
scouting  in  Brugge waren  het  semi‐militarisme  dat  nog  steeds  aan  de  dag werd 
gelegd binnen de 39e B.S.B., grondig beu.  
In dit kapittel wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de sea‐scouts te Brugge. 
Thema’s zoals de naamgeving, het uniform, de eerste  leden en hun activiteiten, de 
eerste boten en de lokalen spelen de hoofdrol. Bovendien worden de perikelen tussen 
de land‐ en sea‐scouts uitvoerig toegelicht.  
 

5.1 De 11e S.S.B. De Gerlache: 1956‐1966 
 
5.1.1 Het ontstaan van een sea‐scouts patrouille: 1956 
In  1955  telde de  troep  van de Menapiërs  vier patrouilles  verkenners. Een  van die 
patrouilles waren de vossen. Die waren een hechte groep en speelden in een volgend 
stadium, namelijk bij de oprichting van de sea‐scouts te Brugge, een belangrijke rol. 
In 1956 was men op zoek naar vernieuwing. De oude, gekende scoutsmethode waren 
ze beu. Daarenboven werd de patrouille van de vossen  te oud voor de verkenners. 
Ze wilden niet meer deelnemen aan de typische verkennerij. De spelletjes gaven hen 
geen voldoening meer. De patrouille van de vossen werd uitgenodigd door Etienne 
Declercq,  toenmalig  eenheidsleider  van de  sea‐scouts  te Oostende,  in  hun  nieuwe 
basis  langs het kanaal Brugge‐Oostende. Deze gloednieuwe basis met grote  lokalen 
en mooie boten lokte meteen de belangstelling van de patrouille. Oostende was voor 
hen een echte modelgroep en wat nog meer was, ze waren sea‐scouts. De patrouille 
van de vossen werd verblind door al het moois dat ze te zien kregen bij de troep van 
Oostende. De mooie uniformen die bij een groep sea‐scouts hoorden, waren voor hen 
een doorn  in het oog. Zij wilden dit ook verwezenlijken  in Brugge. Ze waren nog 
jong  en onbezonnen  en konden wel  een  ruggensteuntje gebruiken. Ze kenden nog 
niets van de manier van werken van de sea‐scouts. De patrouille van de vossen die 
overtuigd raakte van hun nieuwe droom, werd onder de vleugels genomen van de 
Oostendse sea‐scouts. Ze  deden mee aan een aantal activiteiten van de sea‐scouts en 
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werden  warm  gemaakt  voor  hun  methode  Ze  leerden  er  roeien,  zeilen  en 
schiemanswerk.92  
De patrouille van de vossen werden de bedenkers en de ziel van de oprichting van 
een  Brugse  sea‐scouts.  Het  behoren  tot  de  sea‐scouts  had  gevolgen  voor  het 
taalgebruik dat werd gehanteerd. Voortaan heette een patrouille, een kwartier, een 
patrouilleleider werd  een kwartiermeester genoemd. Alles werd  aangepast  aan de 
taal van de zee. De pioniers van  sea‐scouting  in Brugge konden  in  ieder geval als 
‘revolutionair’  beschouwd worden  en  opstandig. De  leiding  van  de  39e  B.S.B.  de 
Menapiërs had geen vat meer op de patrouille die  in de ban was van sea‐scouting. 
Hoewel de leiding van het 39e niet echt te vinden was voor dit nieuwe idee, kwam er 
geen  echt  uitgesproken  protest. Ze wisten  immers  ook  dat  de  patrouille  zich  niet 
radicaal  zou  afkeren  van  de  B.S.B., maar  eerder  op  zoek  ging  naar  avontuur.  Ze 
werden dan ook niet als geloofwaardig aanzien. Ze zouden na een korte tijd wel met 
hangende pootjes  terugkeren. De eenheidsleiding van het 39e was wel danig onder 
de  indruk van de manier waarop de patrouille door de  troep van Oostende werd 
benaderd  en  hoopte  alleen  dat  ze  hun  patrouille  niet  zouden  kwijtspelen  in  deze 
moeilijke tijden.93

 
5.1.1.1 Naamgeving: “De Gerlache”  
Kort na het ontstaan van het sea‐scouts kwartier, sloten ze zich aan bij de nationaal 
erkende  organisatie  voor  sea‐scouts.  Eind  1956  kreeg  het  kwarter  als  troep  het 
nummer 11e S.S.B. toegewezen. Toch bleven ze nog onder de hoede van de 39e B.S.B. 
Ze  functioneerden  namelijk  onder  dezelfde  eenheidsleider  en  deelden  hetzelfde 
comité. Er werd ook uitgekeken naar een eigen naam. Ze wilden in de eerste plaats 
vernieuwend zijn, innovatiever dan de naam “de Menapiërs”. Er werd al vlug beslist 
om de welluidende naam “De Gerlache” als groepsnaam aan te nemen. 94

Adrien de Gerlache de Gommery95

“Hij  werd  geboren  in  1866  te  Hasselt.  Als  jongeman  droomt  hij 
ervan  om  een  zeemanscarrière  uit  te  bouwen  en  wil  hij  zich 
vervoegen bij de marine. Zijn vader stemt daar echter niet mee in en 
laat  zijn  zoon  studeren  aan  de  universiteit  van  Brussel  aan  de 
faculteit  toegepaste  wetenschappen.  Toch  blijft  Adrien  onder  de 

                                                 
92 Interview met Etienne Declercq 20 november 2005 
93 Fonds van de Menapiërs, Verslagen van leidersvergaderingen (1956) 
94 Interview met Eric Vandewalle, 30 oktober 2006 
95 www.hetlaatstecontinent.be 
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indruk  van  de  zee  en  gaat  tijdens  de  vakanties mee  als  scheepsjongen  op  een  stoomboot. 
Uiteindelijk haalt hij toch zijn diploma aan de ULB. Adrien zijn roeping ligt toch bij de zee en 
het water. Hij schrijft zich in bij de zeevaartschool te Oostende. In 1889 behaalt hij het brevet 
van  tweede  luitenant  op  de  grote  vaart. Hij  krijgt  een  job  aangeboden  op  de  overzet  van 
Oostende naar Dover. Dit is voor Adrien niet avontuurlijk genoeg en geeft er algauw de brui 
aan.  Hij  wil  meer  in  zijn  leven.  Uiteindelijk  zal  hij  België  op  de  kaart  zetten  met  zijn 
succesvolle expeditie naar Antarctica. Adrien de Gerlache kan beschouwd worden als een kind 
van zijn tijd. Op het eind van de 19e eeuw was zo ongeveer de hele wereld ontdekt en in kaart 
gebracht. Één  continent bleef nog ongekend  terrein, namelijk het poolgebied Antarctica. Op 
het  zesde  internationaal  geografisch  congres werd  gesteld  dat  de  ontdekking  en  verkenning 
van dat stuk terra incognita nog moest gebeuren voor de eeuwwisseling. Men verwachtte dat 

een  land zoals Groot‐Brittannië of de Verenigde Staten een expeditie 
zouden opstarten. Het tegendeel werd bewezen, want de expeditie zou 
geleid  worden  door  een  Belgische  marineofficier.  Dit  was  een 
verrassing van formaat aangezien het kleine Belgenlandje totaal geen 
maritiem verleden had en daarenboven had ons land welgeteld 60 km 
kust.  Adrien  de  Gerlache  kreeg  de  nodige  centen    bijeen  om  een 
driemaster  te  kopen,  de  Belgica.    Hij  vond  een  geschikte  crew 
waaronder een aantal wetenschappers, om samen met hem de poolreis 
te  ondernemen. Op  16  augustus  1897 vertrok  de Belgica  vanuit  de 
haven van Antwerpen naar het veelbeloofde Antarctica. Alles verliep 
vlekkeloos tot op zeker moment het schip  in een storm verzeilde. Tot 

overmaat  van  ramp  raakte  de  Belgica  vast  in  het  ijs. De  zon  ging  onder  voor  een  aantal 
maanden. De  poolnacht was  aangevangen.   De  expeditieleden  leden  enorm  onder  de  barre 
omstandigheden  waarin  ze  verkeerden.  Tijdens  de  zomer  werd  dan  ook  alles  in  het  werk 
gesteld om de driemaster uit het  ijs  te bevrijden. Ze  slaagden  in hun opzet  en op 14 maart 
1899  zetten  ze  koers  naar  huis.    Naast  alle  ellende  was  er  ook  tijd  om  meteorologische 
metingen te doen, de diepte en temperatuur  van het water te meten en de hele streek werd in 
kaart gebracht. De  fauna  en  flora werden onderzocht,  er werden nieuwe  soorten planten  en 
dieren ontdekt. De expeditie zou een succes voor de wetenschap worden en gekend staan als de 
eerste wetenschappelijke expeditie naar Antarctica die er ook overwinterde. Na zijn succesvolle 
expeditie kan Adrien de Gerlache er maar niet genoeg van krijgen. Hij is bezeten door de zee. 
Hij zal in de toekomst nog een aantal keer het ruime sop kiezen om grootscheepse expedities te 
vervolgen.  In 1914 breekt de  eerste wereldoorlog uit  en Adrien doet  zich voor  als  een ware 
patriot. In de haven van Oostende helpt hij met het oprichten van een  landingspost voor het 
Britse leger. Hij helpt ook bij de evacuatie van vluchtelingen naar Groot‐Brittannië. Hij voert 
zelfs een aantal campagnes in Noorwegen en Zweden om de bevolking bewustwording van de 
ellende van de oorlog bij te brengen. Na de oorlog wordt Adrien technisch raadgever van de 
regering. Hij werkt  een plan uit voor de  opleiding van marineofficieren.  In 1926 wordt hij 
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zelfs  benoemd  tot  inspecteur  generaal. Twee  jaar  later  is  hij  al  directeur  generaal.  In  1934 
wordt Adrien de Gerlache ziek en hij overlijdt dan ook op 4 december 1934.”  

Uit  het  levensverhaal  van  Adrien  de  Gerlache  de  Gomery,  dat  hierboven  werd 
geschetst,  moet  blijken  waarom  de  sea‐scouts  de  naam  “de  Gerlache”  hebben 
gekozen. De Gerlache was een zeer bekende figuur in die tijd. De link met het water, 
de Polen en België was voor de hand liggend. De naam was Frans, maar voor de sea‐
scouts werd dit niet als een belemmering beschouwd, want alles in die tijd was nog 
onder Franse  invloed. Het kind moest  toch  een naam hebben. De  roeping van De 
Gerlache was de zee en dat was voor de sea‐scouts  iets wat ze hoog  in het vaandel 
droegen.  Adrien  de  Gerlache  was  een  echte  avonturier  en  wilde  de  wereld 
ontdekken. Dit was  ook  zo  voor  de  sea‐scouts  van  Brugge.  Ze wilden  avonturen 
beleven. Het was een naam met een bepaalde uitstraling en vooral innovatiever dan 
‘de Menapiërs’. Zijn bekende expeditie naar Antarctica en zijn verdiensten tijdens de 
oorlog voor zijn vaderland waren eveneens belangrijk. Dit was een duidelijk bewijs 
dat  de  troep  van  de  sea‐scouts  het  vaderland  nog  in  hun  harten  droeg.  Dit 
patriottisme hadden de sea‐scouts nog meegekregen van hun oorspronkelijke band 
met de 39e B.S.B.96

 
5.1.1.2 Het uniform97

Het uniform werd aangepast aan het feit dat men nu behoorde tot de sea‐scouts. Er 
werd een witte T‐shirt gedragen, met daaronder een blauwe broek, blauwe kousen 
met een witte boord en een blauwe das met witte rand die op vandaag nog steeds 
door  alle  sea‐scouts wordt gedragen. Voor  alle  scouts werd ook  een  zeemanspetje 
voorzien. De kwartiermeester droeg een kepie. Daarnaast werd ook een eigen vlag 
gemaakt door Mevrouw Dewynter. Op die blauwe vlag werd de naam van de groep 
geborduurd,  samen met het  embleem van de  S.S.B. Met  een nieuwe naam, nieuw 
uniform en een eigen vlag waren ze volledig uitgedost om ertegenaan te gaan.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Interview met Eric Vandewalle, 30 oktober 2006 
97 Ibidem 
Privé-archief van Eric Vandewalle, Fotomateriaal, 11e S.S.B. in correct uniform 

 62



5.1.1.3 De eerste boten 
98

Een  sea‐scouts  kan  geen  sea‐scouts 
genoemd  worden  zonder  het  water  te 
verkennen.  Daar  zijn  uiteraard  boten 
voor nodig. De sea‐scouts stelden alles in 
het werk om een boot  te kunnen kopen. 
Er  waren  in  die  tijd  nog  niet  zoveel 
middelen als nu en er dienden zich dan 

ook  geldproblemen  aan. De  sea‐scouts  zochten  naar  een  oplossing  en  gingen  oud 
papier,  ijzer  en  stoffen  ophalen met  de  gekende  ‘triporteur’,  om  die  dan  bij  een 
opkoper uit de Clarastraat  in Brugge van de hand te doen. Daarnaast gaven ze ook 
toneelvoorstellingen en feestjes om geld in het laatje te brengen.  
De Oostendse collega’s kenden een goed adres  in de haven van Brugge, waar voor 
een prikje  een afgedankte kapiteinssloep kon opgekocht worden. Die boten waren 
vaak  reddingssloepen  die  geen  dienst meer  konden  doen.  Bij  sloperij  De  Backer 
kochten de Brugse sea‐scouts hun eerste boot. 99

In  het maandblad  van  de  2de  eenheid  te Oostende werd  een  aantal  keer melding 
gemaakt van nieuwtjes van hun buren uit Brugge. Af en toe brachten ze samen tijd 
door. Ze hadden  immers veel  aan hen  te danken.  In het  tijdschrift  ‘Contact’ werd 
bijvoorbeeld  verwezen  naar  het  doopfeest  van  de  eerste  boot  van  de  Brugse  sea‐
scouts,  ‘de  Bob’.  In  de  maand  april  werd  hun  eerste  boot  gedoopt.  Talrijke 
kijklustigen  en  genodigden  waaronder  het  comité  van  het  39e  B.S.B.  en  hun 
gezamenlijke  eenheidsleider,  Jacques  Dewaele,  waren  van  de  partij.  Allen 
verzamelden aan de oever van het kanaal Brugge‐Oostende. Door de aanwezigheid 
van de eenheidsleider en comitéleden van de 39e B.S.B. kunnen we aannemen dat er 
nog een goede verstandhouding heerste  tussen beide groepen. De  sea‐scouts  troep 
was immers nog afhankelijk van de 39e B.S.B. Mevrouw Dewynter was meter van de 
eerste boot, die naar haar zoon werd genoemd. Ze wenste de Brugse sea‐scouts dan 
ook een behouden vaart. Naast een uitgebreid verslag van het doopfeest meldde het 
tijdschrift ook nog dat er spoedig een tweede kwartier zou worden opgericht.100

 

                                                 
98 Privé-archief van Eric Vandewalle, Fotomateriaal, de eerste boten 
99 Interview met Eric Vandewalle, 30 oktober 2006 
100 Privé-archief van Etienne Declercq, ‘Contact, maandblad der 2de eenheid “sea-scouts van België” Oostende’, 
(mei 1956); [VII] p.16 
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De oorspronkelijke patrouille van de vossen, die bij de overgang naar de sea‐scouts 
veranderde  in  het  kwartier  van  de  meeuwen,  werd  uitgebreid  met  een  tweede 
kwartier namelijk, de robben. Door de uitbreiding met een tweede kwartier   was er 
gauw nood  aan  een  tweede boot. De  eerste boot  ‘de Bob’, was  eigenlijk maar  een 
afdankertje. Er was constant werk aan die boot om hem droog te houden. De tweede 
boot  was  een  stuk  steviger  en  daarenboven  kon  er  een  buitenboordmotor  op 
bevestigd  worden.  De  boot  werd  ‘de  Jacques’  gedoopt  naar  de  naam  van  de 
toenmalige  eenheidsleider,  Jacques  Dewaele.  Op  12  mei  1957  werd  hij  officieel 
gedoopt.  

Zondag 12 mei was alweer een mijlpaal voor de Brugse sea‐scouts, want de tweede boot zou 
gedoopt worden temidden de belangstelling van ouders, oud‐scouts en afgevaardigden van de 
Brugse Girl‐Guides, Boy‐Scouts en welpenhorde. Ook de troep van Oostende was als naaste 
buur aanwezig met vier roei‐ en zeilsloepen en de nieuwe motorboot. Temidden van het mooie 
kader van de Brugse vaart nam de plechtigheid een aanvang met de overkomst van een welp 
naar de sea‐scoutstroep. Dit was van grote betekenis want met Jacky Grootaert is dit de eerste 
welp  die  geleverd wordt  aan  het  scoutskwartier. Ook  twee  kranige  verkenners  legden  hun 
scoutsbelofte af  in handen van schipper  Jacques Verriest. Plots werd de aankomst van vader 
Neptunus gemeld in aanwezigheid van zijn boezemvriend Kobe. Er werd overgegaan naar de 
doop. Deze  boot  werd  genoemd  naar  de  sympathieke  eenheidsleider  van  Brugge,  namelijk 
Jacques  Dewaele,  door  hem  met  een  champagnefles  gedoopt  en  door  Neptunus  in  de 
scoutsvloot opgenomen. Vervolgens vertrok een defilé van alle boten voor het talrijke publiek. 
Toen  trokken  alle  aanwezigen  het  lokaal  van  de  sport  nautique  binnen  waar  mevrouw 
Dewynter in de bloemetjes werd gezet om haar werkelijke actieve hulp die ze sedert jaren aan 
de  Brugse  B.S.B.  scouts  levert. De  vereniging  is werkelijk  fier  op  haar  en  door  el  Jacques 
Dewaele werd haar de dienstster opgespeld.  
Het was voorwaar voor de sea‐scouts en met hen de B.S.B. scouting een mooie dag. Het was 
een bewijs dat Brugge leeft en wij kunnen niet anders dan onze buren veel wind in de zeilen te 
wensen, veilige havens en een behoud van hechte vriendschap.101

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 Privé-archief van Etienne Declercq, ‘Contact, Maandblad der 2de eenheid “sea-scouts van België” Oostende’, 
(mei 1957), [VII], p.4 
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5.1.1.4   Eerste leden en hun activiteiten 
De patrouille van de vossen was een kern van 7 à 8 jongens die de leeftijd van 17 jaar 
hadden bereikt. De patrouilleleider was Eric Vandewalle, die de  eerste  troepleider 
van  de  sea‐scouts  werd. 102   De  assistenten‐  verkennerleiders  waren  Eddy 
Vandevoorde,  Dicky  Elslander,  Jan  Bernheim  en  Yvan  Deloof.  Deze  maakten 
oorspronkelijk allemaal deel uit van de patrouille van de vossen, die bij de overgang 
naar de sea‐scouts werd omgedoopt  tot de patrouille van de meeuwen.103 De echte 
hoofdleider van de sea‐scouts was  Jacques Verlies. Volgens  troepleider Vandewalle 
waren  de  jongens  van  de  patrouille  kinderen  van  hun  tijd.  Hun  troep  was  niet 
politiek  getint, maar  toch waren  de  eerste  sporen  van Vlaamsgezindheid  reeds  te 
bespeuren. Het was dan ook  in die  tijd dat de Volksunie als politieke partij  in het 
leven  geroepen werd. De Vlaamse  leeuw werd  voor  velen  het  nieuwe  ideaal. De 
invloed van dat Vlaamse gedachtegoed moet  toch gerelativeerd worden. De eerste 
leden waren wel al tot het besef gekomen dat ze Vlaming waren en dat het spreken 
van Frans binnen de troep niet meer hoorde. Ze wilden vooral een scoutsgroep zijn 
die  open  stond  voor  iedereen  ongeacht  zijn  ideologische  overtuiging. Hoewel  ze 
thuis  nog  allemaal  een mondje  Frans  spraken, wilden  ze  de  liberale manier  van 
scouting van het 39e B.S.B. verbannen. De 39e B.S.B. werd door de pioniers van sea‐
scouting te Brugge gezien als een liberaal getinte elitescouts, soms zelfs neigend naar 
een  Franssprekende  kaste.   De  overgang  naar  een meer  ‘open’  scouting was  een 
algemene  tendens  van de  tijd  en  kon  gezien worden  als  een  verandering  van  het 
klimaat waarin aan scouting werd gedaan. Zo was er bij de V.V.K.S. van Brugge heel 
wat  ruzie  en  conflicten  daaromtrent.  Men  wou  zich  minder  binden  aan  het 
christelijke element, de aalmoezeniers en dergelijke. Heel wat leden van de V.V.K.S. 
stapten dan ook op en vervoegden zich bij de   11e S.S.B. Daar was iedereen immers 
welkom ongeacht zijn ideologische overtuiging. De zeescouts van het V.V.K.S. waren 
zeer Vlaamsgezind. Dit is al meteen af te leiden uit hun naam. Ze noemen zich geen 
sea‐scouts, maar  zeescouts. De  ex‐leden  van de V.V.K.S. werden met  open  armen 
ontvangen bij de 11e S.S.B.   Zij brachten uiteraard hun Vlaams gedachtegoed mee, 
wat de Vlaamsgezindheid binnen de 11e S.S.B. bevorderde. 104  
 
 

                                                 
102 Privé-archief van Eric Vandewalle, Benoeming tot troepleider van de 11e S.S.B. op 1 juni 1958 (cfr.bijlage 7)  
103 Fonds van de Menapiërs, Briefwisseling, Jacques Dewaele aan Bob Dewynter, 4/03/1958 
104 Interview met Eric Vandewalle, 30 november 2006 
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De eerste activiteiten van de sea‐scouts waren er niet meer op gericht aan verkennerij 
te doen, want dit was net de reden waarom ze de B.S.B. vaarwel zegden. De methode 
van  Baden  Powell  was  voor  de  11e  S.S.B.  van  ondergeschikt  belang.  Ze  hadden 
immers  genoeg  van  het  soldaatje  spelen  en  dus  ook  van  het  semi‐militarisme. Ze 
wilden zich vooral kunnen ontspannen en veel plezier maken samen. Er waren in die 
tijd dan ook weinig reglementen en wat de nationale organisatie S.S.B. vooropstelde, 
interesseerde hen evenmin. Ze hadden lak aan een hoger gezag die hen vertelde wat 
ze moesten doen. Ze zorgden er wel voor dat ze aangesloten waren bij de S.S.B. en 
dus administratief  in orde waren. Zo kreeg  ieder  lid bij het betalen van zijn  lidgeld 
een scoutsboekje. Hierin stonden de wet en de belofte, wanneer je bepaalde graden of 
technieken  behaalde,…  Achteraan  het  boekje  kon  per  jaar  een  zegeltje  gekleefd 
worden dat gold als bewijs van verzekering.  105 Verder kreeg de manier waarop de 
Brugse sea‐scouts aan scouting deden een eigen invulling.  In de eerste jaren was er 
nog geen ambitie om de troep uit te breiden naar andere leeftijden of naar het andere 
geslacht. De eigenlijke troep bestond uit een bende jongeren die zichzelf omschreven 
als avonturiers. Wanneer ze  te oud werden voor de groep, dan gingen ze gewoon 
weg. Veelal werd dit probleem  vanzelf  opgelost door  ofwel  het  vervullen  van de 
dienstplicht ofwel door het aanvatten van hogere studies.  
Tijdens de  eerste  jaren  van  hun  bestaan,  hadden  ze  een dubbele doelstelling. Ten 
eerste wilden ze zich naar de buitenwereld bekend maken als echte sea‐scouts en ten 
tweede wilden  ze  overleven  als  sea‐scouts  zodat  ze  niet  op  hun  stappen moesten 
terugkeren. Hét  teken van een echte sea‐scout  is natuurlijk de band met het water. 
Na de aanschaf van twee sloepen was het voornaaste doel te kunnen voorzien in het 
onderhoud van de sloepen en ermee kunnen varen. De eerste boot, ‘de Bob’, was een 
afdankertje waaraan constant herstellingen nodig waren. De sloep maakte constant 
water.  Tijdens  een  rondvaartje  op  het  kanaal  moest  telkens  iemand  aangesteld 
worden om het water te gozen. Er werd dan ook veel energie en tijd gestopt  in het 
breeuwen van de  sloepen. Breeuwen  is een  techniek die de waterdichtheid van de 
sloepen moet garanderen. Zo werden de wanden van de sloep ingesmeerd met pek 
en de openingen tussen de planken van de zijwand gedicht met breeuwkatoen. Het 
varen met een sloep was in die tijd een gevaarlijke onderneming. De sloepen waren 
immers niet goed uitgebalanceerd, waardoor bij één verkeerd manoeuvre de  sloep 
kon kapseizen. De ‘Bob’, die in een vorig leven dienst had gedaan als reddingssloep, 
was slechts voorzien van een noodzeil wat het zeilen niet vergemakkelijkte.  
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Op hun tweede sloep was plaats voorzien om een buitenboordmotor te plaatsen. Dit 
was  voor  de  sea‐scouts  dolle  pret,  maar  nadien  bekeken  was  het  een 
levensgevaarlijke onderneming. Ze namen heel wat  risico’s, wat  een kenmerk was 
van  hun  avontuurlijke  ingesteldheid.  De  sea‐scouts  werden  altijd  al  als 
buitenbeentjes  beschouwd. Ze waren  veel  harder  dan  de  landscouts. Ze  speelden 
geen softe spelletjes, maar trotseerden de gevaren van het water. De sea‐scouts zagen 
zichzelf als een volkje van de zee, net zoals de taaie zeelieden. Ze waren een ras apart, 
met  een  eigen dialect  en  een  eigen mentaliteit. De Brugse  sea‐scouts  benadrukten 
vooral  hun  West‐Vlaamse  mentaliteit  die  gekend  stond  als  een  mentaliteit  van 
mensen die niet graag iets gezegd worden.106  
Naast  het  onderhoud  van  de  boten, wilden  de  sea‐scouts  vooral  zorgen  voor  het 
voortbestaan van de  troep. Daarom was er uiteraard nood aan opvolgers. Er werd 
niet gerekruteerd bij de eigen leeftijd, maar bij jongeren. Ze rekruteerden in de eerste 
plaats in de zeevaartafdeling van het Atheneum. De fascinatie voor het water en alles 
wat  ermee  gepaard  ging, was  immers  al  aanwezig  in  de  gedachtegang  van  deze 
studenten. Het valt dan ook meteen op dat leden van de Brugse sea‐scouts een latere 
carrière gingen uitbouwen op het water. De ene ging als matroos naar de marine, de 
ander werd steward op een ferry,… Eens je met de microbe van de zee werd besmet, 
raakte  je er niet meer van verlost. Door  in dezelfde school  te rekruteren als het 39e 
B.S.B. kwamen ze uiteraard in elkaars vaarwater, wat later zal leidden tot conflicten 
(cfr.supra). Onder die nieuwe leden zat bijvoorbeeld Jacques Verriest, die later zelfs 
eenheidsleider  werd  van  de  11e  S.S.B.  Het  was  vooral  de  bedoeling  om  het 
voortbestaan  van  de  beweging  te  garanderen.  Naast  het  Koninklijk  Atheneum 
werden  ook  leden  aangetrokken  uit  andere  scholen  zoals  de  Frères,  Sint‐
Leocollege,…en dit door de openheid die de troep uitstraalde. 
Om  wat  meer  naambekendheid  te  bekomen,  namen  de  sea‐scouts  deel  aan  de 
tentoonstelling ter gelegenheid van de opening van de nieuwe lokalen van het K.A. 
te Brugge samen met de 39e B.S.B. Een sloep werd omwille van die gelegenheid naar 
de binnenstad gebracht. (cfr. Infra). 
1957 was een zeer speciaal jaar voor de Brugse sea‐scouts en ook een speciaal jaar in 
de geschiedenis van scouting. Het was immers het dubbele jubileumjaar, want zowel 
de  100ste  verjaardag  van  Baden  Powell werd  gevierd,  als  de  50ste  verjaardag  van 
scouting.  Zo’n  vijf  miljoen  scouts  en  gidsen  over  de  hele  wereld  vierden  deze 
verjaardag  van  de  stichter.  Dit  fenomeen  werd  zowel  door  nationale  als 
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internationale  evenementen  gekenmerkt.  In  België werden  herinneringspostzegels 
uitgegeven met daarop een scoutsonderwerp of afbeelding van de stichter. Er werd 
een grote nationale manifestatie georganiseerd in het Heyzelstadion in Brussel onder 
het toeziend oog van de koning. Deze manifestatie moest een groot succes worden, 
waarmee  kon  aangetoond worden dat  scouting  in België  leefde. Dé  internationale 
manifestatie  bij  uitstek was  de wereldjamboree. De  Britse  scouts  vielen  de  eer  te 
beurt om hun scoutsbroeders uit de hele wereld te ontvangen. Het was immers daar 
dat Baden Powell  50  jaar  geleden  zijn  scoutsmethode  in het  leven  riep. Meer dan 
25.000  scouts uit 66 verschillende  landen waren  in het prachtige kader van Sutton 
Park bij Sutton Coldfield  in het graafschap Warwickshire, gelegen  in het hartje van 
Engeland,  van  de  partij  voor  de  jamboree.  Deze  ging  door  van  1  tot  en met  12 
augustus  1957. De  scouts werden  ingedeeld  in  een  aantal  subkampen waarvan de 
naam refereerde naar één van de vorige jamborees. Onder de talrijke ingeschrevenen 
bekleedde België een voorname plaats. Meer dan 2.000 Belgische deelnemers namen 
deel, waaronder  toch zo’n 300 scouts van de B.S.B.107 Ook de 11e S.S.B. nam, samen 
met de troep van Oostende, deel aan de jamboree. Samen waren ze met 28 waarvan 
een 7 à 8 deelnemers van Brugge. Ze deden de overzet naar het internationale kamp 
met  de  Kamina,  een  boot  van  het  Belgisch  leger  die  voor  die  gelegenheid werd 
gereserveerd om de Belgische delegatie naar Engeland te brengen. Ook aanwezig op 
de Kamina waren een patrouille scouts uit Congo, die  in die  tijd nog een Belgische 
kolonie was. Eenmaal aangekomen op het kamp, werden de Belgen onderverdeeld in 
subkampen. Het materiaal werd ter plekke gebracht om dan tenten op te zetten. Ze 
voelden zich een echte scout, zeker ten overstaan van de Amerikanen die toekwamen 
met  grote  vrachtwagens  en  auto’s  volgeladen met  koelkasten  en  allerlei materiaal 
waarvan de Bruggelingen  alleen maar konden dromen. Dit was  een  teken van de 
opkomende  consumptiemaatschappij.  Het  was  overduidelijk  dat  een  land  als 
Amerika  al  veel  verder  ontwikkeld was. De  Bruggelingen  voelden  zich  als  echte 
sukkelaars met  een paar  tentjes  en wat  schamel materiaal. De Belgen konden niet 
gewoon  raken  aan  de  Engelse  keuken. Ze  deden  ter  plaatse  vooral  internationale 
activiteiten. Iedere dag was er een bepaald land die zich via een bepaald thema ging 
voorstellen. De Belgen stelden zich voor aan de hand van sketches en door zich  te 
verkleden. Het kwam er dus op neer om de show  te stelen en  te  tonen waar  je als 
groep sterk in was. De 12‐daagse was voor de sea‐scouts een grote ervaring.108  

                                                 
107 Fonds van de Menapiërs, ‘De ceder, revue van de Boy-scouts en Girl Guides van België’ (1956) nr.4 
108 Interview met Eric Vandewalle, 30 november 2006  
      Privé-archief van Eric Vandewalle, Fotomateriaal jamboree 1957 (cfr. Bijlage 9)                                                                           
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In 1958‐1959 werd voor het eerst gedacht dat de sea‐scouts  sterk genoeg waren om 
een afzonderlijk groep te vormen, los van de bemoeienissen en zorg van de 39e B.S.B. 
Het  ledenaantal  van  de  sea‐scouts was  danig  uitgebreid, waardoor  de  sea‐scouts 
meer zekerheden verwierven over hun toekomt en verder bestaan.  
Aangezien  er  voor  iedereen  een  tijd  was  van  komen  en  gaan,  moest  de  fakkel 
doorgegeven worden. Eric Vandewalle werd namelijk opgeroepen om zijn militaire 
diensplicht  te  vervullen. Hij  zorgde  er wel  voor  dat  de  troep  niet  in  chaos werd 
achtergelaten  en  zocht  een opvolger. Hij kon vertrekken op  een veilige manier.  In 
1960 werd  Eddy  Vandevoorde  aangesteld  als  schipper  van  de  11e  S.S.B. met  het 
akkoord van de algemeen commissaris Etienne Declercq.   Vanaf dan kregen de sea‐
scouts  een  eigen  troepkas.  Na  een  korte  periode  werd  duidelijk  dat  Eddy 
Vandevoorde niet de meest geschikte partij was om de troep over te nemen. Hoewel 
hij ouder was en dus een soort van autoriteit kon afdwingen, botste het vaak. Hij had 
nogal militaire  neigingen  en  daar wilden  de  sea‐scouts  nu  net  niets meer mee  te 
maken hebben. Daarenboven waren de meeste sea‐scouts afkomstig uit scholen waar 
een tamelijke opleiding werd genoten, kort gezegd ‘humaniorascholen’, wat niet kon 
gezegd worden van de opleiding die door Vandevoorde werd genoten. Kortom, het 
niveauverschil  tussen  de  oudere  kern  van  de  11e  S.S.B.  en  het  karakter  en  de 
opleiding  van  Vandevoorde  zorgde  ervoor  dat  er  gauw  conflicten  waren  zowel 
binnen de eigen troep als met de 39e B.S.B.109

 
5.1.1.5   Perikelen tussen de 39e B.S.B. en de 11e S.S.B.  
Bij de oprichting van de sea‐scoutspatrouille was de landscouts niet echt opgezet met 
de plannen van de jonge avonturiers. Ze vreesden immers voor een afscheuring, wat 
hun  ledenaantal  drastisch  zou  doen  dalen,  terwijl  de  eenheid  al  in  een moeilijke 
periode verkeerde. De landscouts konden de afscheuring tijdelijk vermijden. De sea‐
scouts werden  opgenomen  in  de  39e  eenheid.  Ze  vormden  een  afzonderlijke  tak 
binnen de 39e eenheid, naast welpen, verkenners,… De  land– en sea‐scouts hadden 
met andere woorden dezelfde eenheidsleider en hetzelfde comité. In de eerste  jaren 
verliep  alles  vlot  en  gingen  beiden    op  een  vriendschappelijke manier met  elkaar 
om.110 Beide groepen boekten zelfs resultaten, waardoor de moeilijkheden voor de 39e 
B.S.B. tijdelijk van de baan waren. Bij het doopfeest van de boten van de sea‐scouts 
was  een delegatie  van de  39e B.S.B.  aanwezig. De  boten,  ‘de  bob’  en  ‘de  Jacques’, 
werden naar  eenheidsleiders van het  39e genoemd. De  39e  eenheid wenste de  sea‐
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scouts  een  behouden  vaart.  De  houding  van  land–  en  sea‐scouts  die  we  hieruit 
kunnen afleiden, wijst op een wederzijds respect en een goede samenwerking. Maar 
mooie  liedjes  duurden  nooit  lang.  Zowel  uit  de  verslagen  van  de 
leidersvergaderingen uit die tijd als uit de diverse briefwisseling, bleek dat de twee 
groepen enkele jaren op gespannen voet met elkaar omgingen. Na de aanstelling van 
Eddy Vandevoorde als troepleider begonnen de discussies buitengewone proporties 
aan te nemen en zal het probleem uiteindelijk escaleren in de afscheuring van de sea‐
scouts. De sea‐scouts werden door Etienne Declercq, die sinds 1960 aangesteld was 
als  algemeen  commissaris  van  de  S.S.B.,  in  de  richting  van  de  onafhankelijkheid 
geduwd.  Er  was  bij  de  oprichting  van  de  patrouille  sea‐scouts  een  compromis 
ondertekend  door  beide  partijen  om  beide  groepen  samen  te  doen  functioneren 
onder  dezelfde  eenheidsleider  en  hetzelfde  comité.  Bij  het  ontslag  van  EL Marcel 
Buyl,  twijfelde zijn opvolger Fernand Moeykens aan de verdere samenwerking. Hij 
vreesde  dat  de  sea‐scouts  hem  niet  zouden  aanvaarden  als  hun  EL.  Een 
versnippering van de krachten konden ze volgens hem missen als kiespijn.111 De 11e 
S.S.B. wou een verdere samenwerking met de landscouts niet uit de weg gaan, maar 
die moest aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ten eerste wilden ze dat de basis en 
de  twee  boten principieel  eigendom waren  van de  sea‐scouts  en dus  niet  konden 
verkocht worden zonder hun  inspraak. De  sea‐scouts  functioneerden verder onder 
het  toezicht  van  de  39e  eenheid,  maar  dit  enkel  wat  betreft  de  administratie, 
leidervorming  en  hulp  bij  het  inrichten  van  feesten  en  dergelijke.  Ze  wilden 
bovendien een eigen troepkas en de mogelijkheid voor een goede rekruteringsbasis. 
Dit betekende dat ze erop aanstuurden een eigen welpenorde te mogen oprichten.112  
Op de  leidersvergadering van 5  september 1961 vielen zeer harde woorden  tussen 
beiden. De  landscouts meenden  immers dat de sea‐scouts kampeermateriaal die ze 
uitgeleend  hadden  voor  hun  zomerkamp,  hadden  ontvreemd. Hierop  repliceerde 
troepleider  Vandevoorde  dat  er  dikwijls  in  hun  basis  aan  de  Canadabrug  werd 
ingebroken zowel door vreemden als door  ‘anderen’. Met  ‘anderen’ viseerde Eddy 
Vandevoorde duidelijk de landscouts. Zij vergaderden immers geregeld op de basis 
van de landscouts, aangezien ze nog geen vast lokaal hadden kunnen betrekken. Hij 
eiste dat in het vervolg niemand de basis mocht betreden, met uitzondering van de 
sea‐scouts. Daarenboven stelde Eddy Vandevoorde dat hij vervolgens niets meer met 
de  eenheid  van  Brugge wou  te maken  hebben. Hij  zou  er  voor  zorgen  dat  er  op 
                                                 
111 Fonds van de Menapiërs, Briefwisseling, Fernand Moeykens (EL) aan Frans Snacken (commissaris B.S.B.), 
18 juli 1961 
112 Fonds van de Menapërs, Document met voorwaarden voor goede samenwerking tussen 11e S.S.B. en 39e 
B.S.B., juli 1961  
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nationaal plan zou overgegaan worden tot een algemene scheiding van land– en sea‐
scouts. Volgens hem beantwoordde het tijdschrift ‘Op Weg’ niet meer aan de eisen en 
zouden alle Brugse sea‐scouts vanaf het volgende scoutsjaar het tijdschrift  ‘Contact’ 
trekken. Na deze harde woorden verlieten alle  leiders van de sea‐scouts abrupt de 
vergadering.113  De  landscouts waren  aangeslagen wegens  het  opschorten  van  de 
samenwerking, maar wilden kost wat kost vermijden dat Vandevoorde zijn plannen 
doorvoerde. Ze beseften des te meer dat ze de zaak niet meer intern konden regelen 
en  stelden  een  aanklacht  in  tegen  de  schipper  van  de  sea‐scouts  bij  de  algemeen 
commissaris van de B.S.B. Het werd een zeer uitgebreide aanklacht. Ze melden eerst 
en vooral dat alle pogingen door hen aangewend, om de malaise voortkomend uit de 
wrijvingen  tussen  B.S.B.  en  S.S.B.  te weren,  schipbreuk  liepen.  Ze  hadden  op  de 
vergadering van het comité van 4 oktober beslist om voor eens en voor altijd komaf 
te maken met het kleinzielige  gedoe van  schipper Vandevoorde  zodat  ze met  een 
schone  lei  verder  konden  gaan.  Er  werden  heel  wat  expliciete  voorbeelden 
aangehaald  waarbij  ze  het  gedrag  en  de  uitlatingen  van  Eddy  Vandevoorde 
bekritiseerden. Volgens het comité werkte het gedrag van Vandevoorde eveneens het 
afhaken van meerdere sea‐scouts  in de hand. Het comité beëindigde hun aanklacht 
met de vraag of de nationale  leiding de schipper uit zijn  functie wou ontzetten om 
bovengenoemde  redenen. Ze  hadden  reeds  voor  een  vervanger  gezorgd,  namelijk 
Jacques Verlies,  die  eertijds  schipper was  van  de  11e  S.S.B., maar  die  zijn  functie 
achterwege liet omwille van conflicten met Eddy Vandevoorde. 114   
In  een  brief  van  de Districtcommissaris  aan  nationaal  commissaris Mertens, werd 
gewezen  op  de  kwaliteiten  van  Eddy  Vandevoorde.  Hij  had  immers  een  aantal 
technische eigenschappen die ze bij de sea‐scouts wel konden gebruiken. Hoewel hij 
dus  zeer  weinig  tact  had, moeilijk  handelbaar  was  en  scouting  niet  als  doel  op 
zichzelf stelde, maar als middel om persoonlijk vooruit te komen in het leven, moest 
hij als  troepleider  toch nog een kans krijgen. Dit kan  echter alleen onder bepaalde 
voorwaarden. Hij mocht niet proberen om leden van het 39e over te hevelen naar de 
sea‐scouts, moest een penningmeester aanstellen voor de  financies en hij moest de 
nationale leiding op de hoogte brengen van de activiteiten van de troep. 115 Er werd 
dus geen gevolg gegeven aan de aanklacht van de 39e B.S.B. om Eddy Vandevoorde 
te ontslaan als troepleider. 

                                                 
113 Fonds van de Menapiërs, Verslagen van de leidersvergaderingen, 5 september 1961 
114 Ibidem, Aanklacht tegen schipper Vandevoorde, 17 januari 1962 
115 Ibidem, Briefwisseling tussen districtcommissaris en nationaal commissaris, 27 maart 1962 
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In maart 1962 begonnen de sea‐scouts met een eigen welpenhorde onder leiding van 
Johan Valcke,  voormalig  verkennerleider  van de  39e B.S.B. Ook  tussen  troepleider 
Vandevoorde  en  hordeleider  Johan  Valcke  botste  het  geregeld.  Zo  ontsloeg 
Vandevoorde  Johan  Valcke  als  hordeleider,  zonder medeweten  van  de  nationale 
leiding.  Gelukkig  dienden  enkele  ouders  een  collectief  verzoekschrift  in  bij  de 
nationale  leiding  om  hen  op  deze  situatie  te  wijzen.  Ze  meenden  immers  dat 
troepleider Vandevoorde handelde uit persoonlijke  redenen en dat het ontslag niet 
binnen  zijn  bevoegdheid  lag.  De  ouders  stelden  een  groot  vertrouwen  in  de 
welpenleider en eisten dat de oorspronkelijke situatie terug hersteld werd, wat dan 
ook gebeurde. 116  
Tegen eind 1962 beschikten de sea‐scouts over een bloeiende welpentak alsook over 
een bloeiende verkennergroep. Uiteindelijk nam  Johan Valcke  toch zelf ontslag als 
hordeleider wegens meningsverschillen  en  spaak gelopen  communicatie met Eddy 
Vandevoorde. 117  
Uit dit volledige  relaas, kunnen we  toch besluiten dat  schipper Vandevoorde geen 
eenvoudig karakter had en zijn manier van werken de samenwerking  tussen S.S.B. 
en B.S.B. niet bevorderde.  
Als  kritische  noot  moet  ik  hier  toch  aan  toevoegen  dat  de  bronnen  omtrent  de 
perikelen  tussen beide groepen, enkel werden  teruggevonden bij de  landscouts. Er 
werden  wel  diverse  personen  aan  het  woord  gelaten  zoals  het  comité,  de 
districtcommissaris,  de  nationaal  commissaris,  ouders,…Voor  deze  periode  werd 
zeer weinig bronnenmateriaal teruggevonden in de archieven van de sea‐scouts zelf. 
Dit heeft als gevolg dat er maar ‘één klok’ kon gehoord worden. Wat wel als een paal 
boven water staat, is dat het niet enkel de samenwerking tussen B.S.B. en S.S.B. was 
die  spaak  liep, maar ook binnen de  sea‐scouts zelf werden ernstige vragen gesteld 
omtrent het gedrag van de schipper.   
 
 
 
 
 

                                                 
116 Fonds van de Menapiërs, Briefwisseling, Collectief verzoekschrift aan nationaal commissaris Mertens, 21 
juni 1962 
117 Ibidem, Briefwisseling, Ontslagbrief van Johan Valcke, 29 oktober 1963 
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5.2   1962: onafhankelijkheid van de 11e S.S.B. ‘De Gerlache’ 
20  december  1962 werd  als  officiële  datum  beschouwd, waarop  de  11e  S.S.B.  een 
autonome eenheid werd. Dit werd bevestigd door een brief van Hoofdcommissaris 
Frans Mertens. De leiding en het comité van het 39e waren daar allerminst tevreden 
mee,  aangezien  de  beslissing  was  gevallen  zonder  medeweten  van  de 
districtcommissaris. De  abrupte  afscheuring  van  het  39e B.S.B.,  zorgde  er dan  ook 
voor dat in de eerstvolgende jaren de samenwerking tussen de twee eenheden op een 
laag pitje stond. Voor de 39e B.S.B. werd de afscheuring van de sea‐scouts ervaren als 
een  “amputatie”. Het  ledenaantal  daalde  hierdoor  drastisch.118 Aangezien  de  sea‐
scouts ook een welpenhorde opgestart hadden, werden ze aanzien als een volmaakte 
eenheid.  Voordien  kon men wanneer  de  leeftijd  van  verkenner werd  bereikt  een 
keuze maken naar land of sea‐scouts. Nu werd die keuze op jongere leeftijd gemaakt, 
wat  het  ledenaantal  bij  de  welpentak  deed  minderen  bij  de  39e  eenheid.  De 
welpenhorde van de 11e S.S.B. ging met reuzenstappen vooruit.119 Aangezien de 39e 
B.S.B.  een zeer moeilijke periode  tegemoet ging  en de  eenheid bijna op  sterven na 
dood was, werd in de bronnen geen melding meer gemaakt van turbulente conflicten 
tussen B.S.B. en S.S.B. in Brugge. De Menapiërs keerden vooral op zichzelf wegens de 
interne malaise.   
Sedert  eind  1962  kregen  de  sea‐scouts  de wind  in  de  zeilen. De welpenhorde  en 
verkennersgroep boekten enorme successen. Onmiddellijk na de afscheuring van de 
landscouts  werden  de  Sea‐Rangers  opgestart.  Deze  Sea‐Rangers  zullen  zich 
aansluiten  onder  het  nummer  11e  G.G.B.  “de  Boekaniers”.  Sea‐Rangers  waren 
immers de vrouwelijke equivalenten van de sea‐scouts. Ze waren in de eerste plaats 
gidsen  wat  betekent  dat  wet  en  belofte  een  centrale  plaats  innam,  maar  ze 
probeerden bovendien zoveel mogelijk op het water  te gaan.120 De eenheidsleidster 
van deze meisjes was Karin Vanhecke. De verhoudingen tussen de sea‐scouts en de 
sea‐rangers, waren zoals de verkenners en de gidsen van het 39e B.S.B. en 34e G.G.B. 
Het  enige  verschil  was  dat  zowel  de  sea‐scouts  als  de  Sea‐Rangers  het 
groepsnummer 11 hadden, waardoor verwarring kon optreden. 121

                                                 
118 MARCHAND, A., Op Cit.,  p. 24 
119 Fonds van de Menapiërs, Briefwisseling tussen Eddy Vandevoorde en districtcommissaris Blanckaert, 20 
januari 1963 
120 Ibidem, ‘De Ceder, revue van de Boy-Scouts en Girl-guides van België’,(1961), nr.1 
121 Stadsarchief Brugge, Fonds Henri Demarest, Briefwisseling tussen 11e B.S.B en 11e G.G.B. (1962-1965) 

 73



In  1963 werd  het  comité  van  de  sea‐scouts  van  België  te  Brugge  opgericht.122 Dit 
comité had dezelfde functie als het comité van het 39e., namelijk financiële support en 
het beheer van de lokalen.  
Begin  ’65  nam  Jacques  Verriest  de  taak  van  eenheidsleider  over  van  Eddy 
Vandevoorde. In de ‘Op Weg’ van mei 1965 werd melding gemaakt van een nieuwe 
samenwerking tussen land– en sea‐scouts. Er stond letterlijk ‘dat de geschillen op de 
vuilkar worden  geladen  en  aan  een  nieuwe  samenwerking wordt  gedacht’. Deze 
vernieuwde  samenwerking moet waarschijnlijk gezien worden  in het  teken van de 
algemene malaise in West‐Vlaanderen in die periode, wat resulteerde in nog amper 
200 effectieve leden over de gehele provincie. Om te overleven sloegen de eenheden 
de  handen  in  elkaar.  Met  deze  verzoening  behoorde  de  rivaliteit  tussen  beide 
eenheden voorgoed tot het verleden. 123

 
5.2.1 Lokalengeschiedenis 
Zoals  vaak  werd  gebleken  uit  de  geschiedenis  van  scouting,  was  het 
lokalenprobleem, een zeer  latent probleem. Bij de start van de sea‐scouts werd een 
lokaal boven een garage aan de Speelmansrei bekomen door de gastvrijheid van een 
van de  ouders  van de  sea‐scouts, namelijk dhr. Coene. Weldra  bleek dit  lokaal  te 
klein  te  zijn  voor  de  groter  wordende  groep.  Het  lokaal  was  daarenboven  niet 
geschikt om aan  scouting  te doen,  laat  staan aan  sea‐scouting. Er werd  in oktober 
1956  verhuisd  naar  een  bungalowtje  gelegen  midden  in  een  tuin  aan  de 
Spoorwegstraat  te  Sint‐Michiels.  Dit  konden  de  sea‐scouts  betrekken  door  de 
mildheid van een van de vaders, namelijk Dhr. Warnier. Er was voldoende plaats om 
materiaal  te stockeren en samen  te komen. In maart 1958 werd het  lokaaltje aan de 
spoorwegstraat ontruimd. Het  terrein werd onteigend en werd  ingepalmd door de 
Groene  Poort.  Er  moest  weerom  uitgekeken  worden  naar  iets  anders.  Via  de 
grootmoeder van Eric Vandewalle, die werkzaam was  in orchideekwekerij Sanders 
in de Magdalenastraat, werden de  sea‐scouts op de hoogte gebracht dat men daar 
een  tuinhuis  zou  afbreken.  Het  huisje  bestond  uit  houten  panelen  en  een 
pannendak.124 De sea‐scouts waren toen nog steeds een afdeling van de 39e B.S.B.. De 
nodige gelden werden dan ook uit de scoutskas van het 39e gebruikt om het huisje 
aan  te  kopen  ter  waarde  van  2625  frank.125   Daarenboven  werd  een  stuk  grond 
gehuurd  aan  de N.M.B.S.  aan  de Canadabrug  om  het  huisje  terug  op  te  trekken. 
                                                 
122 Bijlagen tot het Belgisch staatsblad, 19/12/1963, p.2050-2051 
123 Fonds van de Menapiërs, ‘Op Weg’, mei 1965 
124 Interview met Eric Vandewalle, 30 oktober 2006 
125 Fonds van de Menapiërs, Briefwisseling, Jacques Dewaele aan Bob Dewynter over de kastoestand, mei 1958 
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Dankzij  de  connecties  van  een  ouder  van  de  sea‐scouts    raakten  ze  aan  een 
stedenbouwkundige vergunning om  in de oude  spoorwegberm  aan de Maria Van 
Bourgondiëlaan het huisje  te zetten. Toen het  stulpje net  recht  stond, bleek na een 
hevige windhoos dat door het gewicht van de pannen, het hele bouwsel verzakt was 
en schuin stond. Met man en macht werden palen in de grond gestopt en met takels 
werd het  terug  rechtgetrokken. De  locatie was uiterst geschikt voor de  sea‐scouts, 
aangezien ze op het afwateringskanaal van de  stad, die daarachter  liep, hun boten 
konden afmeren. Er was natuurlijk nog geen steiger, maar dat kon hen niet deren. Ze 
konden op het water! Via het afvaren van het afwateringskanaal en het passeren van 
een aantal lage brugjes kwamen ze op de Oostendse vaart terecht. Er was echter één 
probleem. Bij de verhoging van de stand van het water, konden de boten niet meer 
onder  die  lage  brugjes.  Er  werd  een  oplossing  gezocht  en  gevonden.  De  boten 
konden afgemeerd blijven aan de Sport Nautique aan het kanaal Brugge‐Oostende. 
Het was voor de sea‐scouts dan maar een kleine moeite om vanuit hun lokaal tot aan 
de boten te wandelen. In de winter werden de twee boten dan via de schuine helling 
met een auto voorzien van een trekhaak, op de kant getrokken. Daarenboven konden 
ze aan de vaart gebruik maken van een pakhuis om hun bootmateriaal te stockeren.  
Bij de onafhankelijkheid van de sea‐scouts in 1962, kregen de sea‐scouts de kans hun 
basis aan de Canadabrug te kopen van hun oorspronkelijke eenheid, de 39e B.S.B. Het 
comité van de 11e S.S.B. weigerde echter het voorstel. Ze zouden een  loods van de 
V.V.K.S.  kunnen  krijgen  langs  de  Dudzeelse  Steenweg.  Of  ze  die  daadwerkelijk 
betrokken  hebben,  kon  niet  uit  de  bronnen worden  opgemaakt. Wat we wel met 
zekerheid weten,  is dat de 11e S.S.B. vanaf eind 1962 een  tijdje haar vergaderingen 
hield op een oud schip, een kustvaarder, de “Sambre” genaamd. Het schip werd ter 
beschikking gesteld door  scheepsloperij Hermans uit de Brugse achterhaven.  126  In 
het  jaar  1964 kregen  ze de gelegenheid om  een  stuk grond  te huren  aan de Louis 
Coiseaukaai,  waar  de  huidige  basis  nog  steeds  gevestigd  is.  Deze  grond  was 
eigendom van de maatschappij der Brugse Zeevaartinstellingen.127   Door het plotse 
wegvallen van het ligschip de Sambre, dat werd gesloopt, was men in een mum van 
tijd zowel hun lokaal als de aanlegplaats voor de boten kwijt. Dit zorgde ervoor dat 
de bouw van het lokaal aan de Louis Coiseaukaai werd versneld. Door het wegvallen 
van de Sambre en het prangend geldtekort, waren de sea‐scouts verplicht allerhande 

                                                 
126 Stadsarchief fonds Henri Demarest, Briefwisseling, Rekruteringsformulieren voor Brugse scholen 
127 Ibidem,Contract tussen S.S.B. en maatschappij 24/04/1964 
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financiële acties op  touw  te zetten waaronder het ophalen van oud papier,   om de 
financiering van hun lokaal rond te krijgen.128

Vanaf april 1965 werd de infrastructuur bestaand uit een houten hoofdlokaal en een 
houten bootwerkloods in gebruik genomen door de juniors, wat het equivalent is van 
verkenners bij de  landscouts. De zeescouts van Sint‐Leo hadden reeds  in november 
1963 een terrein aan de Louis Coiseaukaai gekregen. Het bleek de geknipte plaats om 
de lokalen en de aanlegsteiger samen te brengen.129

 
5.2.2 Tijdschrift 
Bij de oprichting van de 11e S.S.B. De Gerlache, werd het tijdschrift van de 39e B.S.B. 
ook naar de leden van de sea‐scouts verstuurd. ‘Op weg’ was immers het tijdschrift 
van de B.S.B.‐G.G.B.‐  S.S.B. Brugge. Daarnaast waren  alle  leden  van de  sea‐scouts 
geabonneerd op het tijdschrift ‘Contact’. Dit was het tijdschrift van de sea‐scouts van 
Oostende dat werd verspreid over gans Vlaanderen. Het verscheen  regelmatig  tot 
1960.130

Bij de onafhankelijkheid van de sea‐scouts laaiden de gemoederen zo op dat de sea‐
scouts niet meer aan het tijdschrift ‘Op Weg’ wilden meewerken.  
Ze stapten over naar het systeem van convocatiekaarten. Deze kaarten bevatten de 
programmatie van de volgende vergadering en werden wekelijks bij de leden in de 
bus  gedeponeerd.  Mettertijd  werden  convocatiekaarten  opgemaakt,  die  de 
programmatie voor de komende maand bevatte en er dus maandelijks kaarten in de 
bus vielen bij de leden. Dit systeem bleef gehanteerd tot 1969.131

 
Besluit 
De sea‐scouts groep die werd opgericht in 1956 te Brugge, stond onder grote invloed 
van de sea‐scouts van Oostende. De patrouille van de vossen, kon het  immers niet 
meer vinden binnen de 39e B.S.B. De sea‐scouts wilden een zo open mogelijke groep 
zijn, waar iedereen welkom was. Dit in tegenstelling tot de 39e B.S.B.  
In  het  begin  was  het  onderhoud  van  de  boten  van  prioritair  belang,  naast  het 
voortbestaan  van  de  eenheid.  In  1962  scheurde  de  11e  S.S.B.  zich  af  van  de  39e 
eenheid. De relaties tussen beide waren gedurende een aantal jaren zeer gespannen. 
Wat  de  lokalengeschiedenis  betreft,  werd  er  door  de  sea‐scouts  telkens  wel  een 
oplossing gevonden. Het tijdschrift deelden ze met de 39e eenheid tot in 1962. 
                                                 
128 Stadsarchief Fonds Henri Demarest, Briefwisseling met de leden om acties te doen, 1964 
129 VVKSM Sint-Leo, Op Cit., p. 86 
130 DE PAUW, Op Cit., p.130 
131 Privé-archief van Robert Van Daele, Convocatiekaarten (cfr.Bijlage 10) 

 76



VI.  Veranderingen  op  nationaal  niveau:  het  ontstaan  van 
F.O.S. 
 
In dit hoofdstuk wil ik de veranderende structuren die reeds werden aangekondigd 
in  de  vorige  kapittels,  uitwerken.  Het  is  niet  mijn  bedoeling  om  die  ganse 
ontstaansgeschiedenis  en  verdere  evolutie  van  F.O.S.  te  belichten. Het  gaat  enkel 
over de hoofdlijnen die weliswaar een  invloed zullen uitoefenen op  lokaal vlak.  In 
wat hierop volgt, wil ik dus niet in detail treden, maar enkel de basis toelichten. Dit 
lijkt me nodig om het verdere verloop van de geschiedenis op lokaal vlak en meer in 
het bijzonder voor Brugge, te kunnen begrijpen.  
Eerst  wordt  de  aanloop  naar  het  ontstaan  van  F.O.S.  behandeld,  daarna  de 
doelstellingen  en basispijlers. Vervolgens ga  ik kort  in op de houding van de  sea‐
scouts  die  zoals  steeds  een  buitenbeentje  zullen  vormen  op  de  algemene 
ontwikkeling. Als laatste wordt een kort overzicht gegeven van de huidige nationale 
structuur van de beweging en de basis binnen F.O.S., namelijk de lokale eenheid en 
haar structuur. 
 

6.1  De aanloop 
Na  de  oorlog  was  er  in  Vlaanderen  ontevredenheid  over  de  toepassing  van  de 
taalwetten  in België. Voor de Vlamingen werden ze op een onbevredigende manier 
toegepast.  Er  was  dus  een  scherpe  tegenstelling  tussen  de  Vlaamse  en  Waalse 
taalgemeenschappen  tot  stand  gekomen  na  de  oorlog.  De  Vlaamse  en  Waalse 
bewegingen werkten het bewustzijn van beide  taalgemeenschappen  in de hand. Ze 
hadden beiden hun  eisen.  In de  jaren  ’60 wilden de Vlaamsgezinden de  taalgrens 
duidelijk  afbakenen  en  eisten  ze  een  correcte  toepassing  van de  taalwetgeving.  In 
1962‐1963 werden  in België wetten gestemd die het  land officieel opdeelde  in  twee 
taalgebieden. Deze opdeling werkte de culturele zelfstandigheid van Vlaanderen en 
Wallonië  in  de  hand. Deze  opdeling was  de  beginfase  van  de  federalisering  van 
België. België evolueerde in de loop van de volgende decennia van een unitaire naar 
een federale staat. 132

Door die taalwetgeving werd het taalgebruik in de administratie en in het onderwijs, 
waar  toen  ook  het  jeugdwerk  toe  behoorde,  nauwkeurig  vastgelegd. Doordat  het 

                                                 
132 WITTE, Els, CRAEYBECKX, Jan, MEYNEN, Alain, Politieke geschiedenis van België, van 1830 tot heden, 
Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2005, p. 434-435 
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taalgebruik binnen het jeugdwerk werd vastgelegd, had dit ook invloed op de B.S.B.‐
G.G.B.. In dit politieke klimaat moeten we het ontstaan van F.O.S. kaderen. 
Binnen de organisatie van de B.S.B.‐G.G.B. kwam ook het gevoel  tot uiting dat de 
Vlamingen  achteruitgesteld  werden  op  de  Walen.  De  B.S.B.‐G.G.B.  kende  een 
algemene malaise.  Deze  ontevredenheid  was  vooral  opmerkelijk  aan  top  van  de 
organisatie. Door de  interne  conflicten echter, hield de organisatie zich meer bezig 
met  de  ontevredenheid  aan  de  top  dan  met  het  contact  houden  met  de  lokale 
eenheden.  Deze  voelden  zich  in  de  steek  gelaten  en  kenden  daardoor  ook  een 
achteruitgang. De problemen van de  top van de organisatie sijpelden door naar de 
brede  onderlaag  van  de  organisatie. De  gemoederen werden  aangewakkerd  door 
voorstellen van  Jacques  Janart, de  toenmalige hoofdcommissaris. De  strubbelingen 
gingen gepaard met een aantal ontslagen aan de top, namelijk Grignard en Delacroix. 
Op de Algemene vergadering  in november 1964  laaide de discussie hevig op. Deze 
discussie stond in het thema van de veranderde taalwetgeving en men vroeg zich af 
of de open scoutsbeweging ook volgens het taalregime moest worden georganiseerd. 
De Antwerpse B.S.B.‐eenheden uitten  openlijk  kritiek  op het  systeem  en  klaagden 
over de minderheid van Vlaamse vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering. 
Sommige eenheden weigerden nog hun aansluitingsgeld  te betalen.  Jules Demeyer, 
Frans Snacken, Dirk Devalkenaere  en Roger Grignard dienden  een motie  in bij de 
Nationale Raad, wat later de Raad van Beheer heette. Ze eisten een splitsing in twee 
gescheiden verenigingen, een Waalse en een Vlaamse. De Nationale Raad stemde in 
met  het  voorstel, maar  voor  de Antwerpse  eenheden was  dit  niet  voldoende.  Er 
kwam een nieuw voorstel van de vier Vlamingen: een splitsing  in  twee soevereine 
scoutsbewegingen met  een  eigen  naam  en  eigen  kenteken. De  B.S.B.‐G.G.B.  bleef 
bestaan als coördinatieorgaan en was een ontmoetingsplaats voor federaties die het 
Open  Scoutisme  belichaamden.  De  Algemene  Vergadering  van  1964  keurde  een 
grotere taalautonomie goed voor beide vleugels. Frans Snacken en Jane Vandevelde 
werden hoofdcommissarissen voor het Vlaamse landsgedeelte. 133

Na een jaar werd het project geëvalueerd. Men koos voor een nog grotere autonomie 
met twee aparte vzw’s. De Nationale Raad was hiertegen en wilde enkel een grotere 
autonomie  toekennen  voor  de  beide  taalgemeenschappen.  Toch  werden  twee 
autonome  federaties met  een  eigen  juridisch  statuur  opgericht. De  splitsing werd 
langzaam  aan  een  feit.  Men  richtte  een  algemene  vergadering  in  om  de  oude 
structuur  op  te  heffen,  om  een Vlaamse  federatie  op  te  richten  en  om  de  koepel 

                                                 
133 CALMEYN, Stijn, De Federatie voor Open Scoutisme, Pluralistische jeugdbeweging in Vlaanderen van 1966 
tot 1980, Gent, RUG, 1994,p.26-27   
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B.S.B.‐G.G.B. een invulling van de taken te geven. Er kwamen drie voorstellen voor 
een  naam  voor  de Vlaamse  federatie  uit  de  bus:  Federatie  van  scouts  en  gidsen, 
Vlaamse Scouts en gidsen, Federatie voor Open Scoutisme. Er werd geopteerd voor 
het laatste, F.O.S.. Op 23 en 24 april 1966 is de definitieve splitsing een feit.134   
 

6.2 Doelstellingen en basispijlers 
Het doel van de Federatie voor Open  Scoutisme  staat duidelijk  omschreven  in de 
statuten van de federatie die verschenen in het Belgisch staatsblad.135 Ze willen door 
de  toepassing  van  de  methode  van  Baden‐Powell  een  bijdrage  leveren  bij  de 
opvoeding van de jeugd. Als bijkomende bepaling wil de vereniging open staan voor 
iedereen, zonder enig onderscheid, ongeacht zijn of haar godsdienstige, politieke of 
ideologische overtuiging of sociale afkomst. Ze eiste van haar leden eerbied voor de 
overtuiging  van  de  anderen.  Dit  was  het  ultieme  doel  dat  werd  beoogd  bij  de 
oprichting  van  de  federatie  en  dit  is  tot  op  heden  onveranderd  gebleven.  De 
openheid naar iedereen toe, was één van de basispijlers geworden. 
In het algemeen reglement van F.O.S. werd de werking van de federatie omschreven. 
Ze was  in  eerste  instantie gebaseerd  op de  oude wet  en belofte. De belofte  is  een 
soort  levenshouding.  Je  engageerde  je  ten  opzichte  van  de  groep,  jezelf  en  de 
maatschappij. Voor iedere leeftijd werden een aantal aandachtspunten geformuleerd 
in de scoutswet. Door die wet en belofte werd scouting een manier van leven. Bij de 
omschrijving  van  de werking werden  in  oorsprong  twee  basispijlers  gehanteerd, 
namelijk openheid en co‐educatie. De openheid, zoals reeds werd opgemaakt uit de 
statuten, was een meervoudig begrip. Ten eerste was iedereen welkom in de groep. 
Ten  tweede  betekende  openheid  geen neutraliteit,  aangezien  iedereen  een mening 
had en ervoor kon uitkomen. Je moest dus niet alles klakkeloos aanvaarden. Wat wel 
blijkt uit de definitie van openheid bij F.O.S. is dat die overtuiging of je mening nooit 
af  is,  kan  evolueren,…  De  nadruk  ligt  vooral  op  gelijkheid,  solidariteit  en 
rechtvaardigheid om  te werken aan een betere wereld. De  tweede basispijler  is co‐
educatie die werd nagestreefd. Dit betekende dat jongens en meisjes in staat gesteld 
werden om samen te spelen en samen op te groeien op basis van respect voor elkaar. 
Men wil bij de kinderen een positieve  levenshouding aanwakkeren door het samen 
opvoeden op voet van gelijkheid. Ze werden samen voorbereid op een leven in een 
pluralistische  maatschappij.  De  Federatie  voor  Open  Scoutisme  was  één  van  de 
weinige federaties waar co‐educatie een pijler was van de werking.  
                                                 
134 F.O.S., Geschiedenis van Open Scouting in Vlaanderen en Brussel (1910-2005)
135 Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, 2 juni 1966, p 1245-1246 
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In 1966 waren de welpen reeds gemengd. Toch werd het wachten tot in de jaren ’70 
vooraleer ook de gidsen en verkenners een gemengde werking kenden.  
De twee algemene basispijlers werden in de loop van de tijd nog aangevuld met vijf 
nieuwe basispijlers of waarden die binnen elke leeftijdsgroep een andere invulling of 
klemtoon  hadden.  De  vijf  nieuwe  basispijlers  waren  engagement, 
medeverantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid, de dienstgedachte en teamwork. Ook 
de  basispijlers  van  de  federatie  zijn  enigszins wel wat  verjongd  en  dynamischer 
geworden, maar de kerngedachten van de basispijlers zijn onveranderd. Het was de 
bedoeling dat die basispijlers en waarden worden overgebracht op de kinderen in de 
lokale eenheden. 136

 

6.3 De sea‐scouts: een buitenbeentje 
De goede verstandhouding  tussen de S.S.B. en de B.S.B. was  sterk verzwakt na de 
tweede wereldoorlog. De S.S.B. was als overwinnaar uit de oorlog gekomen en kende 
een  enorme  expansie  tussen  de  jaren  ’40  en  ’50.  In  1943  hadden  ze  reeds  tien 
aangesloten eenheden. Na de oorlog werd de S.S.B. weer als een ‘tak’ of specialisatie 
binnen de B.S.B.  beschouwd  en dit  zorgde  voor wrevel. De B.S.B.‐G.G.B. hield de 
touwtjes stevig in handen, deelde de budgetten uit, zorgde voor de leidersvorming, 
zwaaide  kortom  de  plak. De  sea‐scouts  van  hun  kant  vonden  dat  er  niet  genoeg 
rekening werd  gehouden met  hun  getalsterkte,  die  aanzienlijk was  verhoogd.  Ze 
vonden daarenboven dat ze in hun autonomie werden beknot vooral omdat ze geen 
welpenhorde  of  gidsengroep  mochten  oprichten.  De  S.S.B.  vond  dit  een 
onrechtvaardige  beknotting  van  hun  expansie  en  voor  hen  werd  de  situatie 
onduldbaar. De situatie werd verschillende malen door de hoofdcommissarissen aan 
de  kaak  gesteld.  In  1953  nam Etienne Declercq deze  functie  op  zich. Hij was  van 
mening dat de S.S.B. een onafhankelijke koers moest varen,  los van het  juk van de 
B.S.B.. Door  het  uitoefenen  van  lichte  druk  konden  de  S.S.B.  langzamerhand wat 
meer autonomie verkrijgen. Eigen takken zoals welpen en gidsen werden opgericht 
en  er  ontstonden  formele  eenheden  zoals  bij  de  B.S.B..  Deze  tegemoetkomingen 
waren  al  een  reuzensprong  vooruit, maar  toch  bleef  er  bij  de  top  van  de  S.S.B. 
achterdocht  met  betrekking  tot  de  verdeling  van  de  financiële  middelen.  De 
gemoederen  laaiden hevig op bij het voorstel  tot de nieuwe  federale  structuur. De 
S.S.B. was geschokt door het voorstel van de nationale leiding om de scoutsbeweging 

                                                 
136 www.fos.be 
FOS, Algemeen reglement, Gent, 1970 
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in  twee  autonome  afdelingen  op  te  splitsen.    De  gedachte  van  een  gescheiden 
beweging, trof de top van de S.S.B.. Ze wilden helemaal geen opsplitsing, want velen 
onder hen waren ontstaan in de sfeer van de oorlog en het patriottisme. Ze droegen 
hun vaderland  in hun harten en waren dus voorstanders van een unitair België. Ze 
vonden  dat  de  gedachte  van  een  Vlaamse  scoutsfederatie  gelijk  stond  met  de 
Vlaamse  beweging,  die  in  die  tijd  op  niet  zoveel  sympathie  kon  rekenen. 
Daarenboven vreesde de S.S.B. dat ze weer onder een juk gingen terechtkomen zoals 
met de B.S.B.. De situatie was nu iets beter geworden en men wilde zeker niet terug 
naar af. Ze wilden de  samenhang van de Nederlandstalige en de Franstalige open 
scoutsbeweging  behouden  en  dan  vooral  de  samenhang  onder  de  sea‐scouts  van 
beide  taalfamilies.  Het  argument  dat  er  meer  subsidies  zouden  komen  bij  de 
federalisering,  maakte  weinig  indruk  op  de  sea‐scouts.  Volgens  hen  stond  de 
opdeling  haaks  op  de  boodschap  van  solidariteit  en  samenwerking  die  de  scouts 
uitdroegen. Ze wilden  niet mee  in  het  bootje  van  de  federalisering  stappen. Hun 
motief  was  vooral  om  te  streven  naar  een  betere  organisatie  en  ondersteuning 
specifiek gericht op sea‐scouting. Daar hadden ze al jaren op gewacht.  
Het proces van de federalisering was al zo ver gevorderd dat er geen weg meer terug 
was.  Ze  kon  niet meer  stopgezet worden.  In  november  1964,  de  periode  naar  de 
aanloop van de definitieve splitsing, werd de vacature van hoofdcommissaris voor 
het Vlaamse landsgedeelte opengesteld. Tot ieders verbazing stelde Etienne Declercq, 
hoofdcommissaris  van  de  S.S.B.,  zich  kandidaat,  net  zoals  Frans  Snacken.  De 
kandidatuur van Etienne Declercq was verwonderlijk aangezien hij aanstuurde op de 
afscheuring van de S.S.B. Hij verloor dan ook het pleit. Door dit verlies werd hij nog 
meer vastberaden om de S.S.B. als een unitaire organisatie  te  laten doorgaan. Frans 
Snacken probeerde nog om de  sea‐scouts  te overtuigen zich  te  laten aansluiten bij 
F.O.S.. Hij garandeerde hen dat ze niet zouden behandeld worden zoals  in de  tijd 
met de B.S.B.. Het mocht niet baten. De afscheuring van de S.S.B. evolueerde zelfs 
naar  een  persoonlijke  kwestie  tussen  Etienne Declercq  en  Frans  Snacken.  Etienne 
Declercq kon het verraad van Frans Snacken niet verkroppen.  De S.S.B. probeerden 
om zich te laten erkennen als onafhankelijke en unitaire federatie bij de GSB(Gidsen 
en  Scoutsbeweging  België). Dit was  echter  onaanvaardbaar  voor  de  B.S.B.‐G.G.B.. 
Zolang  ze  niet  aangesloten  waren  bij  de  GSB,  werden  de  S.S.B.  niet  als 
scoutsbeweging erkend en hadden ze dus geen recht op subsidies. Dit kon hen echter 
niet  deren.  Etienne  Declercq  kreeg  op  de  vlootraad  van  januari  1965  een  grote 
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meerderheid  sea‐scouts  achter  zich. Die  kozen  allen  voor  een  afscheuring  en  een 
unitaire S.S.B. 137

De gewijzigde statuten verschenen in het staatsblad en de vereniging ging voortaan 
door het leven als de S.S.B.‐SGB (Sea‐Scouts van België – Sea‐Guides van België).  
Er waren  twee  enkelingen  die  zich  als  eenheid  niet  afscheurden  en  overhevelden 
naar F.O.S. Dit waren de 3e F.O.S. van Frans Snacken en de 11e F.O.S. de Boekaniers 
van  Brugge. Dit werd  uiteraard  als  verraad  beschouwd  door  de  S.S.B. Deze  twee 
eenheden raakten wat geïsoleerd en konden op geen enkele steun meer rekenen van 
de S.S.B. 
De breuk was voor geen van beide partijen een goede oplossing. Het verlies van de 
meeste sea‐scouts eenheden zorgden ervoor dat F.O.S. numeriek zeer zwak werd. De 
steeds verder schrijdende federalisering werkte structureel tegen een unitaire S.S.B.. 
Een verdeelde pluralistische  scoutsbeweging  stond bovendien ook zwak  tegenover 
een sterk en verenigd katholiek  jeugdwerk als het aankwam op het verkrijgen van 
subsidies  en  gelden  van  de  overheid.  De  S.S.B.  werd  dus  niet  erkend  als 
scoutsbeweging. Dit werd op lange termijn onhoudbaar. Op het eind van de jaren ’70 
werden  fusieonderhandelingen  gestart.  Etienne  Declercq  nam  in  1979  ontslag  als 
hoofdcommissaris. Hij wou  geen  aandeel hebben  in de  fusie. De nodige  garanties 
voor een  fusie werden aan de  sea‐scouts gegeven. De  sea‐scouts eenheden werden 
als volwaardige autonome eenheden beschouwd en er werd een vlootraad opgericht 
om de belangen van de sea‐scouts te behartigen. De fusie werd in 1981 een feit.138

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
137 DEPAUW, E., Op Cit. p. 147-155 
138 Ibidem, p. 168-171 
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6.4 De nationale beweging na 1966139

De  Gidsen  en  scoutsbeweging  (GSB)  staat  nog  steeds  bovenaan  de  top  van  de 
Belgische  open  scoutsbewegingen.  De  veranderingen  op  nationaal  niveau  zoals 
hierboven werd  verhaald,  zijn  terug  te  vinden  in  onderstaand  schema. Het  grote 
verschil met de voorgaande periode was de opdeling in een Vlaamse en een Waalse 
federatie van pluralistische scouts. Daarnaast was er bij de V.V.K.S. en V.V.K.M. ook 
een  fusie  tot  stand  gekomen. Het  verbond  heet  nu V.V.K.S.M. Ook  de  katholieke 
scoutsbewegingen in ons land ondergingen de federalisering. Zo is de V.V.K.S.M de 
Vlaamse, katholieke  federatie en zijn de Fédération des Scouts Catholicques én Les 
Guides Catholicques de Belgique,  de Waalse tegenhangers. Bij de Waalse federaties 
is  nog  geen  sprake  van  co‐educatie  aangezien  de  scouts  en  de  gidsen  een  aparte 
federatie zijn.  
De  sea‐scouts  en  sea‐guides  leiden  tot  1981  een  apart  leven  los  van  de  nationale 
beweging. Ze werden niet erkend als scoutsbeweging  in België en werden dus ook 
niet internationaal erkend.   

 
 
 

                                                 
139 Fonds van de Menapiërs, ‘Ibee’, februari 1985 

 83



6.4.1 De basis in F.O.S.: de lokale eenheid140
De verschillende lokale groepen met hun grote diversiteit aan leden, zoals die ook in 
Brugge  aanwezig waren, vormden de basis van  iedere  jeugdbeweging  en dus ook 
van  de  Federatie  voor Open  Scoutisme. Hieronder wordt  verder  ingegaan  op  de 
structuur van een F.O.S.‐eenheid. Dit betekent dat een visie wordt verschaft op een 
lokale  structuur  van  de  top  naar  de  onderlaag. Dit wordt  gedaan  om  de  verdere 
uiteenzetting beter te kunnen volgen. 
In  het  algemeen  F.O.S.  reglement  van  1970  gaf  men  een  duidelijk  visie  op  de 
basisstructuur.  “De  eenheid  is  de  plaatselijke  groep,  waar  kinderen  van  verschillende 
leeftijden  kunnen  bij  aansluiten  om  het  spel  van  scouting  te  beleven.  Ze  is  ingedeeld  in 
verschillende takken of pedagogische en psychologisch verantwoorde leeftijdsgroepen, met een 
eigen methode en eigen activiteiten.”  
Laten  we  beginnen  bij  het  begin:  de  oprichting  van  een  nieuwe  eenheid.  Bij  de 
oprichting van een nieuwe  lokale eenheid werden de  leden van het eenheidscomité  
en de  leiders die  zich  engageerden voor de  eenheid, opgegeven. De  eenheid  sloot 
zich aan bij de federatie en kreeg dan ook een aansluitingsnummer. In Brugge is dat 
dan bijvoorbeeld het 39e, het 11e, het 209e. Dergelijke nummers werden dus niet zelf 
gekozen, maar werden van hogerhand opgelegd.  
Aan  de  top  van  een  lokale  eenheid  staat  de  eenheidsleider  (EL).  Deze  wordt 
verkozen  door  de  leiding.  Om  de  twee  jaar  kan  je  als  lid  van  de  eenheid  je 
kandidatuur opgeven voor deze  functie. De  taken van de EL zijn van velerlei aard. 
Hij zorgt eerst en vooral voor de coördinatie tussen de verschillende takken. Hij heeft 
ook  een  belangrijke  pedagogische  functie  te  vervullen.  Hij  is  namelijk 
verantwoordelijk  voor  een  degelijke  vrijetijdsbesteding  van  de  jeugd. Hij  staat  in 
voor de vorming van zijn  leidersteam. Hij verzorgt de administratie en doet de PR 
waaronder  wordt  verstaan  dat  hij  contacten  legt met  de  ouders,  het  gewest,  de 
federatie,…  De EL wordt bijgestaan door één of meerdere assistenten eenheidsleider 
(AEL).  Deze  functie  werd  in  het  leven  geroepen  om  de  taak  van  de  EL  wat  te 
verlichten. Zo kan de EL een aantal opdrachten delegeren naar zijn AEL of als de EL 
niet aanwezig is, neemt de AEL zijn taken over. Op deze manier draagt de EL wel de 
eindverantwoordelijkheid, maar kan hij bepaalde verantwoordelijkheden  toewijzen 
aan zijn assistenten. De EL en zijn AEL vormen samen de eenheidsleiding. Ze komen 
een aantal keer per jaar samen om in een beleidsraad het beleid van de eenheid uit te 
stippelen  waarmee  zaken  als  verzekeringen,  financiële  aangelegenheden  en 
dergelijke worden bedoeld.  
                                                 
140 F.O.S.-archief, F.O.S., Algemeen Reglement, 1970, Gent 
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De eenheid kan uiteraard niet functioneren zonder  leiding. De  leiding staat  in voor 
de wekelijkse activiteiten met de kinderen. Om leid(st)er te kunnen worden, moet de 
leeftijd van 17  jaar bereikt zijn. Dan vervul  je de  taak van assistent  in een bepaalde 
tak.  Daarnaast  heeft  iedere  tak  ook  nog  een  takleider.  Deze  moet  18  jaar  zijn. 
Dergelijke personen dragen de  eindverantwoordelijkheid  binnen de  leeftijdsgroep. 
Leiding  en  eenheidsleiding  komen  om  de  twee  maanden  samen  voor  een 
eenheidsraad. Die  eenheidsraad  is  een vergadering waar  een aantal agendapunten 
met  betrekking  tot  de  feitelijke  en  dus  actieve  werking  van  de  eenheid  worden 
besproken. Zo worden bijvoorbeeld bepaalde activiteiten gepland en uitgewerkt. Er 
heerst  een democratisch principe, waar  iedere  aanwezige  zijn of haar  inbreng kan 
doen. De eenheidsleider neemt de eindbeslissingen. Deze structuur heeft tot doel de 
goede werking van de vereniging te garanderen. Naast de eenheidsleiding en leiding, 
heeft de eenheid ook nood aan een aantal minimale voorzieningen zoals  financiële 
middelen,  lokalen,  kampeermateriaal,  werkingsmateriaal,…  Om  in  deze 
voorzieningen  te  kunnen  voorzien  wordt  heel  vaak  een  eenheidscomité  (E.C.) 
opgericht. Deze eenheidscomités kunnen zowel de aard hebben van een oudercomité, 
een steuncomité of een vriendenkring. In vele gevallen dient zo’n E.C. enkel voor de 
financiële  ondersteuning  van  de  groep.  De  leden  van  het  E.C.  kunnen 
verantwoordelijk gesteld worden voor het beheer van de  eigendommen of  instaan 
voor  het  bouwen  van  lokalen.  Het  E.C.  heeft  dus  geen  enkele  inspraak  bij  het 
wekelijkse reilen en zeilen van de eenheid.   De EL kan te allen  tijde overleg plegen 
met het E.C. om hem bijstand te verlenen. Hij is weliswaar geen stemgerechtigd lid 
van het E.C. Hij vertegenwoordigd enkel de belangen van zijn  leiding en maakt de 
beslissingen genomen op de eenheidsraad over. De leden van het comité zijn vooral 
ouders,  oud‐leden,… Alle  steunende  leden  van  de  vereniging worden  in  een  EC 
verenigd. De  relatie  tussen het EC, die de  feitelijke vereniging  ondersteunt,  en de 
leiding die deel uitmaakt van de actieve beweging, is niet altijd gemakkelijk. Rede en 
verstand zijn nodig om een goede relatie uit te bouwen. Vaak komen EC en actieve 
beweging  in  conflict  door  de  bemoeienissen  van  de  eerstgenoemde  bij  de  actieve 
werking. Naast  een EC wordt  vaak  ook  nog  een  stam  opgericht die  bereidwillige 
ouders verenigd om karweien uit te voeren en de eenheid logistiek te ondersteunen 
waar mogelijk.  Deze  stam  heeft  niet  het  statuut  van  een  vzw  zoals  de  EC’s.  Ze 
vormen als het ware een tak apart binnen de eenheid. 
Dit raamwerk aan de  top van een eenheid  is nodig, maar de kinderen zorgen voor 
het voortbestaan van de groep.  In een  lokale eenheid worden de kinderen eerst en 
vooral ingedeeld in een aantal leeftijdsgroepen met elk hun specifieke doelstellingen 
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en activiteiten. Deze takken werden in het leven geroepen op basis van de heersende 
pedagogische en psychologische modellen.  
De structuur van de eenheid bestond al sinds het ontstaan van scouting, maar werd 
pas in de  jaren ’70 opgetekend en dus vastgelegd. Uiteraard werden in de loop van 
de  jaren  een  aantal  wijzigingen  doorgevoerd  of  zagen  een  aantal  takken  het 
levenslicht. Het is de bedoeling een algemeen zicht te geven op dergelijke structuur. 
Dit veronderstelt niet dat iedere lokale eenheid zich daar zal aan houden en ook niet 
dat bij iedere eenheid de diverse takken op hetzelfde moment in het leven geroepen 
werden.  De  specifieke  situatie  in  Brugge  wordt  behandeld  in  de  desbetreffende 
capita.  
Er  zijn  slechts  twee  leeftijdscategorieën die  reeds bestaan van bij het ontstaan van 
scouting en dit zijn de welpen en de verkenners. De leeftijdsgrenzen zijn in de loop 
van  de  geschiedenis wel  gewijzigd  door  de  oprichting  van  tussentakken  zoals  de 
jongverkenners. De verkenners kwamen oorspronkelijk na de welpen. In de loop van 
de jaren ’70 kwam men tot de conclusie dat er een te groot verschil was in mentaliteit 
en interesse tussen de oudste welpen en de oudste verkenners. Er was nood aan een 
tussencategorie.  De  jongverkenners  werden  opgericht.  Ze  hanteerden  ook  het 
patrouillesysteem  zoals bij de verkenners. De  leeftijd van welpen werd  aangepast. 
Vanaf dan waren  ze  acht  tot  tien  jaar. Ze  bleven werken  rond  het  thema  van  het 
junglebook. Het spel stond bij hen centraal. De horde van de welpen werd ingedeeld 
in  nesten  met  een  nestleider  en  een  hulpnestleider.  Dit  was  vooral  om 
organisatorische redenen, maar ook om de kinderen zin voor verantwoordelijkheid 
bij te brengen. De takleider was Akela. De welpen hadden een eigen wet en belofte 
aangepast aan de leeftijd van de kinderen zodat ze begrepen wat ze beloofden.  
In  1976  startte  F.O.S. met  een  nieuw  experiment. Men wou  verjongen  en  startte 
geleidelijk  aan met  een  bevertak. Deze  jongens  en meisjes  konden  zich  aansluiten 
vanaf vijf  jaar. In de  loop van de  jaren  ’80 groeide deze tak uit tot een volwaardige 
leeftijdsgroep. Er werd vooral aandacht besteed aan het samen leren spelen. 
Naast de bevertak, werd  in de  loop van de  jaren  ’70 een seniortak opgericht. Deze 
jongeren  hadden  de  leeftijd    van  15  jaar  bereikt.  Deze  jongeren  werkten  zeer 
zelfstandig. Ze kozen hun activiteiten zelf. Ze hadden geen  echte  leider die boven 
hen stonde, maar maakten gebruik van een moderator. Dit was een soort raadsman 
die hen ondersteunde en hielp bij moeilijkheden.  
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Het systeem van twee takken was dus geëvolueerd naar een systeem van vijf takken 
door de oprichting van een aantal nieuwe takken. De  leeftijden werden uiteindelijk 
vastgelegd: bevers hadden de leeftijd van 5 tot 7jaar, welpen de leeftijd van 8 tot 10 
jaar, de  jongverkenners en  jonggidsen waren 11 tot 13jaar, de verkenners en gidsen 
activeerden samen van hun  14 tot 16 jaar en de seniors waren 16+. 
 
Besluit 
Bij  de  splitsing  in  twee  autonomie  federaties  die  per  taalgemeenschap  werden 
georganiseerd,  vloeide  veel  water  naar  de  zee.  De  splitsing  was  niet  in  een 
handomdraai geklonken. De houding van de  sea‐scouts  toont duidelijk aan dat de 
overgang  niet  van  een  leien  dakje  liep  en  gepaard  ging  met  veel  discussies  en 
conflicten. De summiere schets die hier werd gegeven is daarvan het bewijs.  
De  methode  die  in  de  volgende  decennia  werd  gehanteerd,  berustte  op  de 
aangegeven  basispijlers  die  tot  op  heden  deel  uitmaken  van  de  opdracht  van  de 
Federatie voor Open Scoutisme.   
De  structuur van de eenheid kreeg een duidelijk omschreven vorm en  inhoud. De 
leeftijdscategorieën zijn geëvolueerd van slecht twee takken tot een systeem van vijf 
takken die overeenkomen met de psychologische ontwikkeling van de jongeren. 
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VII. De overgang naar F.O.S. in Brugge: 1966‐1970  
 
De splitsing op nationaal vlak was een  feit geworden. Dit had zo zijn gevolgen op 
lokaal  vlak.  In  dit  hoofdstuk  worden  de  gevolgen  van  de  overgang  naar  F.O.S. 
toegelicht. De algemene tendensen bij de bestaande eenheden met name het 39e B.S.B. 
en het 11e S.S.B.,  tijdens de periode 1966‐1970, worden eerst besproken.  
Zeer  typerend  voor  deze  periode was  ook  de  oprichting  van  een  nieuwe  F.O.S.‐
eenheid, namelijk 209e F.O.S. de Vrijbuiters.  
 

7.1  39e F.O.S. ‘De Menapiërs’ 
   

In  januari  1965 nam Fernand Moeykens  ontslag  als  eenheidsleider. Tussen  januari 
1965 en oktober 1966 had de eenheid geen eenheidsleider die aan het hoofd stond. 
Dit had weerom een weerslag op het ledenaantal. In februari 1965 waren nog slechts 
9  verkenners.  Een  positieve  noot  uit  deze  bestuurloze  periode  was  dat  de 
samenwerking tussen de 39e eenheid en de 11e eenheid goed was. Ze gingen namelijk 
samen  op  kamp. De welpen  van  beide  eenheden  gingen  onder  leiding  van  Johan 
Valcke  naar Dworp, de  verkenners  en  gidsen  trokken  op  kamp  naar Loker  onder 
leiding  van  Jacques  Verriest  voor  de  verkenners  en  Carine  Verpoorten  voor  de 
gidsen. Dan bleef het een tijdje stil binnen de 39e B.S.B. De laatste leidersvergadering 
dateerde van 31  juli 1964 en de eerstvolgende dateerde van 1 oktober 1966. Tussen 
beide leidersverslagen zaten twee blanco bladzijden. Op de eerste stond vermeld dat 
er een dode periode was voor de 39e B.S.B., maar dat de welpen in activiteit bleven. 
Op de tweede bladzijde stond te lezen: 39e B.S.B.=39e F.O.S.141 Het verslagenboek van 
het comité vertoonde ook een hiaat  in de continuïteit van de verslagen. Het  laatste 
dateerde van 29  januari 1965 en het volgende van 9  januari 1968. Er werd vermeld 
dat gedurende september 1966 het 39e terug in werking trad. Het 39e was bovendien 
een gemengde eenheid geworden. Dit was één van de vereisten die F.O.S. nationaal 
oplegde  aan  zijn  lokale  eenheden,  namelijk  co‐educatie.  Zo werd  de  39e  eenheid 
samengesmolten met de 34e eenheid van de gidsen. Ze gingen voortaan samen door 
het  leven  als  de  39e  F.O.S.  de Menapiërs.  De  eenheid  bestond  voortaan  uit  een 
gidsentroep,  een  verkennerstroep  en  twee  welpenhorden.  Yvan  Hermans  werd 
eenheidsleider  in oktober 1966. Net na de overgang naar F.O.S., werden  in 1967 de 
uniformen aangepast aan de vereisten van de Vlaamse  federatie. Er werd voortaan 

                                                 
141 Fonds van de Menapiërs, Verslagenboek: Leidersvergaderingen 
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een blauw hemd gedragen als uniform en een das eigen aan de eenheid. Het 39e koos 
voor een blauwe das met rode rand.142  
In 1967 gingen de welpen van het 39e, het 11e, het 93e Knokke, het 209e Assebroek en 
het  207e  Oostkamp  samen  op  kamp  onder  leiding  van  Roland  Annys  en  Yvan 
Hermans. Ze gingen naar het domein Heure en Famenne dat nog steeds eigendom 
was van de koepelorganisatie B.S.B.‐G.G.B. en ze dus konden gebruiken om kampen 
te  organiseren.  Het  ledeneffectief  van  1967  strandde  op  60  effectieve  leden:  4 
verkenners, 7 leiders, 17 gidsen, 16 welpen van de horde van Sint‐Kruis en 16 welpen 
van de horde van Sint‐Andries.   Bovendien werd in 1967 één van de welpenhorden 
die deel uitmaakte van de 39e eenheid, omgedoopt tot een zelfstandige eenheid. Zo 
ontstond  het  154e  F.O.S.  ‘de  Dolfijnen’.  Dit was  voor  de Menapiërs  de  zoveelste 
aderlating  op  rij.  Ze  vonden  dat  de  welpenhorde  op  een  onfaire  manier  werd 
afgenomen.143 Het  oprichten  van  tal  van  nieuwe  F.O.S.‐eenheden was  immers  een 
tactiek van F.O.S. nationaal om zo de beweging te laten groeien en uitbreiden. Waar 
reeds een bestaande eenheid bestond, werd in de nabijheid een nieuwe gesticht.144 Na 
het  gemeenschappelijke  kamp  van  1967  werd  de  154e  eenheid  de  dolfijnen 
overgeheveld  aan de  11e F.O.S. Die gingen voortaan  samenwerken onder dezelfde 
eenheidsleider.  
Yvan  Hermans  trad  af  als  EL  in  september  1969.  Hij moest  de  functie  opgeven 
omwille  van  familiale  redenen, waardoor  de  eenheid weerom  een maand  zonder 
eenheidsleider functioneerde. In november 1969 nam René Molleman de functie van 
eenheidsleider op zich om de eenheid er weer bovenop  te helpen. De  situatie was 
weer even uitzichtloos zoals in het begin van de jaren ’60. De 39e F.O.S. bereikte weer 
een dieptepunt. Ze hadden geen  lokalen, bijna geen  leiding meer om nog maar  te 
zwijgen van de kinderen, er verscheen een ‘Op Weg’ als het echt paste en de werking 
van  het  steuncomité  viel  volledig  stil.  Gelukkig  brengen  de  jaren  ’70 
verandering …145

 
 
 
 
 
 
                                                 
142 Fonds van de Menapiërs, Verslagenboek: Comitévergaderingen 
143 MARCHAND, A., Op Cit., p.25- 26 
144Fonds van de Menapiërs, Verslag van de Algemene Vergadering, 15/08/1969 
145 MARCHAND, A., Op Cit., p.27 
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7.2  11e F.O.S. ‘De Boekaniers’ 
De federalisering van het jeugdwerk in de jaren ’60 zorgde voor grote problemen en 
vele discussies met de sea‐scouts. Ze konden het niet verkroppen dat de organisatie 
van de sea‐scouts voortaan werd opgedeeld in een Vlaamse en een Waalse federatie. 
De sea‐scouts hadden zowel eenheden in Vlaanderen en in Wallonië en kenden een 
goede  samenwerking.  Bovendien  kregen  ze,  als  ze  een  autonome  en  unitaire 
vereniging werden, eigen subsidies. Ze konden dan zelf beslissen wat ze met het geld 
zouden  doen.  Ten  tijde  van  de  afhankelijkheid  van  de  B.S.B., werden  de  centen 
immers door de B.S.B. verdeeld. De S.S.B. vond dat er te weinig van deze gelden naar 
hen  kwamen,  hoewel  ze  daar  recht  op  hadden  conform  hun  ledenaantal.  De 
doelstelling van hoofdcommissaris van de S.S.B., Etienne Declercq, was om alle sea‐
scouts  in één vereniging samen  te brengen. Dit plan was mislukt. Op de Algemene 
Vergadering  kwam  het  tot  een  stemming  van  alle  sea‐scouts  eenheden  of  ze  naar 
F.O.S.  zouden  overgaan  of  bij  de  sea‐scouts  zouden  blijven. Voor  deze  stemming 
hadden  zowel  Etienne  Declercq  als  Frans  Snacken,  reeds  hoofdcommissaris  van 
F.O.S.,  voor  hun  zaak  gepleit. De meerderheid  van  de  sea‐scouts  eenheden  koos 
ervoor om bij de sea‐scouts  te blijven en zich niet  te  laten aansluiten bij F.O.S.. Het 
motief was  vooral  dat  ze  hun  eigen  baas  gingen  zijn  en  niet meer  onder  een  juk  
functioneerden. Er waren slechts twee eenheden die voor F.O.S. kozen en dat waren 
het 11e S.S.B. van Brugge en het 3e S.S.B. van Gent onder leiding van Frans Snacken.146 
Dit laatste hadden ze verwacht, maar dat Brugge overging naar F.O.S., was tegen alle 
verwachtingen.  De  keuze  van  de  11e  eenheid  was  gebaseerd  op  een  aantal 
argumenten.  Eerst  en  vooral  kozen  ze  voor  zekerheid.  F.O.S.  was  een  erkende 
organisatie  en zo werden de  subsidies zeker niet mislopen. Dit was  echter niet de 
voornaamste  reden. De  eenheidsleider van de  11e  eenheid was  sinds  1965  Jacques 
Verriest, zijn assistent was Jan Jassogne. In het steuncomité van de 11e eenheid zaten 
de vader van de  eenheidsleider, Emiel Verriest  en de vader van de AEL, namelijk 
George Jassogne. Beiden hadden een serieuze vinger in de pap te brokken als het op 
het beleid van de eenheid aankwam. Hun zonen waren nogal  jong en onbezonnen, 
waardoor  we  kunnen  aannemen  dat  beide  vaders  te  touwtjes  stevig  in  handen 
hielden. Ze waren beiden Vlaamsgezind en waren zeer tevreden met de splitsing in 
een Waalse en Vlaamse afdeling.  
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George Jassogne stond bovendien ook bekend in Brugge als lid van het humanistisch 
verbond, als flamingant en hij werkte bij één of ander Vlaams ministerie, waar hij een 
aantal materiele zaken kon regelen voor zijn groep. De keuze werd dus door beide 
vaders bepaald. Bovendien was George Jassogne gewestcommissaris van Brugge. Dit 
betekende  dat  hij  de  verantwoordelijke  was  voor  het  gewest  en  dat  hij  de 
contactfiguur was tussen de F.O.S.‐eenheden van het gewest en de Vlaamse federatie. 
Hij wilde ten alle koste vermijden dat de 11e eenheid, waar hij toch het meeste thuis 
was, de vreemde eend  in de bijt zou zijn  indien ze voor de S.S.B. hadden gekozen. 
Nu  alle  groepen  overgingen  naar  F.O.S.,  kon  dit  de  samenwerking  enkel  maar 
bevorderen.  In die context kwam de 11e F.O.S.  tot  stand.147 Voor de overgang naar 
F.O.S.  heetten de  sea‐scouts  ‘de Gerlache’. De  Sea‐Guides  heetten  ‘de Boekaniers’. 
Door de co‐educatie die de federatie aan haar  lokale eenheden oplegde, versmolten 
de 11e S.S.B. de Gerlache en de 11e G.G.B. de Boekaniers samen tot de 11e F.O.S. Nu ze 
samengevoegd waren, konden ze maar één naam behouden. Er werd gekozen voor 
‘de Boekaniers’. Dit had weerom alles  te maken met de Vlaamsgezinde mentaliteit 
binnen de eenheid. Gerlache klonk eerst en vooral zeer Frans, wat de boekaniers niet 
had. Het was een typische Vlaamse scoutsnaam. Bovendien wilden de sea‐scouts van 
Brugge  niet meer patriottisch  of  nationalistisch  overkomen. Zo werd de Gerlache, 
wat  ooit  werd  gekozen  omwille  van  zijn  mooie  uitstraling,  voorgoed  naar  het 
verleden  verbannen.  Ze  gingen  voortaan  door  het  leven  als  echte  zeerovers,  een 
woest  volkje  van  de  zee,  de  Boekaniers.  Beide  vaders  hadden  hierop  weer  hun 
stempel kunnen drukken.  
Nu de overgang naar F.O.S. was gemaakt, werden de uniformen aangepast aan de 
F.O.S.‐normen. Iedereen, zowel scout als guide droeg een donkerblauw hemd met de 
nodige  kentekens.  Deze  blauwe  hemden  deden  in  alle  F.O.S.‐eenheden  in 
Vlaanderen hun intrede. Alle sea‐scouts droegen voortaan een blauwe das met witte 
rand, samengehouden door middel van een dasring. Tot op vandaag  is dit uniform 
nog  steeds  in  gebruik.  In  die  tijd  werd  wel  nog  een  kepie  gedragen  door  de 
kwartiermeester. Een kwartier was nog  steeds het equivalent bij de  sea‐scouts van 
een  patrouille.  Door  de  andere  leden  van  het  kwartier  werd  een  zeemanspetje 
gedragen. De rest van het uniform was donkerblauw, zowel de broek, de pull als de 
kousen. Vandaag is deze sterke uniformering wat afgezwakt tot het dragen van een 
das, hemd en als het kan blauwe kledij. De kepie en zeemanspetjes werden volledig 
afgeschaft in de jaren ’80.148

                                                 
147 Stadsarchief Brugge, Fonds Henri Demarest, Briefwisseling van Geroges Jassogne (1965-1966) 
148 Interview met Ann Maus, 6 april 2007 
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Na  het  verlies  van  het  ligschip  de  Sambre  op  het  eind  van  1964,  verhuisden  de 
verkenners naar hun  lokaal aan de Louis Coiseaukaai  in 1965. Deze  infrastructuur 
was zo klein dat enkel de verkenners daar hun intrek konden nemen. Het was vlak 
bij het water van het Boudewijnkanaal, waardoor de mogelijkheden om op het water 
te gaan optimaal waren.  
De welpen werden ondergebracht  in  een  lokaal van de Rijksmiddenschool  aan de 
Verversdijk in het centrum van Brugge. Het water was immers veel te gevaarlijk voor 
hen en bovendien was er geen plaats om hen daar onder te brengen. Ook de gidsen 
moesten uitkijken naar een eigen lokaal. Ze weken uit naar de R.M.S. van Brugge. Dit 
keer  niet  in  de  Verversdijk, maar  in  de  Hugo  Losschaertstraat.  De  verschillende 
locaties van eenzelfde school waren  in die  tijd schering en  inslag. Niet alle klassen 
zaten dus samen in één groot schoolcomplex, maar waren her en der verspreid over 
het  centrum  van  Brugge.  Indien  de  gidsen  gebruik  wilden  maken  van  de 
kapiteinssloepen om hun vaardigheden op het water te oefenen, waren ze verplicht 
de fiets te nemen en zich naar de basis te begeven.  
Tussen  1965  en  1986  beschikte  de  11e  eenheid  over  een  klein  drijvend  ponton  op 
olievaten voor hun basis. Daar konden ze hun kapiteinssloepen aanmeren.  In 1966 
hadden ze er reeds vijf. 149

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
149 Interview met Robert Van Daele, 4 april 2007 

 92



7.3  De oprichting van een nieuwe F.O.S.‐eenheid te Assebroek 
 
7.3.1 Een lange traditie van jeugdbeweging150

Bij de  oprichting  van  open  scouting  te Assebroek,  bestond  reeds  geruime  tijd  een 
traditie van jeugdbeweging in deze gemeente. Tot voor 1971, bij de fusie naar Groot‐
Brugge,  waren  de  randgemeenten  nog  autonoom.  Assebroek  kende  als  eerste 
randgemeente van Brugge een enorme verstedelijking in de periode voor de tweede 
wereldoorlog.  Dit  had  tot  gevolg  dat  er  een  typische  arbeidersbevolking  in 
Assebroek gehuisvest werd. Dit bleek de ideale voedingsbodem voor het opkomende 
socialisme  te  zijn.  Toch  werd  in  die  tijd  het  overgrote  deel  van  de  jeugd 
aangesproken  door  de  katholieke  kerk.  Ze  handhaafde  haar  sterke  positie  ten 
opzichte  van  het  opkomende  socialisme  door  haar monopolypositie  op  vlak  van 
onderwijs.  Daarenboven  had  de  katholieke  zuil  een  enorm  grote  greep  op  het 
algemeen maatschappelijke leven in de gemeente. De jeugdbewegingen die voor het 
eerst voet aan de grond kregen waren dan ook stuk voor stuk katholieke: de K.A.J., 
K.S.A., … Net voor de  tweede wereldoorlog ontstond ook  een  jeugdbeweging die 
socialistisch  getint  was,  namelijk  de  Rode  Valken.  Na  de  tweede  wereldoorlog 
kenden  de  jeugdbewegingen  in  Vlaanderen  een  spectaculaire  groei.  De  twee 
voornaamste  jeugdbewegingen  die  een  enorme  expansie  meemaakten  waren  de 
chiro  en  de  katholieke  scouts  (V.V.K.S.).  Deze  expansie  van  beide  katholieke 
jeugdbewegingen toont duidelijk aan dat de katholieke kerk het sociale leven onder 
controle  hadden  en  haar  suprematie  verder  zette.  Door  de  toename  van  diverse 
jeugdbewegingen in  Assebroek werd de gemeentelijke jeugdraad opgericht in 1957. 
Dit was een unicum in Vlaanderen. Deze gemeentelijke jeugdraad was een voorloper 
van  de  diverse  stedelijke  jeugdraden  die  in  de  steden  werden  opgericht  in  de 
volgende decennia. Voor Brugge  zelf duurde het  tot  in de  jaren  ’70 vooraleer  een 
stedelijke  jeugdraad  werd  opgericht  en  er  werk  werd  gemaakt  van  een  degelijk 
jeugdbeleid  in  de  stad.  De  gemeentelijke  jeugdraad  van  Assebroek  had  een 
drievoudige  taak.  Eerst  en  vooral  moest  ze  de  jeugd  overtuigen  van  hun 
jeugdwaarde. Ten  tweede wilden ze de volwassenen er attent op maken dat ze de 
verantwoordelijkheid  niet  konden  ontglippen  om  de  jeugd  zowel  financieel  als 
moreel  te  ondersteunen  in  hun  initiatieven.    Als  laatste,  maar  daarom  een  niet 
minder  belangrijke  doelstelling,  wou  de  gemeentelijke  jeugdraad  een  soort 
gespreksforum vormen tussen de verschillende jeugdbewegingen.  

                                                 
150 VANHULLE, G., ‘Jeugdbewegingen te Assebroek, 1930-1990’ In: Arsbroek,(1998), [XV], p.15-43  
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Door de instelling van zo’n jeugdraad werd aangetoond dat de gemeente Assebroek 
wel degelijk begaan was met de jeugd. Het was dan ook niet verwonderlijk dat in de 
jaren  ’60  –’70,    25%  van de  jongeren  lid was  van  één  van de  jeugdbewegingen  te 
Assebroek. Dit aantal nam nog  toe met de oprichting van de pluralistische  scouts. 
25%  is niet niks, wanneer  je de bedenking maakt, dat  in die  tijd door de  stijgende 
welvaart  nog  meer  ontspanningsmogelijkheden  voor  de  jeugd  bestonden.  Die 
werden allen toegankelijk voor een groot publiek. 
Assebroek  kreeg  in  die  periode  ook  de  allures  van  een  echte  woongemeente  in 
functie  van  de  stad.  De  binnenstad  van  Brugge  liep  echter  helemaal  leeg.  In 
Assebroek nam de gemeente  in die  tijd ook de  taken van de kerk over. Dit kwam 
door  de  steeds  verder  deinende  secularisering. De  organisatie  van  het  sociale  en 
maatschappelijke  leven  kwam  in  handen  van  de  gemeente.  De  kerk  verloor 
langzaam  aan  haar  binding met  allerhande  verenigingen  zoals  toneel‐,  sport‐  en 
jeugdverenigingen. De invloed die ze ooit uitoefende op het onderwijssysteem gleed 
verder  uit  hun  handen.  De  opkomst  van  de  pluralistische  scoutsbeweging  te 
Assebroek   moet  dus  ook  gezien worden  in  het  kader  van  die  tijd,  namelijk  de 
toenemende ontzuiling en verder schrijdende secularisering.  
 
7.3.2  209e F.O.S. ‘De Vrijbuiters’151

Bij  de  oprichting  van  F.O.S.,  probeerde  de  federatie  zoveel  mogelijk  nieuwe 
eenheden  op  te  richten.  Zo werden  in  het  gewest  Brugge  drie  nieuwe  eenheden 
opgericht. Assebroek, Oostkamp en Sint‐Andries zagen in 1966‐1967 het levenslicht. 
Deze  drie  eenheden  werden  ondersteund  door  een  omzendbrief  van  minister 
Grootjans  uit  1967. 152   Deze  omzendbrief  stelde  dat  in  elke  school  van  het 
rijksonderwijs een pluralistische scoutsgroep mocht opgericht worden. De  federatie 
voor  Open  Scoutisme  stond  namelijk  open  voor  iedereen  en  dat  paste  in  de 
gedachtegang  van  het  rijksonderwijs.  De  federatie was  dan  ook  de  enige  die  de 
toelating kreeg om in die scholen te rekruteren of uit die scholen een scoutseenheid 
op te richten. Andere jeugdbewegingen konden niet van deze maatregel genieten. De 
personen die zich engageerden om een nieuwe F.O.S.‐eenheid op te richten, kwamen 
voornamelijk  uit  de  vrijzinnige  sfeer. Zo waren  een  aantal  onder  hen  lid  van  het 
humanistisch  verbond. Het  humanistische  verbond  bestond  nog  steeds  vooral  uit 
leden werkzaam in de culturele sector of verbonden met het onderwijs.  

                                                 
151 Fonds van de Vrijbuiters: Informatiebundel: ontstaan van 209e F.O.S. 
      Interview met Dirk Jacobus, 8 maart 2007 
152 Fonds van de Menapiërs,’Ibee’ (september 1987), Omzendbrief van minister Grootjans, (cfr. Bijlage 11) 
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De  gedachtegang  van  het  humanistisch  verbond  strookte  ook met  de  ideeën  van 
F.O.S..  Één  van  de  ideeën  van  het  humanisme  was  bijvoorbeeld  dat  er  geen 
discriminatie mocht bestaan wat betreft  ras, huidskleur, godsdienst,  sociale klasse, 
opvoeding of beroep.153 Deze openheid binnen het humanistisch gedachtegoed was 
eveneens één van de basispijlers van F.O.S. Het was dan ook niet verwonderlijk dat 
de oprichters van de nieuwe F.O.S.‐eenheden vaak uit die kringen afkomstig waren. 
Velen hadden een band met het onderwijs, namelijk met de rijksmiddenscholen die 
ook die openheid  in het werk  stelden.   Zo werd uit de  rijksmiddenschool  (R.M.S.) 
van Assebroek, de 209e F.O.S. opgericht. In de R.M.S. van Sint‐Andries werd de 154e 
eenheid  opgestart. Dit was  al  een  afdeling  van  het  39e, maar werd  dus  van  hen 
afgesnoept.  Ze  was  een  zusterafdeling  van  het  209e  en  had  tot  1971  dezelfde 
eenheidsleider,  namelijk  Emiel  Jacobus.  In  beide  eenheden  ging  enkel  een 
welpenhorde van  start. Deze welpenhorden dienden  als  rekruteringsbasis voor de 
twee  volwaardige  eenheden  namelijk  het  11e  en  het  39e.  Eens  de  leeftijd  van 
verkenner werd bereikt, konden de kinderen kiezen voor de afdeling sea‐scouts van 
het 11e of voor de afdeling  landscouts van het 39e. De  formule kende danig  succes 
door  de  ondersteuning  van  de  omzendbrief  van minister Grootjans. Daarenboven 
was  de  invloed  van  de  kerk  afgezwakt,  waardoor  de  opgerichte  eenheden  geen 
tegenkanting kregen.  Integendeel ze werden gesteund door de R.M.S. De kinderen 
uit  de  R.M.S. werden  gestimuleerd  om  naar  de  pluralistische  scouts  te  gaan. De 
eenheid telde al gauw een volwaardige welpenhorde. Ze droegen een zeer summier 
uniform dat enkel bestond uit een zwarte das met witte boord.  
De 209e eenheid kreeg een lokaal ter beschikking van de R.M.S. te Assebroek om daar 
de  welpenhorde  te  laten  samenkomen.  Het  was  een  afgedankt  kleuterklasje.  De 
R.M.S. stond in Brugge ook bekend als de barakkenschool. Alle klassen waren aparte 
wagens of containers, wat de standing van de school aangeeft. De meeste kinderen 
van  de  R.M.S. waren  arbeiderskinderen,  aangezien  de  typische  bevolking  van  de 
gemeente  Assebroek  nog  steeds  die  typische  arbeidersbevolking  was.  De  eerste 
eenheidsleider van de 209e  eenheid was Emiel  Jacobus. Hij vertelde  later over zijn 
eerste  leden  dat  hij  ze  ‘van  de  straat  heeft geraapt’. Dit wijst  duidelijk  op  het  soort 
kinderen  van  het  eerste  uur  en  de  klasse waartoe  ze  behoorden.  Ze  speelden  op 
straat en daar wilde Emiel  Jacobus verandering  in brengen. Kinderen hoorden niet 
op straat te dolen, maar konden zich beter laten aansluiten bij een jeugdbeweging die 
voor  hen  open  stond.  In  de  209e  eenheid was  namelijk  iedereen welkom  zonder 
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onderscheid van geslacht, stand of overtuiging. Er was dus nog steeds een duidelijk 
onderscheid  tussen de kinderen die zich  lieten aansluiten bij de 39e eenheid en die 
van het 209e. De 39e eenheid werd door de aanhangers van het 209e dan ook smalend 
de elitescouts van Brugge genoemd. Deze kinderen mochten zich niet verlagen door 
op straat rond te hangen, laat staan dat ze hun mooie kledij zouden vuil maken. De 
leden  van  de  209e  eenheid waren  dus  vooral  arbeiderskinderen. Het  spreekt  voor 
zich dat er geen vermenging optrad met de kinderen uit de gegoede klassen. 
De welpen van het gewest Brugge gingen  in april 1967  samen op kamp. Er waren 
maar  liefst 106 deelnemers afkomstig uit de welpenhorden van het 209e Assebroek, 
het  39e  Brugge,  het  11e  sea‐scouts,  het  93e Knokke  en  het  207e Oostkamp. Roland 
Annys nam de algemene  leiding op zich.  In de zomer gingen ze dan ook allemaal 
samen op kamp naar Heure en Famenne waar ze allen samen met zo’n 250 waren.   
Deze situatie bleef gehandhaafd tot het begin van de  jaren  ’70. Dan groeide de 209e  
F.O.S. uit tot een volwaardige eenheid. 154

 
 
 
Besluit 
De overgang naar F.O.S. heeft geen al te grote veranderingen teweeg gebracht bij de 
bestaande eenheden te Brugge. Het 39e F.O.S. de Menapiërs bevond zich nog steeds 
in een dal. De 11e F.O.S. was van naam veranderd. Ze werden nu ‘de boekaniers’ 
genoemd, wat meer Vlaams aandeed dan de Gerlache. Alles ging verder zijn gewone 
gangetje bij de 11e F.O.S. De grote verandering in deze periode was de oprichting van 
een F.O.S.‐eenheid te Assebroek die als rekruteringsbasis voor het 11e en 39e F.O.S. 
diende.   
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VIII.   Laatste drie decennia van de 20eeeuw: F.O.S. in Brugge 

1970‐2000 
In de laatste drie decennia van de 20e eeuw veranderde veel op lokaal vlak voor de 
scoutsbewegingen van Brugge. In de verdere uiteenzetting volgt eerst een algemene 
inkijk op het jeugdbeleid van de stad vanaf de jaren ’70 tot op vandaag. Daarna 
wordt terug overgestapt naar de evolutie van de lokale eenheden. Hierbij wordt 
vooral aandacht geschonken aan de algemene evolutie binnen de drie lokale 
eenheden qua structuur en werking. Bovendien komen de reeds vroeger 
aangehaalde thema’s terug aan bod. Als afsluiter wordt een overzicht gegeven van 
de ledenevolutie van de drie F.O.S.‐eenheden met aandacht voor de piek‐ en 
dalmomenten.  

 
8.1  F.O.S. nationaal 
Ondanks  veel  goede wil  kwam  de  organisatie  van  F.O.S.  op  nationaal  vlak maar 
traag op gang. Het was een verhaal van vallen en opstaan.  
De  jaren  ’70  werden  vooral  gekenmerkt  door  pogingen  om  de  F.O.S.  te  doen 
uitbreiden. Allerhande  expansieprojecten  zagen het  levenslicht.  ‘Actie  20+’ of  actie 
‘3x7’  waren  enkele  voorbeelden.  De  eenheden  die  in  het  eerste  geval  tegen  het 
volgende jaar 20 leden meer telden,  werden beloond.  
In de jaren ’80 werd F.O.S. nationaal pas echt een professionele organisatie die zowel 
werkte  met  vrijwilligers  als  met  beroepsmensen.  Er  werden  heel  wat  cursussen 
voorzien  om  een  goede  leidersvorming  te  voorzien. Het was de  bedoeling dat de 
lokale eenheden uitvoerden wat op nationaal plan werd vooropgesteld.155

 

8.2 Brugge en haar jeugd 
Het sociaal en maatschappelijk leven in de eerste helft van de 20e eeuw werd volledig 
bepaald  door  de  katholieke  kerk.  Deze  levenssferen  verliepen  volgens  de 
ideologische krachtlijnen. In Brugge was de macht en de  invloed van de katholieke 
zuil  tot  ver  in  de  jaren  ’60  gehandhaafd.  Er  waren  wel  reeds  tekenen  van  een 
groeiende secularisering en ontzuiling  te merken. Zo was er de modernisering van 
het katholieke onderwijs en de oprichting van de Vormingsinstituten. De  interesse 
van het tot dan toe katholieke stadsbestuur ging vooral uit naar de expansie van de 

                                                 
155 F.O.S., Geschiedenis van Open Scouting in Vlaanderen en Brussel (1910-2005
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haven van Zeebrugge. De bisschoppen waren er om de kudde in het gareel te doen 
lopen. Van een doordacht jeugdbeleid was er zeker nog geen sprake.156

In de zeventiger jaren veranderde heel wat in Brugge en dat had zijn repercussies op 
het  jeugdbeleid. Eerst en vooral was er  in 1971 de fusie van de stad Brugge met de 
randgemeenten  Sint‐Andries,  Sint‐Kruis,  Sint‐Michiels,  Assebroek,  Koolkerke  en  
Dudzele.  Voortaan  maakten  ze  allen  samen  deel  uit  van  Groot‐Brugge.  De 
randgemeenten werden dus ook in de Brugse gemeenteraad geïntroduceerd.  
Bij  de  verkiezingen  na  de  fusie  bleef  de  Christelijke  Volkspartij  (CVP)  haar 
meerderheidspositie  behouden  in  de  gemeenteraad.  Op  nationaal  plan  had  de 
Volksunie reeds 1/6 van de stemmen weten te veroveren en dit vooral ten koste van 
de CVP. Dit had zijn weerslag binnen de gemeentelijke politiek en dus ook in Brugge. 
De  volksunie  kwam  als  derde  grote  partij  naar  voor  en werd  zelfs  groter  dan  de 
liberalen. Plaatselijk had dit tot gevolg dat de coherentie onder de katholieken sterk 
verminderd  was.  Hun  overgrote  meerderheid  in  de  gemeenteraad  brokkelde 
geleidelijk af. Bij de verkiezingen van 1976 zorgden  interne  spanningen binnen de 
CVP  zelfs  voor  een  afscheuring.  Voor  het  eerst  in  honderd  jaar  tijd.  Kwam  de 
katholieke  partij,  met  als  aanvoerder  burgemeester  Michel  Van  Maele,  uit  de 
verkiezingen met een minderheid van de stemmen. De katholieke supermacht was 
gebroken,  waardoor  ze  voor  de  eerste  maal  in  de  oppositie  belandden.  De 
oppositiepartijen van voor de verkiezingen, zijnde de socialisten, de  liberalen en de 
Volksunie,  vormden  samen  het  nieuwe  stadsbestuur.  Er  was  voor  het  eerst  een 
heterogeen  stadsbestuur.  De  nieuwe  burgemeester  werd  gekozen  uit  het 
socialistische kamp, namelijk Frank Van Acker. De tijd dat bisschoppen zich konden 
mengen  in de  gemeenteraad was definitief  achter de  rug. De meerderheidspositie 
van  de  CVP  was  voorgoed  voorbij.  157   In  1994  haalden  ze  wel  de 
verkiezingsoverwinning, maar haalden geen meerderheid meer. Ze moesten een blok 
vormen  samen  met  de  socialisten.  De  burgemeester  kwam  wel  weer  uit  het 
katholieke kamp, namelijk Patrick Moenaert.158

Binnen het nieuwe, heterogene  stadsbestuur wilden alle partijen een  stuk van hun 
politieke  agenda  geconcretiseerd  zien.  Het  beleid  dat  voortaan  in  Brugge  werd 
gevoerd, was  vooral  een  sociaal  beleid met  een  grotere  aandacht  voor de modale 
Bruggeling en dus ook voor de Brugse jeugd.  

                                                 
156 RYCKAERT, M., VANDEWALLE, A., D’HONDT,  J., GEIRNAERT, N., VANDAMME, L., Brugge de 
geschiedenis van een Europese stad, Tielt, Lannoo Nv, 1989, p.204-206 
157 VANHOUTTE, J.A., De geschiedenis van Brugge, Tielt, Lannoo, 1982, p.542-543 
158 BAES, W., CRUL, B., DACQUIN, H., e.a., Op Cit. passim 
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Sedert de  fusie  tot Groot‐Brugge werd  reeds  een  stedelijke  jeugdraad  in het  leven 
geroepen.  De  jeugdraad  was  in  die  tijd  eigenlijk  maar  één  persoon,  namelijk 
jeugdconsulent  Theo  Vandeplas.  De  jeugdraad  en  jeugddienst  kenden  een  grote 
evolutie  in de  loop van de drie  laatste decennia van de 20e eeuw. Naarmate de  tijd 
vorderde, werden deze diensten meer en meer uitgebouwd.159  
Vandaag  is de  stedelijke  jeugdraad “  een  feitelijke vereniging die erkend  is door de stad 
Brugge als officieel adviesorgaan voor alle materie inzake jeugd en jeugdwerk. De leden zijn 
jongeren  tussen ongeveer 16  en 26  jaar. Veel van hen zijn vertegenwoordigers van de vele 
jeugdverenigingen  in  Groot‐Brugge,  maar  er  zitten  ook  heel  wat  jongeren  gewoon  uit 
interesse  in  de  jeugdraad.  Deze  jongeren  verdedigen  de  belangen  van  jongeren  bij  het 
stadsbestuur,  adviseren  het  stadsbestuur  over  alles  wat  de  Brugse  jeugd  aanbelangt  en 
organiseren  allerlei  activiteiten.” 160   Aangezien  de  belangen  van  de  jeugd  via  de 
jeugdraad worden overgemaakt aan het stadsbestuur, heeft deze jeugdraad een zeer 
voorname functie. De jeugddienst van haar kant zorgt voor de financiële en materiële  
steunverlening aan het jeugdwerk, met andere woorden de subsidies, en organiseert 
evenementen voor de jeugd.161

In de  jaren  ’70 werden  reeds een aantal zaken bekomen  ter ondersteuning van het 
jeugdwerk.  In 1972 werd reeds een bedrag van 1.478.000  frank vanuit de begroting 
van de stad vrijgemaakt om aan  jeugdwerking en vorming  te spenderen.162 Uit een 
brief  van  het  gemeentebestuur  aan  de  Brugse  jongerenverenigingen, 
jeugdverenigingen, jeugdbewegingen, jeugdateliers, jeugdclubhuizen, jeugddiensten 
en jeugdraden, blijkt dat er reeds in 1974 heel wat toelagen en vergoedingen werden 
toegekend. Het waren werkingstoelagen, toelagen voor kadervorming, toelagen voor 
het  in  huur  nemen  van  lokalen,  toelagen  voor  het  bouwen  of  verbouwen  van 
jeugdlokalen, toelagen voor de aankoop van zware materialen en als laatste het gratis 
vervoer  aangeboden  door  het  stadsbestuur  van  het  kampeermateriaal  naar  de 
kampplaats. Uiteraard werd een waslijst aan voorwaarden  toegevoegd waaraan de 
verenigingen moesten voldoen. Bijvoorbeeld moest een vereniging reeds een  jaar in 
werking  zijn  vooraleer  een  toelage werd  voorzien. Bovendien moest  ze minimum 
dertig leden tellen. Een voorwaarde om een toelage te genieten voor het bouwen of 
verbouwen van  lokalen was de verplichte oprichting van een v.z.w. die belast was 
met het beheer van de  lokalen van de vereniging. De vereniging moest bovendien 
eigenaar zijn van de grond waarop de  lokalen werden opgetrokken. De vzw moest 
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zich  schriftelijk  verbinden  om,  bij  gebeurtelijke  ontbinding,  de  toelage  die  werd 
verkregen,  terug  te betalen aan het  stadsbestuur. 163 Deze maatregel werd duidelijk 
opgevolgd  door  de  verschillende  F.O.S.‐eenheden.  Bij  de  bouw  van  lokalen werd 
steeds  een  v.z.w.  opgericht, niet  enkel  voor het  beheer  van die  lokalen, maar  ook 
omwille van de financiële ondersteuning van de v.z.w. (cfr.supra). 
De  toelagen  hierboven  vernoemd,  waren  niet  enkel  maatregelen  op  papier.  Ze 
werden ook daadwerkelijk  in de praktijd  toegepast. Zo kreeg de 11e F.O.S.  in 1973 
reeds 20.000 frank voor de aankoop van twee  lelievletten, wat werd beschouwd als 
zwaar materiaal. De  katholieke  scoutsgroep  Sint‐Leo  kreeg  in datzelfde  jaar  reeds 
100.000  frank voor de bouw van hun nieuwe basis.164 De bedragen of  toelagen die 
hier  werden  vrijgemaakt,  waren  zeker  niet  toereikend  voor  het  dekken  van  de 
volledige kosten die de jeugdverenigingen maakten. De werkingstoelagen waren een 
aangename tegemoetkoming, maar volstonden zeker niet. Zo werd een basistoelage 
voor  iedere  jeugdvereniging  voorzien  van  4.000  frank.  Daarbovenop  kregen  de 
verenigingen voor ieder lid nog eens 20 frank extra. De bedragen liepen dus vooral 
hoog op voor verenigingen met een hoog  ledeneffectief.165 Zowel de 11e als de 209e 
F.O.S. kregen toelagen voor de huur van hun lokalen, respectievelijk 10.000 en 8.000 
frank, afhankelijk van het aantal  lokalen dat men huurde.166 Uit deze concretisering 
van  toelagen  die  door  het  stadsbestuur werden  toegekend,  bleken  het  geen  loze 
woorden  te  zijn  en  blijkt  dat  ze  concreet wilden  tegemoetkomen  aan  de  Brugse 
jeugdverenigingen.  
Door de groei van het aantal jeugdverenigingen door de fusie tot Groot‐Brugge werd 
er  een  ruimtetekort vastgesteld om alle  jeugdverenigingen  te huisvesten. Heel wat 
jeugdverenigingen hadden nog geen vaste lokalen, laat staan een stuk grond waarop 
ze konden bouwen of middelen om de bouw van een  lokaal te financieren. De stad 
voorzag heel wat  jeugdverenigingen van een  lapje grond. Deze stadsgrond kochten 
de  verenigingen  voor  een  symbolische  frank.  Het  stadsbestuur  was  de  mening 
toegedaan  dat  wanneer  de  verenigingen  reeds  grond  bezaten  ze  dan  zelf  wel 
overgingen  tot  het  bouwen  van  een  lokaal.  Dit  bleek  echter  niet  het  geval.  De 
verenigingen  hadden  niet  genoeg  financiële  armkracht  om  zelf  te  gaan  bouwen. 
Meestal  werden  oude  barakken  opgekocht  en  afgebroken  om  ze  dan  op  de 
verworven stadsgronden terug op te trekken.167 Op het einde van de jaren ’70 besloot 
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165 Ibidem, Fonds van de jeugddienst, Werkingstoelagen 1972-1985 
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de  stad  dan maar  om  zelf  jeugdlokalen  te  bouwen.  In  1979 melde  de  stedelijke 
jeugdraad  dat  de  stad  Brugge  10 miljoen  frank  vrijmaakte  voor  het  bouwen  van 
nieuwe  jeugdlokalen.  Deze  som werd  de  komende  jaren  ook  in  het  vooruitzicht 
gesteld om voor die bouwplannen te investeren.168  
Zo verrezen jeugdlokalen op Sint‐Kruis op het terrein van de ‘Gulden Kamer’ en op 
Assebroek  verscheen  het  jeugdcentrum  ‘de  Zandberg’.  Dit  zijn  slechts  twee 
initiatieven, maar er waren er veel meer. Naast die investeringen in de lokalenbouw 
werden de werkingstoelagen verder uitgebreid.  In 1983 werd  reeds 1.167.998  frank 
besteed  aan  de  werkingstoelagen. 169   Dit  betekende  een  enorme  stijging  met  de 
bedragen  die  in  het  begin  van  de  jaren  ’70  werden  uitgegeven.  Het  aantal 
jeugdverenigingen was ook enorm  toegenomen, waardoor de gezamenlijke pot wel 
vergrootte,  maar  de  individuele  toelagen  per  vereniging  eigenlijk  nauwelijks 
verhoogden.  Van  dat  grote  bedrag  ging  slechts  een  ruime  60.000  frank  naar  de 
pluralistische  jeugdbeweging  F.O.S..  De  overgrote  meerderheid  ging  naar  de 
katholieke jeugdverenigingen aangezien deze verenigingen in de meerderheid waren 
en dus ook het meeste leden telden. 170

Al  deze  toelagen  en  tegemoetkomingen  van  de  stad  Brugge werden  in  overgrote 
mate  verkregen door de  jeugdraad  en  jeugddienst. Deze  kregen dan de  financiële 
middelen van de  stad om  ze  aan de  respectievelijke verenigingen uit  te delen. De 
subsidiering kwam wel van de stad, maar werd door de jeugdraad losgeweekt. Naast 
dit plaatselijke jeugdbeleid, was er ook een Vlaams jeugdbeleid. Het subsidiëren van 
het  jeugdwerk  in Vlaanderen gebeurde door de Vlaamse overheid zelf en was een 
zeer omslachtig systeem. Vanaf 1993 kwam daar verandering in. Men besliste om de 
subsidiering  te  decentraliseren  waardoor  de  gemeentebesturen  werden 
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid in ruil voor het opstellen en uitvoeren van 
een degelijk en doordacht jeugdwerkbeleidsplan. Dit werd vastgelegd in een decreet 
inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid in 1993. Sindsdien werden de jeugdraden 
en  jeugddiensten sterk uitgebouwd.171 In Brugge was er in de plaats van slechts één 
jeugdconsulent,  een  hele  uitgebouwde  jeugddienst  in  de  plaats  gekomen.  Deze 
veranderingen zorgden ervoor dat nog veel meer voor de jeugd kon gedaan worden. 
Het  stadsbestuur  van Brugge, dat  zelf  kon  beslissen waaraan  ze de  subsidies  zou 
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besteden, besliste in de jaren ’90 om over te gaan tot het toekennen van subsidies aan 
jeugdverenigingen  wanneer  die  zelf  een  lokaal  bouwden.  Zo  werden  heel  wat 
lokalen van jeugdverenigingen gefinancierd door de stad. De 11e F.O.S. was één van 
de eerste  jeugdverenigingen die optimaal van deze nieuwe  subsidiereglementering 
kon  gebruik  maken.  Later  volgden  nog  heel  wat  anderen  hun  voorbeeld.  De 
bedragen die werden  vrijgemaakt  voor die  lokalensubsidie  verhoogden  nog  in de 
loop van de tijd via indexering.172

Het mag  duidelijk  wezen  dat  de  stad  Brugge  vanaf  de  jaren  ’70  heel  wat  heeft 
geïnvesteerd  in  haar  jeugd  en  er  alles  in  het  werk  gesteld  heeft  om  alle 
jeugdverenigingen op een degelijke manier te huisvesten.  
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8.3  39e F.O.S. De Menapiërs 
 
8.3.1 Na regen komt zonneschijn: bloeiperiode voor de 39e F.O.S. 1970‐2006 
Na  de woelige  periode  tijdens  de  jaren  ’60  kwam  er  eindelijk  verbetering  in  de 
toestand van de 39e eenheid. In november 1969 nam Réné Molleman de functie van 
eenheidsleider (EL) op zich. Hij erfde een scoutseenheid die totaal aan de grond zat. 
Er waren nauwelijks 50 leden, geen vaste lokalen, geen comité die zich bekommerde 
om de ondersteuning van de eenheid en het materiaal van de eenheid was tot op de 
draad versleten en ontoereikend. De situatie zag er dus allesbehalve rooskleurig uit. 
De verschillende problemen werden  stuk voor  stuk opgelost. Er werd  al vlug  een 
nieuw steuncomité opgericht en het lokalenprobleem werd aangepakt (cfr.supra).  
De  nieuwe  EL  had weinig  kaas  gegeten  van  scoutstechnieken, maar  hij  liet  zich 
bijstaan door een aantal ervaren scouts. Er werd een sterk, gemotiveerd leidersteam 
uitgebouwd die de EL hielp bij de heropleving van de  eenheid. Tijdens  1970‐1971 
werd  het  ledenaantal  daardoor  reeds  verdubbeld.  Er  werden  twee  volwaardige 
welpenhordes gevormd, de ene te Sint‐Andries, de andere te Brugge zelf. Vanaf 1972 
was er sprake van een echte seniortak die wekelijks activiteiten deden waaronder het 
in de praktijk brengen van scoutstechnieken, hulp bieden bij de andere takken waar 
nodig en een aantal culturele activiteiten deden.  In die  tijd gingen de seniors  in de 
zomer  de  Lesse  afvaren.  Sindsdien  stond  deze  wateractiviteit  regelmatig  op  het 
programma. 173

In  1973  startten  ook  de  internationale  activiteiten  bij  de Menapiërs.  Er werd  een 
uitwisseling  georganiseerd  tussen de Brugse  F.O.S.‐groep  en de Engelse  scouts  en 
gidsen  van  de Venture  Scouts  and Ranger Guides Unit  uit Welwyn Garden City, 
Hertfordshire in Engeland. Elk om beurt brachten ze een bezoekje aan de plaatselijke 
eenheid. Zo zakten de Engelse scouts en gidsen op 24 en 25 februari naar Brugge af. 
Dat weekend stonden allerlei activiteiten op het programma zoals een bezoek aan de 
stad, een wandeling in het Zwin, volksdans,… In november 1973 was het dan ook de 
beurt  aan  de  Bruggelingen  om  de  oversteek  naar  Engeland  te  maken.  Deze 
verbroedering viel danig  in de smaak zodat deze uitwisseling  jaarlijks werd verder 
gezet. Er werden zelfs een aantal gezamenlijke expedities georganiseerd. Zo gingen 
ze  in  1974  samen  op  tocht  door Corsica.  In  de  zomer  van  1976  gingen  ze  samen 
kamperen  in Schotland en  in de zomer van 1978 gingen ze naar het “International 
Scoutscentre” te Kanderstegg in Zwitserland. In de zomer van 1980 logeerden ze aan 
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de  voet  van  de  Mont  Blanc.  De  scouts  van  Engeland  waren  immers  fanatieke 
bergbeklimmers. Dit  is duidelijk af  te  leiden uit de plaatsen waar de gezamenlijke 
expedities doorgingen. De Engelse scouts kwamen voor de laatste keer op bezoek in 
Brugge in februari 1981. Door een vervanging en verjonging binnen het leidersteam 
vervaagden de contacten en ging die uitwisseling niet meer door. Hier eindigde dan 
ook het internationale avontuur van de 39e eenheid.174  
In  1974 werd  de welpenhorde  van  het  154e  F.O.S.  de Dolfijnen  terug  opgenomen 
binnen de 39e eenheid. Dit was te wijten aan de dramatische toestand waarin de 11e 
F.O.S. De Boekaniers zich bevonden (cfr.supra).  Het 154e F.O.S. maakte namelijk deel 
uit van de 11e eenheid sedert 1967. De 154e eenheid kwam dus terug naar de eenheid 
die  de  horde  in  het  leven  had  geroepen.  Deze  eenheid  was  het  39e  in  de  tijd 
ontnomen  ten  tijde  van  de  overgang  naar  F.O.S.  en  de  expansietactiek  van  F.O.S. 
nationaal. Doordat het in die tijd zeer slecht ging binnen de 39e eenheid, ging het 154e 
deel uitmaken van de 11e eenheid. Nu werd de situatie terug rechtgezet. Deze plotse 
verrijking  met  de  welpenhorde  van  het  154e  zorgde  voor  een  stijging  van  de 
ledeneffectieven.175  
In  1975  werd  het  beleid  van  de  eenheid  overgedragen  aan  Mevr.  Marchand‐
Vanderbeke. Réne Molleman  liet haar een bloeiende eenheid na die  toen bijna 150 
leden telde. Dit ledeneffectief bleef quasi gelijk gedurende de daarop volgende jaren.  
Het  jaarthema  waarrond  F.O.S.  in  1975  werkte,  was  “Elk  ander”.  Een  speciale 
activiteit die de 39e eenheid naar aanleiding van het nieuwe jaarthema organiseerde, 
was het steunen van de 11.11.11‐actie door het verzamelen van oud speelgoed. Dit 
werd  na  wat  oplapwerk  aan  een  tehuis  geschonken.  Er  stonden  bovendien  ook 
regelmatig daguitstappen op het programma. Zo gingen ze voor een dagje naar de 
zoo van Antwerpen. Vanaf de zomer van 1977 kon de eenheid gebruik maken van 
privé‐bos te Snellegem, waar ze hun scoutstechnieken verder konden oefenen: hout 
kappen,  vuur maken,  sjorren,… Dit  bos  is  tot  op  vandaag nog  steeds beschikbaar 
voor de  eenheid.176  In  september  1978  nam  het  echtpaar Anne Provoost‐ Luc Van 
Holm de eenheid over.  
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Vanaf  februari‐maart 1979 werd de basispijler van  co‐educatie bij de gidsen  en de 
verkenners  toegepast.  De  welpen  en  seniors  werkten  reeds  gemengd  sinds  de 
overgang naar F.O.S., maar voor de gidsen en verkenners werd dit uitgesteld. Velen 
meenden  immers dat de  leeftijd zich er niet  toe  leende om voor  jongens en meisjes 
gezamenlijke activiteiten te organiseren. Daar kwam in 1979 verandering in. 
Een artikel in het tijdschrift ‘Op Weg’ gaf de mening van een verkennerleider: 

Co‐educatie komt voor in drie opvoedingsmilieus van het kind: het gezin blijft het voornaamste 
milieu. Ze leven er met broers en zusters, ze eten samen, spelen samen, ze groeien samen op. 
Voor sommigen is die gezinssituatie te eng en willen andere jongens en meisjes leren kennen. 
Op  school  kan  dit  gebeuren, maar  daar wordt  hoofdzakelijk  aan  co‐instructie  gedaan. Toch 
tracht ze aan de hand van groepswerk en medebeleid een meer co‐educatieve rol te vervullen. 
Een  derde  opvoedingsmilieu  is  de  jeugdbeweging.  De  traditionele  jeugdbeweging  biedt 
eigenlijk meer krediet op co‐educatie dan de nieuwere ontspanningsvormen. Bij co‐educatie in 
de  jeugdbeweging moet men aan activiteitsverruiming doen, niet  in  functie van  jongens  en 
meisjes, maar in functie van de interesse en de mogelijkheden van elk kind, zodanig dat ieder 
zich  in  deze  groep  sterker  terug  vindt. Co‐educatie  brengt  bij  velen,  in  de  eerste  plaats  de 
ouderen,  een  zekere  achterdocht  teweeg.  Zij  zoeken  dubbelzinnige  bedoelingen  achter  de 
plannen opgezet door  jongeren  in  een groep. Maar anderzijds  is de verantwoordelijkheid bij 
co‐educatie  van  het  grootste  belang. De  leiding moet  dan  ook  de wettelijke  verplichtingen 
kennen en toepassen. Zo moeten bij gidsen en verkenners afzonderlijke was ‐en slaapplaatsen 
voorzien  zijn. Op weekends  en  kampen  van  gemengde  groepen moet  de  verantwoordelijke 
meerderjarig zijn 
Hoever staat het 39e met co‐educatie?De welpentak is steeds gemengd geweest. Ook seniors en 
stam  vormen  een  gemengde  groep. Bij  de  verkenners  en  gidsen  lag  het  anders. Tot nu  toe 
(1978)  vormden  ze  2  takken.  Sporadisch  waren  er  activiteiten  samen.  Ongeveer  zes  jaar 
geleden werkten  beide  taken  samen uit noodzaak, maar de patrouilles waren niet gemengd. 
Daar  lag de oorzaak van de nieuwe splitsing  tussen beide  takken. Aan co‐educatie schort er 
dus duidelijk iets binnen het 39e. Om zoveel mogelijk de F.O.S. principes te hanteren vindt de 
leiding  het  een  noodzaak  om  opnieuw  gemengd  te  werken,  maar  dan  ook  met  gemengde 
patrouilles. Dus ook met een gemengde troep op kamp! Wanneer de ouders niet akkoord gaan 
is  de  leiding  bereid  om  ouders  een  bezoek  te  brengen. De  leiding  rekent  op  een  positieve 
medewerking.177

Het  is duidelijk  geworden dat de nieuwe  generatie  leiding  er  geen  bezwaar meer 
voor had dat gemengde werking optrad binnen de verkenners‐ en gidsentak. Men 
wou duidelijk  ook de mening  van de  ouders  hierin  kennen. Na  een proefperiode 
werd  het  nieuwe  project  geëvalueerd.  De  gemengde  werking  werd  een  succes, 
aangezien in de herfst van 1979 de tak reeds 50 leden telde, ingedeeld in 5 gemengde 
                                                 
177 Fonds van de Menapiërs, ‘Op Weg’, 1978-1979, kampeditie 
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patrouilles.  Toch  kwam  er  een domper  op  het  succesverhaal. Op  19  oktober  1979 
werd een gids tijdens het patrouilleweekend en tijdens een nachtelijke dropping van 
de baan gereden. Het meisje was op slag dood. De aangeslagenheid onder de leden 
van de  eenheid was  enorm. Dit des  te meer omdat  ze  alle voorschriften  ,waaraan 
moest  worden  voldaan  om  een  nachtelijke  dropping  te  organiseren,  hadden 
opgevolgd.  Sindsdien werden  alle  nachtelijke  droppings  verboden. Ondanks  deze 
tegenslag ging de eenheid het komende  jaar met rasse schreden vooruit. Het kwam 
zelfs  tot  een  splitsing  binnen  de  verkenners  –en  gidsentak.  Deze  keer werd  niet 
geopteerd om  jongens  en meisjes weer  te  scheiden, maar zou  een  tussentak  in het 
leven  geroepen  worden,  namelijk  de  jongverkenners  en  jonggidsen.  Zo  werd  de 
leeftijdsmarge  tussen de  jongste  en de  oudste  verkenner  verkleind wat het  samen 
spelen en de werking van beide takken bevorderde.  
In september 1983 nam het duo Van Holm‐Provoost afscheid. Carine Sohie werd hun 
opvolgster. Een  belangrijke  verwezenlijking  onder  haar  eenheidsleidsterschap was 
de oprichting van de bevertak, een  tak voor 5  tot 7  jarigen. Zo werden de grenzen 
van de leeftijden voorgoed vastgelegd. De bevers hadden de leeftijd van 5 tot7  jaar, 
de  welpen  8  tot  10  jaar,  de  jongverkenners  en  jonggidsen  11  en  12  jaar  en  de 
verkenners en gidsen 13 tot 15 jaar. De 39e eenheid was volledig in regel met de Fos‐
normen  qua  leeftijdsindeling. Het  verhaal  van de  oprichting  van de  bevertak was 
weerom een succesverhaal. De opgestarte bevertak kende na amper een jaar reeds 50 
ingeschreven  bevers  en  er  moest  al  een  beverstop  ingelast  worden.  Dit  bewees 
nogmaals  dat  de  eenheid  in  volle  expansie was. De  leden  kwamen  vooral  uit  de 
randgemeenten Sint‐Andries en Sint‐Michiels.  
In 1990 stond het duo Sandrien Floré en Peter Holvoet aan de top van de eenheid. In 
september 1992 werd het roer weer doorgegeven, ditmaal aan Peter Duyck. Hij werd 
bijgestaan door  een  aantal AEL’s waaronder  ook Annemie Van Aevermaet die de 
huidige  leiding  op  zich  heeft.  In  de  laatste  10  à  15  jaar  zijn  geen  echte 
noemenswaardige veranderingen meer  ingevoegd  inzake structuur en werking van 
de eenheid. Uiteraard zetten de activiteiten zich wekelijks gewoon verder.178

 
 
 
 
 
 

                                                 
178 MARCHAND, Op Cit., p.39-41 
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8.3.2  De kampen179
Het is niet mijn bedoeling om hier alle kampplaatsen die de 39e eenheid jaar na jaar 
aandeed op  te sommen.180 De vele kampanekdotes zijn hier ook niet op zijn plaats. 
Wat wel mijn bedoeling  is,  is om een bepaalde  structuur  toe  te  lichten van hoe de 
organisatie van de kampen in de loop van de tijd evolueerden. De Menapiërs kozen 
er meestal voor om hun kampen  in Wallonië  te  laten doorgaan. Dit waarschijnlijk 
omwille  van  het  feit  dat  daar  grote  open  vlaktes  en  ook  vele  bossen  voorhanden 
waren  om  te  spelen.  Als  landscouts  was  dit  de  grootste  prioriteit.  De  kinderen 
moeten hun scoutstechnieken in de praktijk kunnen omzetten en er moet voldoende 
speelruimte zijn. De zomerkampen van de 39e eenheid gingen altijd door in de eerste 
helft van augustus. Dit is nog steeds het geval.  
In  het  begin  van de  jaren  ’70 was de  eenheid  op  het  vlak  van materiaal  nog  niet 
voldoende  uitgerust  om  te  voorzien  in  materiaal  voor  alle  takken,  zodat  een 
gezamenlijke keuken een must was. Vanaf het midden van de  jaren  ’70 werden de 
maaltijden  vaak  klaargemaakt door de patrouilles  zelf, waardoor  vanaf de  leeftijd 
van verkenner, zij hun eigen kookkunsten konden uitproberen. In 1975 ging de ganse 
eenheid  op  kamp  naar Grand Halleux,  een  kampterrein dat  ter  beschikking werd 
gesteld door de  stad Brugge. Tijdens de kampen werkten de verschillende  takken 
altijd  rond  een  bepaald  thema.  De  welpen  werkten  bijvoorbeeld  in  thema  van 
sprookjes,  terwijl de verkenners  rond het  thema van de Vikings werkten. Bepaalde 
kampen werd een algemeen kampthema gekozen, waarrond alle takken werkten. Zo 
werd in 1978 het kampthema indianen door de hele eenheid uitgewerkt.  
Sedert 1971 kon de eenheid voor het vervoer van en naar het kampterrein rekenen op 
bussen  van  het  toenmalig  Ministerie  van  Nationale  Opvoeding  en  Nederlandse 
Cultuur.181 Van deze dienst maakten ze gebruik  tot 1981. Vanaf 1982 werd  immers 
beslist dat het vervoer niet  langer kon voorzien worden door het ministerie wegen 
besparingen. Zo werden de  kampen  ook duurder,  een  trend die  zich  verder  zette 
door het duurder worden van de huurprijs van kampeerterreinen.  
 
 
 
 
 

                                                 
179 Fonds van de Menapiërs, Kampprogramma’s 1970-1990: Hierin werd de dagindeling en wat er op het 
programma stond per tak en per kamp opgemaakt en gebundeld in een boekje. 
180Ibidem, kamplocaties 1970-1993, (cfr.Bijlage 13) 
181 Ibidem, Briefwisseling tussen de 39e F.O.S. en het ministerie, 1971-1981 
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De zomerkampen kenden gedurende al die jaren een vast tijdschema per dag.  
7u30 opstaan 
8u ontbijt 
8u30 vlaggegroet 
9u  inspectie en morgenactiviteiten 
12u  middagmaal 
12u45 siesta of korvee 
13u30 middagactiviteiten 
16u vieruurtje 
18u avondmaal 
19u start avondactiviteiten 
  taptoe afhankelijk van de tak 

Bovendien werd  iedere  avond  door  alle  takken  een wachtvuur  gehouden wat  de 
samenhorigheid bevorderde. In het midden van het kamp werd een bezoekdag voor 
de ouders gepland. Op zondag konden de kinderen kiezen om ofwel de eucharistie 
bij  te  wonen  ofwel  om  een  geestelijk  onderhoud  rond  een  bepaald  thema, 
bijvoorbeeld  racisme.  De  mogelijkheid  om  de  eucharistie  te  volgen  in  een 
pluralistische scoutsbeweging, leek me iets typisch voor katholieke jeugdbewegingen. 
Dit  bleek  niet  het  geval  te  zijn,  aangezien  zowel  bij  de  11e  F.O.S.  als  bij  de  209e 
eenheid de mogelijkheid werd voorzien. De hoeveelheid kinderen die kozen voor het 
volgen van een mis waren wel zeer miniem. De nadruk in de kampprogrammatie bij 
bevers en welpen lag vooral op sport en spel, expressie en dans. Vanaf de verkenners 
en gidsen stonden techniek in de spotlights. Ook het koken van hun eigen maaltijden 
werden  in de programmatie  opgenomen. Als  laatste  steeds  terugkerende  activiteit 
waren de 2‐daagse trektochten vanuit de kampplaats. 
Vanaf  1980  werden  ook  Paaskampen  gehouden.  Dit  waren  kampen  tijdens  de 
paasvakantie van een drie à viertal dagen. De bestemming van die Paaskampen was 
meestal  iets dichter bij huis door de korte duur van de kampen. Die Paaskampen 
waren geen eenheidskampen, aangezien ze per tak werden georganiseerd.  
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8.3.3  Lokalengeschiedenis: 1970‐2004182

De  lokalengeschiedenis van de 39e eenheid  is een bewogen geschiedenis. Lange tijd 
was de eenheid op zoek naar een vast  lokaal. In het begin van de  jaren  ’70 hadden 
enkel de welpen een vast  lokaal  in de Mortierstraat. Het grote  lokaal van 10 op 10 
meter was een  lokaal  in de oude stadsschool. De eenheid had het verkregen via de 
net opgerichte jeugdraad. Deze jeugdraad had immers de opdracht gekregen om de 
lokalen die beschikbaar waren in de school en die dus leegstonden, te verdelen over 
de verschillende  jeugdverenigingen van Brugge. Zo profiteerde de 39e eenheid voor 
de eerste keer van de nieuw opgerichte jeugdraad.  
De  verkenners  en  gidsen  kwamen  samen  op  een  zolder  boven  “de  djungel”,  een 
jeugdclub  in  de Carmerstraat  in  het  hartje  van  Brugge. De  vergaderingen  van  de 
verkenners gingen daar geruime tijd door, hoewel de locatie te wensen over liet. Het 
leek meer op een café dan een lokaal voor  jongeren uit een  jeugdbeweging, maar er 
was geen andere oplossing voorhanden.  
Nadat de eenheid weer op zijn plooi raakte, na het debacle van de jaren ’60, werd in 
1971 een nieuw steuncomité opgericht, waarvan alle leden, ouders van kinderen uit 
de eenheid waren. Zoals het  in de  taakomschrijving van een comité  stond, maakte 
het nieuw opgerichte comité onmiddellijk werk van de financiële ondersteuning die 
de  eenheid  nodig  had.  Elk  jaar  werd  voortaan  een  kerst–  of  nieuwjaarsfeest 
gehouden.  Ze  organiseerden  tal  van  andere  feestelijkheden  die  geld  in  het  bakje 
brachten, zoals de viering van het dertig  jaar bestaan van de eenheid, bals en echte 
party’s  in  zalen  zoals  de  Zandwegemolen  of  in  het  Boudewijnpark.  Met  de 
ingezamelde centen kon het comité eerst en vooral voorzien in de nodige materialen 
zoals tenten en kookgerief.  
Gedurende  twaalf  jaar  was  de  lokalenproblematiek  zeer  nijpend.  De  stad  bood 
weliswaar verschillende,  tijdelijke noodoplossingen, wat er op wees dat ze meer en 
meer met de  jeugd  begaan was, maar  van duurzame  oplossingen  om de  jeugd  te 
huisvesten was vooralsnog geen sprake. Tussen 1973 en 1975 konden de verkenners 
een  huisje  betrekken  in  de  Vlamingdam. Daarna  verhuisden  ze  naar  een  tweede 
verkregen  lokaal  in de Mortierstraat,  zodat welpen  en verkenners  onder hetzelfde 
dak werden gebracht. De gidsen en seniors konden van 1976 tot 1979 gebruik maken 
van twee lokalen in de Rademaekerskazerne. In 1979 werd de kazerne met de grond 
gelijk gemaakt om er het nieuwe Brugse gerechtsgebouw neer te planten.  

                                                 
182 MARCHAND, A., Op Cit., p.63-67 
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De gidsen verhuisden naar het lokaal in de Mortierstraat, waar de verkenners reeds 
onderdak  hadden  gevonden.  Vanaf  dat  moment  vergaderden  de  gidsen  en 
verkenners  effectief  samen  en  was  er  sprake  van  co‐educatie  binnen  de  ganse 
eenheid. De seniors kregen een houten garage  ter beschikking. Deze barak was het 
oorspronkelijke  lokaal van het 154e F.O.S. de Dolfijnen dat op de gronden van het 
Rijksinstituut voor Secundair Onderwijs (R.I.S.O.) was opgetrokken. De barak moest 
echter  weg  wegens  verbouwingswerken  aan  de  school.  Het  comité  van  de  39e 
eenheid kocht daarom een lapje grond in de Graaf de Brieylaan, om de barak terug 
recht te zetten. Gelukkig hadden de Menapiërs gedurende de jaren ’70 wel een vaste 
buitenlocatie. Als het weer het  toeliet vergaderden ze op de T‐300. Dit  terrein was 
gelegen  aan het Lappersfortbos  en verschafte de nodige  speelruimte  en plaats  om 
scoutstechnieken  te beoefenen. Gedurende deze  jaren werden dus geen echte vaste 
lokalen betrokken. Iedereen zat zowat verspreid over de diverse lokalen in Brugge en 
randgemeenten  Sint‐Andries  en  Sint‐Michiels. Dit was  uiteraard  niet  bevorderlijk 
voor de samenhang van de eenheid. Er werd uitgekeken naar een degelijke oplossing 
en  de  nodige  financiële  middelen  werden  gespaard.  Door  de  toename  van  de 
verschillende  lokalen  die  het  steuncomité  moest  beheren  en  de  plannen  in  het 
verschiet om een eigen lokaal voor de eenheid te bemachtigen, vonden ze het veiliger 
om  een  comité  op  te  richten  in de vorm van  een vzw. Dit gebeurde  in  1977.183  In 
hetzelfde jaar deed de eenheid een aanvraag bij het stadsbestuur om een stuk grond 
te bekomen om een lokaal op te bouwen. In 1980 wees het stadsbestuur van Brugge 
een  stuk  grond  toe  in  de  Sint‐Jansdreef.  Het  steuncomité  bouwde  daar  met  de 
gespaarde middelen  het  eerste  gebouw.  Al  het  geld  die  de  eenheid  bezat, werd 
geïnvesteerd.  Op  18  september  1982  vond  de  officiële  opening  plaats  van  ‘de 
Menapiër’, want zo heette het gebouw voortaan. De opening gebeurde  in stijl. Heel 
wat  prominente  figuren  waaronder  een  aantal  Brugse  schepenen,  woonden  de 
plechtigheid bij. 184

In  1985  kocht  het  comité  een  aantal  afgedankte,  verplaatsbare  schoolgebouwen 
afkomstig uit De Haan. Ze bouwde met de goede delen ervan een  tweede vleugel 
aan de Menapiër. Deze tweede vleugel zorgde voor twee, nieuwe, grote  lokalen. In 
de jaren die volgden werden dan vooral verfraaiingswerken aan de Menapiër en het 
terrein uitgevoerd. Het nijpende lokalenprobleem was immers van de baan. Tot voor 
kort voldeden die lokalen aan de behoeften van de leden.  
 

                                                 
183 Bijlagen tot het Belgisch staatsblad, 12/01/1977 
184 Krantenartikel, Krant van West-Vlaanderen, 24/09/1982 (cfr. Bijlage 14) 
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Sedert een aantal  jaar werd de kaap van 200  leden overschreden waardoor nieuwe 
investeringen  een  noodzaak werden. De  lokalen werden  immers  te  klein  voor  de 
steeds  groter  wordende  groepen  van  vooral  de  bevers  en  de  welpen.  Nieuwe 
bouwplannen  werden  aangemaakt.  Ditmaal  konden  de  Menapiërs  op  de  zeer 
ambitieuze  subsidiereglementering  van  de  stad  Brugge  rekenen.  Ze  verkregen  de 
toelating  en  de  goedkeuring  voor  het  bouwproject  in  2002. Dit was  nochtans  de 
periode  van  de  zeer  controversiële  investeringsperikelen  rond  de  bouw  van  het 
nieuwe Concertgebouw. Toch werd 90% van het  totale geïnvesteerde kapitaal door 
de  stad  gefinancierd.  Dit wijst  erop  dat  de  reglementen  qua  subsidiering  en  het 
jeugdbeleid  in  Brugge  enorm  veel  veranderd  zijn.  In  de  jaren  ’80  kon  je  als 
jeugdbeweging een stuk grond krijgen van de stad waar  je dan met eigen middelen 
een gebouw kon neerzetten. In 2002 kon zowat het  totale bouwproject gefinancierd 
worden door de stad. De subsidiering was uiteraard bepaald volgens de oppervlakte, 
wat betekende dat  je geen kasteel kunt neerzetten op kosten van de stad. Deze hele 
problematiek wijst erop dat de stad veel investeert in haar jeugd. De Menapiërs zijn 
immers  niet  de  enigen  die  van  deze  subsidiering  profiteren.  Het  deel  van  de 
begroting van de stad dat naar haar  jeugdbeleid ging, werd in de loop van de  jaren 
steeds groter. 
De  laatst  gebouwde  lokalen  van  de  39e  eenheid  werden  officieel  geopend  op  4 
september 2004. Alle bouwplannen en daarmee dus ook de lokalengeschiedenis kan 
hiermee  worden  afgesloten,  aangezien  het  terrein  van  de  Menapiërs  behoorlijk 
bebouwd is en er nog voldoende plaats moet overblijven voor de spelende kinderen. 
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8.3.4 Het tijdschrift 
Sinds 1968 fungeerde ‘Op Weg’ als het officiële orgaan van de 39e F.O.S.. Sinds 1971 
kwam de redactie en de verantwoordelijkheid over het tijdschrift volledig in handen  
van de eenheidsleider. Op dat moment was dat René Molleman. De opeenvolgende 
eenheidsleiders,  namelijk  Monique  Marchand‐Vanderbeke  (1971‐1975),  André 
Marchand  (1975‐1978)  en het  echtpaar Luc Van Holm‐ Anne Provoost  (1978‐1983), 
namen hun taak op om het tijdschrift te blijven uitgeven.  
Sinds 1974 werden de programma’s van de verschillende  takken ook  in  ‘Op Weg’ 
opgenomen  en  dus  niet  meer  mondeling  meegedeeld  of  per  briefkaart.  De 
programma’s  liepen over  een periode van  twee maanden. Dit  is dan ook de basis 
waarop het tijdschrift verscheen, namelijk tweemaandelijks. In een jaar worden 5 ‘Op 
Weg’s’  uitgegeven.  Twee  verschenen  in  het  voorjaar,  twee  in  het  najaar  en  één 
kampnummer. Naast  de  programma’s werden  ook  tal  van  andere  artikels  in  het 
tijdschrift  opgenomen.  Deze  artikels  handeleen  over  bepaalde  thema’s  zoals 
scoutstechnieken,  algemene  artikels  over  scouting,  over  kampen  en  uitstapjes, 
verslagen van vergaderingen en allerlei  informatie voor de  leden. Het was dan ook 
het werk  van  een  heel  team  om  de  redactie  van  zo’n  blad  op  touw  te  zetten. De 
eenheidsleider  droeg wel  de  eindverantwoordelijkheid, maar  kon  deze  grote  klus 
niet  in zijn eentje klaren. Daarnaast was het niet enkel het schrijven van de  teksten 
die moest  gebeuren,  ook  het  op  stencil  zetten,  het  stencilen  zelf,  het  op  volgorde 
leggen van de pagina’s, het nieten en het versturen van het afgewerkte product. Het 
volume van een  ‘Op Weg’  is dan ook afhankelijk van de schrijfkunst en de  tijd die 
men ervoor vrijmaakt. 185

De  technieken  stonden  niet  stil,  waardoor  in  1984  al  die  handenarbeid  om  het 
tijdschrift  te produceren niet meer nodig was. Er moesten enkel nog  teksten getypt 
worden en die werden naar de drukker gebracht, die de rest van de  taak overnam. 
Deze nieuwe vorm van produceren van het tijdschrift had nog een aantal bijkomende 
voordelen.  Zowel  geschreven  teksten,  teksten  vervaardigd  door  de  kinderen  zelf, 
foto’s en dergelijke meer konden zonder problemen worden toegevoegd. Een nieuwe 
kaft was dan ook niet  langer uit den boze. Het hoofd van Baden Powell verdween 
voorgoed  in de archiefkist. Op de nieuwe kaft kwam voortaan  een  foto die  iedere 
keer als ‘Op Weg’ verscheen, veranderde.  
 
 

                                                 
185 MARCHAND, A., Op Cit., p.78 
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De lay‐out werd verzorgd door Koen Devolder. De redactie was in handen van Peter 
Schoonbaert. De eindverantwoordelijkheid rustte nog steeds op de schouders van de 
respectievelijke eenheidsleiders. Dit was van 1983 tot 1990 Carine Sohie en van 1990 
to  1992 Sandrien Floré  en Peter Holvoet. Peter Duyck nam  in  1992 de  fakkel over 
voor de komende drie  jaar. De  foto op de kaft werd niet meer  schuin  afgedrukt  , 
maar horizontaal. Bovendien werd de kaft gedrukt op gekleurd papier.  In 1995  lag 
de eindverantwoordelijkheid bij Liesbeth Desmedt. 186

 
Wanneer we de evolutie van ‘Op Weg’ in zijn totaliteit bekijken, kunnen we besluiten 
dat  het  een  tijdschrift  is  geweest  dat  met  vallen  en  opstaan  verscheen.  Qua 
vormgeving en lay‐out is er in de loop van de tijd enorm veel veranderd. Dit zal voor 
een groot stuk te wijten zijn aan de technologische evolutie die we meemaakten in de 
laatste decennia van de vorige eeuw. Het  is vandaag ondenkbaar dat het  tijdschrift 
nog zou gestencild worden. Het  is wel met zekerheid  te zeggen dat een  tijdschrift 
zoals ‘Op Weg’ en dat geldt eigenlijk ook voor alle andere eenheidstijdschriften,  een 
belangrijke schakel  is  tussen de beweging en hun  leden. Het biedt  immers een zee 
aan  informatie die de werking van een  scoutsgroep ondersteunt. Zo’n  tijdschrift  is 
gewoon niet meer weg te denken… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
186 MARCHAND, Op Cit. p.82 
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8.4   11e F.O.S. ‘De Boekaniers’ 

 
8.4.1  De één zijn dood is de ander zijn brood 
De eerste vijf  jaren van de  jaren  ’70 waren voor de 11e F.O.S. een donkere periode. 
Het kwam zelfs zo ver dat de eenheid op het einde van 1973 volledig aan de grond 
zat  en  bijna  ophield  te  bestaan. Dit  dieptepunt  had  zijn wortels  in  1970. Op  dat 
ogenblik gingen een  tiental  leiders weg van de 11e F.O.S. om de 209e eenheid op  te 
richten  te  Assebroek  (cfr.  supra).  Ze  waren  immers  in  conflict  gekomen met  de 
eenheidsleiding. Ze vonden het beleid allesbehalve goed en konden zich niet meer 
vinden  in  de  werkingsmethode.  De  oprichting  van  de  209e  F.O.S.  leidde 
onrechtstreeks tot zware verliezen en een dieptepunt voor de 11e F.O.S..  
In  1972  trad EL,  Jacques Verriest  af.187 Hij  kwam  in  conflict met  zijn  assistent  Jan 
Jassogne, die eveneens de oorzaak was van het weggaan van een  tiental  leiders  in 
1970,  die  de  oprichting  van  de  209e  eenheid  hadden  verwezenlijkt.  Hij  had  de 
touwtjes reeds stevig in handen en drukte steeds verder zijn wil door qua beleid. De 
EL  wilde  zich  niet  meer  engageren  in  zijn  functie  en  nam  ontslag. 
Hoogstwaarschijnlijk was een conflict tussen beide vaders mede de oorzaak van het 
ontslag  van  de  EL. Vader  Jasssogne wou  immers  dat  zijn  zoon  de  plak  zwaaide, 
terwijl vader Verriest meer capaciteiten bij zijn zoon zag. Met het vertrek van Jacques 
Verriest, kreeg Jan Jassogne en diens vader de mogelijkheid om hun greep nog meer 
te versterken, maar uiteindelijk draaide het  op  een  sisser uit. Door  allerlei  interne 
conflicten, waar niemand nu echt openlijk wil over praten, gingen alle welpenleiding 
weg. De AEL  onder  Jassogne, Robert Van Daele,  had  twee  keuzes. Ofwel  kon de 
welpentak opgedoekt worden, ofwel kon hij zelf inspringen als Akela of takleider bij 
de welpen. Hij koos voor het  laatste. Hij wou niet dat alle kinderen de kans werd 
ontnomen om op zaterdag naar de scouts te gaan.  
Hij hield het een klein jaartje vol. Uiteindelijk kwam hij zelf in conflict met de EL. Hij 
ging niet akkoord met zijn manier van werken. “Hij kwam rond 14.00 uur en toe in col 
en plastron, vroeg of alles goed ging, ging naar de bar om vlug  iets te drinken en verdween 
even  vlug  als  hij was  gekomen. Hij  ging  bovendien  niet mee  op  kampen, maar was wel 
voorzitter van de eenheidsraad. “188 De AEL, Robert Van Daele, vond dit absoluut niet 
kunnen.  Bovendien  vond  hij  van  de  EL  dat  het  geen  rasechte  scoutsman  was, 
aangezien  hij  zelfs  geen  uniform  droeg, maar  uitgedost  in  een mooi  pak  naar  de 

                                                 
187 Fonds van de Menapiërs, Briefwisseling, Ontslagbrief van Jacques Verriest aan Hoofdcommissaris 
Devalckenaere, 10/09/1972 
188 Interview met Robert Van Daele, 4 april 2007 
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scoutsbijeenkomst kwam. Hij was absoluut niet op de hoogte van het reilen en zeilen 
binnen  de  eenheid. Hij  staakte  zijn  activiteiten  als Akela, waardoor  de welpentak 
zonder leiding kwam te staan.  
Die zomer was er het fameuze kamp naar Diksmuide, waar alles wat kon verkeerd 
lopen,  verkeerd  liep.  Er  was  geen  echte  slaapplaats  voorzien  voor  de  juniors, 
waardoor ze noodgedwongen in hun boten moesten overnachten, er werd geen eten 
voorzien door een kookploeg,… Er was met andere woorden geen sprake van goede 
organisatie. Als klap op de vuurpijl  liepen een groep  juniors weg van het kamp en 
trokken op eigen krachten terug naar Brugge. Na het horen van deze kampavonturen 
hielden heel wat ouders het voor bekeken en hielden hun kinderen  in het vervolg 
thuis. Het groepje die onwettig het kamp verliet, werd geschorst.189 De situatie begon 
er uitzichtloos uit te zien en EL Jassogne werd verplicht ontslag te nemen. De welpen 
van  het  154e waren  teruggekeerd  naar  de  39e  eenheid  samen met  die  van  de  11e 
eenheid. De 11e eenheid, die eigenlijk geen eenheid meer was, had bijna geen  leden 
meer, de basis lag er totaal verloederd en verlaten bij,… De 11e F.O.S. hield bijna op 
te bestaan. Gelukkig kwam in 1974 ‘de reddende engel’ die de eenheid weer naar de 
top ging brengen, namelijk Etienne De Reu.  
 
8.4.2  Bloeiperiode voor de 11e–22e F.O.S. De Boekanier: 1974‐2006190

De kersverse eenheidsleider die in 1974 aantrad, stond 17 jaar lang aan het hoofd van 
de 11e F.O.S.. Hij maakte van de 11e F.O.S.  terug een bloeiende eenheid. Een aantal 
verwezenlijkingen hadden ze aan hem, samen met zijn leidersteam, te danken. 
De nieuwe  eenheidsleider had geen voeling met het  echte  scoutsleven, maar door 
zijn functie als leraar in de Normaalschool te Brugge, kon hij wel goed met jongeren 
omgaan.  Hij  liet  zich  bijstaan  door  een  AEL  die  wist  wat  scouting  was.  De 
oudgediende was AEL Robert Van Daele, die na lang smeken toch terugkeerde.  
Aangezien  bij  de  nieuwe  start  in  1974  bijna  geen  leden  meer  waren,  werd  een 
wervingsactie  op  touw  gezet  voor  verkenners  en  gidsen,  bij de  sea‐scouts,  juniors 
genaamd. Deze actie ging door in de R.M.S. aan de Verversdijk te Brugge. Er werden 
dia’s en een film getoond. Erna hield AEL Vandaele een uiteenzetting over de zin en 
betekenis van het scoutisme en de verschillende soorten activiteiten bij de sea‐scouts 
in het bijzonder. De zaterdag die erop volgde werd een modelbijeenkomst gehouden, 
waar  alle  geïnteresseerden  konden  op  af  komen. Het werd  een  succes. Bovendien 

                                                 
189 Interview met Ann Maus, 6 april 2007 
190 Interview met Robert Van Daele, 4 april 2007  
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werd met  de  ouders  van  de  geschorste  leden  gepraat  en  indien  ze  het wensten, 
mochten ze terugkomen. Zo ging de 11e eenheid terug van start.  
Iedere paasvakantie werd voortaan een zeilcursus stilstaand water georganiseerd op 
de Nautische  Basis  van  de  11e  F.O.S. Alle  juniors  van  sea‐scouts  F.O.S.‐eenheden 
konden eraan deelnemen. In een midweek werden de knepen van het zeilen geleerd 
en  in  de  praktijk  geoefend.  Indien  je  slaagde  voor  zowel  een  theoretische  als 
praktische test, kon je een brevet halen. Tot op heden wordt die traditie verder gezet. 
Boten en instructeurs werden door de verschillende F.O.S.‐eenheden ter beschikking 
gesteld. In het begin liet de accommodatie op de basis niet toe dat daar meer dan 50 
cursisten overnachtten. De eerste edities werden in internaatsverband gehouden. De 
maaltijden  en  overnachtingen  vonden  plaats  in  het  internaatsgebouw  van  het 
Koninklijk  Technisch  Atheneum  in  de Nieuwe  Gentweg  in  Brugge.  De  cursisten 
pendelden dan dagelijks per  fiets  tussen  het  internaat  en de Brugse  haven. Vanaf 
1986 sliepen de cursisten aan boord van het binnenschip van de eenheid, ‘de Ontario’ 
(cfr.  supra)  en  in  een  lokaal  van  de  Brugse Zeil  en Yacht Club,  gelegen  naast  de 
scoutsbasis. Sedert 2002 is alles gecentraliseerd en gaat de ganse zeilcursus door in de 
lokalen van de 11e eenheid. De zeilcursus was en is nog steeds het uitgangbord van 
de 11e F.O.S. 
Een ander noemenswaardig project onder het  eenheidsleiderschap van Etienne De 
Reu was het opstarten van de aspirantentak in 1980. Dit betekende een grote sprong 
voorwaarts  voor  de  eenheid.  De  aspirantentak  was  immers  een  soort  tussentak 
tussen welpen  en  juniors. De  jongste  juniors  hadden  immers  vaak  schrik  van  het 
water en de grote sloepen waarmee ze voeren. Er werd beslist om met de oprichting 
van de aspirantentak de kinderen geleidelijker aan, aan het water  te  laten wennen. 
Dit  gebeurde  via  het  optimistzeilen,  zeilen  in  kleine  éénpersoonsbootjes.  De 
begeleiding op het water was veel intenser dan bij de juniors, waardoor de kinderen 
reeds een initiatie van zeilen onder de knie hadden vooraleer ze met de grotere boten 
het water opgingen.  
Sedert 1986 werd een degelijk steuncomité opgericht. Er werd door hen jaarlijks een 
feest van het comité gehouden. De eerste jaren was het echt een feest van en voor de 
steun‐v.z.w. Allerlei politici, advocaten, dokters en andere vrije beroepen waren op 
het  feest aanwezig. Ze maakten 95% uit van de  totale  feestvierders. Vandaag  is het 
feest een eenheidsfeest geworden, nog steeds onder de noemer van het feest van de 
steun‐v.z.w., maar  95%  van  de  aanwezigen  zijn mensen  uit  de  actieve  beweging 
zoals ouders met hun kinderen en leiding. Het feest kreeg de naam Winterfeest. 
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Daarnaast werd jaarlijks een feest gehouden door de actieve beweging ter ere van de 
opening van het vaarseizoen. Traditioneel kwamen Neptunus, de god van de zeeën, 
en zijn vriend Kobe om de boekaniers een behouden vaart te wensen. Bij de aankoop 
en de in gebruikneming van een nieuwe boot, werd die dan ook op dit feest gedoopt. 
De steun‐v.z.w. die de actieve werking ondersteunde, nam verder geen beslissingen 
die de actieve werking aanbelangde. Deze twee werden perfect gescheiden.  
In  1988  werd  bovendien  de  zeehondentak  opgericht.  Deze  zeehonden  zijn 
equivalenten van bevers bij de landscouts en hadden dus de leeftijd van 5 tot 7 jaar. 
Aangezien ze samen met de welpen op de ‘Gulden Kamer’ activeerden werd daarom 
de 22e F.O.S. terug in het leven geroepen. Deze eenheid was ontstaan in 1966 als de 
22e S.S.B.  In de  late  jaren  ’70 ging de eenheid echter over kop. De 22e eenheid had 
haar basis aan de Damse Vaart  ter hoogte van de Karel Van Manderstraat  te Sint‐
Kruis. De  ‘Gulden Kamer’ en de   oorspronkelijke basis van de 22e S.S.B. waren dus 
niet ver van elkaar verwijderd, waardoor eenheidsleider Etienne De Reu het idee had 
om  de  zeehonden  en welpen  van  Sint‐Kruis,  de  naam  22e  F.O.S.  te  geven.  Beide 
eenheden, de 11e een de 22e F.O.S. gingen verder samen de geschiedenis  in, als een 
soort  tweelingeenheid met dezelfde eenheidsleider. Voortaan heetten ze de 11e –22e 
F.O.S. De Boekaniers. De  zeehondentak werd  een  succesverhaal. Op heden  telt de 
zeehondentak 45 kindjes.  
De  eenheid  kende  een  enorme  groei  onder  het  eenheidsleiderschap  van  master 
Etienne De Reu. Alle takken draaiden op volle toeren. Van nog amper een tien leden 
in 1973, was de 11e F.O.S. geëvolueerd naar een eenheid van om en bij de 200 leden in 
1992.  Op  18  november  1992  sloeg  het  noodlot  toe  voor  de  11e  eenheid.  Hun 
diergeliefde  eenheidsleider  overleed  plots. Hij  liet  zijn  levenswerk,  een  bloeiende 
eenheid achter. Toen de master overleed, stond de tijd bij de boekaniers even stil. Na 
een  tijdje besloot een dynamisch kernteam om zijn  levenswerk verder  te zetten. Er 
werd  een  nieuwe  EL  gekozen.  Op  vraag  van  F.O.S.,  werd  na  17  jaar 
eenheidsleiderschap gekozen voor een jonge persoonlijkheid, namelijk Peter Bussens.  
Vervolgens wisselden de  eenheidsleiders vlugger  af  en werd de maximumperiode 
van vier  tot zes    jaar, wat ook de F.O.S.‐norm was, gehandhaafd. Na het overlijden 
van de master in 1992 w  as een duidelijke achteruitgang  in de  ledeneffectieven op 
te merken. Sedert de late jaren ’90 ging de eenheid weer vooruit al was het maar met 
mondjesmaat.  Sedert  een  aantal  jaar werd weer  serieus  aan  rekrutering gedaan  in 
scholen  en  in  kranten, waardoor  het  ledenaantal  opnieuw  de  kaap  van  200  leden 
voorbij is.  
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8.4.3De kampen191

In de periode van 1970 tot 1974 hadden de welpen en juniors een apart zomerkamp. 
De juniors gingen traditioneel op boottrek‐ roeikamp waarbij ze zelf instonden voor 
de  foerage  en hun maaltijden. Ze vertrokken vanuit Brugge met de boten  richting 
hun bestemming.  
Vanaf 1976 werd er geopteerd voor eenheidskampen wat betekende dat alle takken 
samen op kamp gingen. Het systeem van de boottrekkampen voor de  juniors bleef 
gehanteerd.  Eenheidsleider  Etienne  De  Reu  en  zijn  Assistent  Robert  Van  Daele 
trokken gedurende enkele weekends naar de noorderburen op prospectie om nieuwe 
kamplocaties  te  bezoeken.  Vanaf  toen werd  ook  een  kombuisteam  opgericht  dat 
instond voor de maaltijden.  
Tussen 1976 en 1983 gingen alle zomerkampen door  in Nederland. De periode van 
het zomerkamp was vastgelegd half weg de maand augustus. De  locaties Yerseke, 
Oostburg,  Enkhuizen,  Numandsdorp,  Briele,  Hank  en  Zevenbergen  werden 
aangedaan.  
Na  1983  werd  geopteerd  voor  een  beurtrolsysteem.  Het  ene  jaar  werd  een 
eenheidskamp gehouden in combinatie met een roeiboottrekkamp voor de juniors in 
België,  het  jaar  erop  werd  een  eenheidskamp  gehouden  in  Nederland  met  een 
zeilboottrekkamp  voor de  juniors. De periode waarin  het  eenheidskamp doorging 
werd de eerste volle week van juli, wat nog steeds het geval is. Deze zomerkampen 
werden beschouwd als het hoogtepunt van het werkingsjaar.  
De  juniors  en  seniors  namen  ook  verschillende  malen  deel  aan  NAWAKA,  een 
internationaal  waterkamp  georganiseerd  door  Scouting  Nederland.  Aan  deze 
waterkampen  namen  telkens  een  paar  duizend  sea‐scouts  deel waaronder  ook  de 
Brugse sea‐scouts.  In 1970 en 1985 vond de  locatie van deze kampen plaats aan de 
Vinkeveense plassen nabij Amsterdam. In 1989, 1992, 1997 en 2002 werd NAWAKA 
georganiseerd  in  Roermond.  Tijdens  de  edities  van  1989,  1992  en  1997  ging  het 
binnenschip  ‘de  ontario’  mee  als  logistieke  ondersteuning  alsook  om  de 
kampdeelnemers  ter plaatse  te  brengen. Ook  op de  zomerkampen  tussen  1986  en 
2000 ging het binnenschip mee als  logistieke ondersteuning. De zeehonden, welpen 
en aspiranten werden met het binnenschip  tot aan de kamplocatie gevaren. Daarna 
keerde het schip  terug om de  juniors die een  roeikamp deden,  te slapen  te  leggen. 
Wanneer de  juniors deelnamen aan NAWAKA werd geen echt eenheidskamp meer 
gehouden, maar hielden zeehonden, welpen en aspiranten een apart zomerkamp. De 

                                                 
191 Privé-archief van Robert Van Daele, Document met betrekking tot de kampen 
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zomerkampen gingen meestal door naar steeds terugkerende locaties, waar eerst en 
vooral veel water aanwezig  is, zodat de sea‐scouts naar hartelust konden roeien en 
zeilen. Om die reden werd vaak voor een  locatie  in Nederland gekozen, aangezien 
Nederland toch het waterland bij uitstek is!192   
In de periode van  1970  tot  1982 organiseerde de  11e  eenheid  in de periode  tussen 
Kerstdag  en  Nieuwjaar  een  ‘Kersthappeningdag’.  Op  die  dag  werden  speciale 
activiteiten gedaan en werden ’s avonds bij de versierde kerstboom pakjes gedeeld.  
Vanaf 1982  startte de eenheid met een driedaags winterkamp  in de periode  tussen 
kerst  en  nieuwjaar. Na  het  eerste winterkamp  dat  doorging  in  de  lokalen  van  de 
F.O.S.‐eenheid  te  Zandvliet,  werd  besloten  om  vanaf  het  volgende  winterkamp 
telkens  een heem  af  te huren met het nodige  comfort  en  centrale verwarming. De 
kinderen en hun leiding hadden immers te veel afgezien op hun eerste winterkamp 
te  Zandvliet  door  het  gure weer  en  te weinig  verwarming. Vanaf  1987 werd  het 
driedaagse  winterkamp  verlengd  tot  vijf  dagen.  De  winterkamplocaties  vonden 
meestal plaats  in de Vlaamse Ardennen waar Westouter de meest geschikte  locatie 
was en waar veelal werd  teruggekeerd. Andere  locaties waren Geel, Waasmunster, 
Bredene, Merelbeke; Lokeren, Nieuwkerke, De Pinte, Geraardsbergen en Ronse In de 
winter was  er  immers  geen  nood  aan waterlocaties  aangezien  het  daarvoor  geen 
geschikt weer was.       
 
8.4.4  De vloot 1973 ‐2006193

In 1973 werden de eerste twee lelievletten aangekocht. Ze heetten respectievelijk de 
‘Geus’ en de ‘Branding’. De ijzeren vaartuigen waren een stuk sterker dan de houten 
sloepen die de  eenheid  reeds  in haar bezit had.  In  1975 werden de  laatste houten 
sloepen dan ook uit de vaart genomen. Ze werden vervangen door een boot van het 
type Caravelle. Dit is een polyester zeilbootje. Het werd de ‘Nelson’ genoemd. 
Door  het  groeiend  aantal  leden werd  het  voor  de  eenheid  een  noodzaak  om  hun 
vloot verder uit te bouwen met nog vier lelievletten. Tussen 1976 en 1995 werden ze 
stuk voor stuk aan de vloot toegevoegd. De vier vletten heten de ‘Ebbe’, de ‘Vloed’, 
de  ‘Zilvermeeuw’  en de  ‘Walrus’ Zowel de  ‘Zilvermeeuw’ als de  ‘Walrus’ werden 
genoemd  naar  twee  personen  die  de  eenheid  er  terug  bovenop  hielpen  na  de 
moeilijke  periode.  De  ‘Zilvermeeuw’  werd  genoemd  naar  de  toenmalige 
eenheidsleider Etienne De Reu, wiens totemnaam zilvermeeuw was. De ‘Walrus’ was 

                                                 
192 Privé archief van Robert Van Daele, zomerkampen, (cfr. Bijlage 15) 
193 Interview met Robert Van Daele, 4 april 2007 
      Privé-archief van Robert Van Daele, fotomateriaal 
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eveneens de  totemnaam van een sturende kracht van de eenheid, namelijk Charles 
Tacquet.  In 1979 werd een tweede caravelle, de ‘Haai’ in gebruik genomen en werd 
de  ‘Captain  Orlans’  van  de  hand  gedaan.    Deze  zes  vletten  en  twee  caravelles 
behoren nog steeds tot de hedendaagse vloot van de 11de eenheid de Boekaniers. 
In de loop van de jaren werden ook nog een aantal boten gekocht, maar die zijn reeds 
uit de vloot verdwenen. De twee houten kapiteinsloepen  ‘Springtij’ en  ‘Golfslag’ en 
de houten zeilsloepen ‘de wilde boekanier’ van het type triton en de ‘Moby Dick’ zijn 
daar sprekende voorbeelden van.  
In 1985 werden tien kano’s gekocht. Die deden dienst om de aspirantentak die in het 
leven geroepen was in 1980, aan watergewenning te laten doen. De grote vletten en 
caravelles waren voor deze kinderen nog  te groot  en  te gevaarlijk om  te besturen. 
Daarnaast  kon  de  aspirantentak  vanaf  1990  ook  gebruik  maken  van  een  aantal 
optimistjes waardoor ze hun zeilkunsten op het Boudewijnkanaal konden laten zien. 
Ondertussen werden een aantal zeilbootjes van het type Kit in de vloot opgenomen. 
Deze bootjes kenden een  leven van komen en gaan. Ze waren  immers niet zo sterk 
als de vletten en caravelles en vergden heel wat energie om ze zeilvaardig te houden.  
In juli 2004 werden twee boten van het type 6.20‐ sodipa verkregen. Ze werden door 
stamlid Francois Burggraeve onder handen genomen. Ze zouden vooral dienst doen 
voor de uitgebouwde seniortak. Ze waren immers klaargestoomd om op zee te gaan 
zeilen. De  eenheid was  immer  een  sea‐scouts  afdeling. De grote droom van velen 
werd  werkelijkheid  wanneer  deze  twee  zeilsloepen  naar  Zeebrugge  werden 
overgebracht om  er dan mee op het  ruime water  te gaan. Bij de  eerste  tocht hield 
iedereen zijn adem in, maar de twee boten keerden veilig en wel de havengeul weer 
binnen.  Naast  al  dat  vaartuig  werden  in  de  loop  der  jaren  ook  nog  een  vier 
buitenboordmotoren aangekocht.  
Al dat vaarmateriaal was noodzakelijk om alle leden van de sea‐scouts op het water 
te kunnen  laten gaan. Zo’n uitgebreide vloot vergt uiteraard heel wat onderhoud. 
Tijdens de wintermaanden  laat het weer het niet  toe om op het water  te gaan. De 
boten werden dan uit het water gehaald voor hun onderhoud. Vroeger werd dit op 
mankracht gedaan, nu wordt er reeds een kraan ter plaatse gebracht om de boten uit 
het water  te  tillen. Daarna werden ze aan een grondige  inspectie en afschuurbeurt 
onderworpen. Ze werden dan behandeld tegen de aanhechting van algen en kregen 
weer een kleurtje. Alle werken die aan de vloot werden gedaan zijn ter verbetering 
van die vloot en vooral voor de veiligheid van de kinderen. De bedoeling is niet om 
er wedstrijdboten van  te maken, maar wel dat ze waterdicht, veilig en comfortabel 
zijn. Dit onderhoud werd meestal op de  schouders van de  stam uitgevoerd.  In de 
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loop van de decennia was steeds een team van een zestal stamleden op de Nautische 
Basis aanwezig, die zich in de wintermaanden week na week inzetten om de vloot op 
tijd klaar te krijgen. Daarbij kregen ze vaak hulp van de aspiranten, juniors en seniors 
die  vooral  hielpen  schilderen  of  vernissen.  Ieder  jaar werd  een  andere  boot wat 
grondiger  onder  handen  genomen.  De  boot  werd  dan  tot  op  het  raamwerk 
afgeschuurd,  overal werden  verstevigingen  aangebracht  en  opnieuw  gepolyesterd 
om de boot weer  tot een nieuwe  te maken. Hoe groter de eenheid werd, hoe meer 
vaarmateriaal er werd aangekocht en hoe groter het onderhoud werd.  
Naast  vletten  en  caravelles,  kwamen  nog  kano’s,  optimistjes,  sodipa’s,…  bij  om 
jaarlijks een flinke onderhoudsbeurt te geven. Dit is een noodzaak om de kwaliteit en 
de veiligheid van de vloot te kunnen garanderen. 194

 
8.4.5  Het project “Ontario”195

In  1986  komt  de  11e  F.O.S.  De  Boekaniers  in  het  bezit  van  een  binnenschip  ‘de 
Ontario’ genaamd. De bezieler van dit project was wijlen Master Zilvermeeuw, de 
toenmalige eenheidsleider van de sea‐scouts eenheid.  
De Ontario was gebouwd in 1924. Het was een stalen motorschip van het type ‘spits’, 
voorzien van houtenluiken en uitgerust met een driecilinder M.AN. diesel van 115pk. 
De totale lengte van de voorsteven tot aan de roerkoning meet 39,16 meter. de romp 
zelf was 38,4 meter lang en de breedte bedroeg 5,07 meter. Ledig had het schip een 
diepgang van 0,5meter en het maximum  laadvermogen  is 351 ton. Het schip kende 
een  glorierijke  periode  als  vrachtschip.  Aanvankelijk  voer  het  op  de  kanalen 
getrokken door een span paarden, soms onder zeil. In 1951 werd de motor geplaatst. 
Op 30 augustus 1985 voer de Ontario van Gent naar Brugge waar ze werd afgemeerd. 
Onmiddellijk na  aankoop van het binnenschip  in  1986, begon  een  intense periode 
van planning en voorbereiding tot verbouwing en herstellingen. In 1987 werden de 
motor  en  de  buitenromp  gereviseerd  en waar  nodig  hersteld. Dit  alles  gebeurde 
onder het waakzame oog van kapitein ter  lange omvaart, wijlen de heer Roland De 
Cock. De eerste grondige veranderingen gebeurden het jaar erop. De betonnen vloer, 
de  kuip werd  geïnstalleerd  zodat welpen  en  aspiranten  veilig  op  het dek  konden 
vertoeven en genieten van de natuur tijdens het varen. Deze accommodatie bewees 
haar nut op het eerste kamp met het varend  lokaal. Daarenboven deed het perfect 
dienst als logistieke ondersteuning.  

                                                 
194 Interview met Francois Burggraeve, 28 april 2007 
195 Interview met Robert Van Daele, 4 april  2007 
      Interview met Dirk Jacobus, 8 maart 2007 
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In 1989 werden het binnenruim en het bovendek, na zandstraling volledig gespoten, 
een in– en uitgang werden geïnstalleerd in de kuip om de maximale veiligheid van 
de  kinderen  te  garanderen.  Er werd  een  aanvang  genomen met  het  plaatsen  van 
sanitaire voorzieningen.  In  juli  1989 voeren de boekaniers met  enige  trots naar de 
Maasgrindse plassen. Daar namen ze deel aan het internationale waterkamp. Tussen 
de enorme grote vloot aan Nederlandse binnenschepen van diverse scoutsgroepen, 
voelde de Ontario zich meteen thuis.  
In  het  daaropvolgende  jaar  volgde  een  zware  kost, want  de  electrogroep  die  het 
binnenschip van de nodige elektriciteit voorzag wanneer er geen walverbinding was, 
moest aangekocht worden. Ook  een zeer verfijnd  systeem bestemd voor de afvoer 
van toilet en wasplaats werd aangekocht. Dit systeem, dat de afvoer maalt en daarna 
opslaat  in een speciale  tank, was een primeur  in de bestrijding van de bezoedeling 
van de kanalen. De Boekaniers waren de wetgeving van 1992, die het  lozen  in de 
kanalen verbiedt, een streepje voor. Later werden de houten luiken vervangen door 
metalen luiken om de waterdichtheid te bestendigen.  
In  1993  nam de Ontario deel  aan de Gentse  Feesten waar  het met  enige  trots  lag 
afgemeerd  naast  de Mercator. Het  heeft  er  drie weken  als  tentoonstellingsruimte 
gediend. Er werden oude scheepswerktuigen tentoongesteld alsook de postzegelclub 
van Gent vonden er onderdak. 
In januari 2000 werd het binnenschip onder impuls van de steun‐v.z.w. verkocht. Het 
onderhoud werd  een  financiële  aderlating  en  de  bouw  van  de  nieuwe,  betonnen 
lokalen kreeg voorrang.  
 
8.4.6  Lokalengeschiedenis196

Net zoals de 39e F.O.S. kende de 11e F.O.S. een bewogen lokalengeschiedenis. Lange 
tijd zaten de verschillende takken verspreid over diverse locaties. In het begin van de 
jaren ʹ70 zaten enkel de juniors op de Nautische Basis aan de Louis Coiseaukaai. Het 
houten  hoofdlokaal  en  de  houten  botenwerkloods  waren  de  toenmalige 
infrastructuur.  De  welpen  vergaderden  in  de  kelder  van  de  R.M.S.  lang  de 
verversdijk  en  de  gidsen  in  de  R.M.S.  in  de  Hugo  Losschaertstraat.  De  gidsen 
verhuisden naar de nautische basis in de late jaren ’70 wanneer de werking gemengd 
werd. Voor de welpen was er geen plaats op de basis waardoor ze nog een aantal 
keren  van  lokaal  verhuisden.  Van  de  Verversdijk  verhuisden  ze  naar  de  Hugo 
Losschaertstraat  en van daar naar  een gebouwtje  in het Azijnstraatje. Dit was  een 
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gebouw dat deel uitmaakte van het fonds van de schoolgebouwen van de R.M.S.. In 
1984 werd  op  de  basis  een  houten  lokaal  gebouwd  tussen  het  hoofdlokaal  en  de 
botenwerkloods waar de welpen gedurende  twee  jaar onderdak kregen. De  juniors 
kregen in 1984 ook een nieuw lokaal. Dit was een oude scheepskajuit,  ’t Kraaiennest’ 
genaamd.  In  1987  bouwde  een  firma  een  volledige  nieuwe  aanlegsteiger  van  20 
meter lang om de aangekochte boten aan te meren. De olievaten werden vervangen 
door een vast ponton. In 1996 werd er nog eens 30 meter aan toegevoegd.  
Sedert  1984  zaten  alle  takken  op  de  basis,  maar  door  de  enorme  groei  van  de 
bestaande takken, kwam er plaatsgebrek, waardoor de welpen weerom verhuisden.  
In  de  jaren  ’80  had  de  stad  Brugge  immers  het  initiatief  genomen  om  zelf 
jeugdlokalen  te bouwen. Zo verschenen de  jeugdlokalen op de  ‘Gulden Kamer’.  In 
1986  konden  ze  betrokken worden. Aangezien de  lokalen  van de  ‘Gulden Kamer’ 
zich op Sint‐Kruis bevonden en de 11e eenheid daar niet echt werkzaam was, dachten 
ze immers geen schijn van kans te maken. Er waren immers veel andere kapers op de 
kust die hun werking wel te Sint‐Kruis hadden, namelijk Chiro, K.S.A., Rode Valken, 
V.K.S.J.,…  Toch  verliep  alles  naar  wens  en  vlotjes.  Door  het  lobbyen  van  het 
steuncomité bij het stadsbestuur, kreeg de 11e F.O.S. net zoals de K.S.A. een  lokaal 
toegewezen op de  ‘Gulden Kamer’. Dat was  een goede  zaak waardoor de welpen 
naar Sint‐Kruis verhuisden en er weer meer plaats was op de basis voor de varende 
takken. Ook de nieuw opgerichte zeehondentak vond onderdak  in het  lokaal op de 
‘Gulden Kamer’.  In 1988 verkreeg de 11e F.O.S. bovendien nog een oude stalling  in 
de Blauwe Kasteelweg,  aanpalend  aan de  ‘Gulden Kamer’. De welpen verhuisden 
naar  de  oude  stalling  die  oorspronkelijk  van  de Rode Valken was  geweest  en  de 
zeehonden  bleven  in  het  lokaal  op  de  ‘Gulden Kamer’. Op  vandaag  zitten  beide 
takken daar nog steeds.  
Op de basis veranderde nog één en ander sinds de jaren ’80. Eerst en vooral werden 
een aantal scheepscontainers aangekocht om het bootsmateriaal onder te brengen. In 
1980  werd  een  ronnyhal,  het  sprotje  genaamd,  in  gebruik  genomen  als  nieuwe 
botenwerkplaats. In 1993 werd de constructie verlengd met een tweede hal.197  
De uitgebreide infrastructuur waren eigenlijk allemaal aparte constructies die steeds 
werden  bijgeplaatst  om  het meest  nijpende  probleem  op  te  lossen, maar  dit was 
allesbehalve een duurzame oplossing. De eenheidsleider, Etienne De Reu, droomde 
eigenlijk van één groot gebouw  in beton, degelijker dan de houten constructies. De 
man heeft het niet meer mogen meemaken. 

                                                 
197 Privé-archief van Robert Van Daele, Krantenartikel opening nieuwe ronnyhall (Cfr.bijlage16) 
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Door  de  veranderende  subsidiereglementering  van  stad  Brugge  werden  plannen 
gemaakt om de vele schamele constructies af te breken en een gloednieuw betonnen 
gebouw  in  de  plaats  te  zetten.  De  stad  stimuleerde  en  financierde  immers  de 
jeugdverenigingen  die  het  initiatief  namen  om  zelf  een  gebouw  te  zetten. De  11e 
eenheid maakte daar gretig gebruik van. De bouwplannen werden opgemaakt en op 
een langoustineavond aan de leden overgemaakt.198

 
Het NJC( Nautisch Jeugdcentrum) zal zeker voldoen aan een grote behoefte. Enerzijds dringt 
zich de noodzaak op om een aantal oude houten gebouwen te vervangen door een nieuwbouw, 
anderzijds  mogen  wij  ons  gelukkig  prijzen  dat  door  een  steeds  groeiend  aantal  leden 
uitbreiding van de lokaliteiten dringend nodig is. 
Naast een wekelijks gebruik voor directe scoutsactiviteiten zal deze accommodatie het mogelijk 
maken dat: op een betere manier zeilcursussen kunnen worden georganiseerd, verhuring voor 
zomerkampen van andere groepen kan plaatsvinden. 
De  realisatie  gebeurd  door  het  steunfonds,  in  samenwerking met  de  actieve  beweging. Dit 
impliceert dat het steunfonds  financieel zal  instaan voor de volledige ruwbouw en de actieve 
beweging voor de afwerking. 
Eind juni: slopen van de oude loods en het welpenhol, met hulp van ouders; eerste week van 
juli:  storten  van  funderingsvoeten;  vanaf  16  augustus:  optrekken  van  de  ruwbouw  vanaf 
september: afwerking; voorjaar: plechtige opening. 
 

De plannen werden door de stad goedgekeurd, waardoor een aanvang kon worden 
genomen met de afbraak en bouw van het nieuwe lokaal. Het oude hoofdlokaal bleef 
nog  een  aantal  jaren  staan.  De  scheepscontainers  en  één  van  de  houten  lokalen 
werden met  de  grond  gelijk  gemaakt.  Er  verscheen  een  gloednieuw  gebouw  dat 
plechtig werd geopend op 20 april 1996 door de burgemeester van Brugge, Patrick 
Moenaert. De droom van de overleden eenheidsleider was realiteit geworden.  
De plannen waren nog niet volledig uitgevoerd of er werden reeds nieuwe plannen 
gesmeed. Op de plaats van het houten hoofdlokaal wilde men een  tweede gebouw 
neerzetten alsook een nieuwe botenloods in beton bouwen. De plannen werden door 
de  stad goedgekeurd  in 2001. Voor bepaalde  leden werd de afbraak een historisch 
moment:    

Op  zaterdag 28  en  zondag 29  juni 2001 werd  ons  oud hoofdlokaal  op  onze nautische  basis 
volledig  afgebroken.  In  april  1965  werd  het  op  ons  terrein  opgetrokken  en  was  het  de 
actieplaats van vele honderden elfde F.O.S.sers gedurende 36 jaar. Op haar plaats wordt straks 
ons nieuw gebouw ingepland.  

                                                 
198 Privé-archief van Robert Van Daele, Bouwplannen van de steun-v.z.w. 
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De afbraak was een zware karwei, doch ze werd binnen een kort tijdsbestek geklaard dankzij de 
keiharde  inzet  van  enkele  stamleden,  enkele  leiders,…Drie  containers werden  tot  hun  nok 
gevuld. Een vierde wordt verwacht voor het transport van de stenen vloer.  
Enkele anciens keken met weemoed naar de lege plaats waar eens hun hoofdgebouw stond.  
Veel mooie herinneringen  flitsten door hun geest, zoals de kerstfeestjes, de zeilcursussen, de 
vele bartime momenten,…  
Een zoveelste bladzijde in ons reeds dik logboek werd omgeslagen…199

 

In 2002 verscheen het NJC 2. Alle  infrastructuur uit de oude  tijd werd afgebroken, 
behalve de  ronnyhal uit 1980.  In 2005 werden echter nieuwe plannen gemaakt om 
ook die constructie af te breken en er een nieuwe botenloods neer te zetten. Er wordt 
alvast uitgekeken naar de uitvoering van de plannen. 
 
8.4.7  Het tijdschrift ‘De Boekanier’200

Gedurende de  jaren  ’60 werd het systeem van convocatiekaarten gehanteerd. Door 
de  groei  van  de  eenheid  werd  dit  een  zeer  omslachtig  systeem.  Het  werd  een 
onmogelijke  klus  om wekelijks  of  zelfs maandelijks  alle  leden  van  zo’n  kaartje  te 
voorzien. Geld voor postzegels was er niet, dus moesten deze kaarten bus aan bus 
rondgedragen  worden.  Er  werd  overgegaan  naar  het  invoeren  van  een 
eenheidstijdschrift.  De  eerste  ‘Boekanier’  verscheen  in  1969.  De  verantwoordelijk 
voor het verschijnen van het blad was AEL  Jan  Jassogne. Het  tijdschrift bevatte de 
programmatie voor twee maanden waardoor er wat meer speling was om het tijdig 
in de bussen  te krijgen. Ze werd eerst met de  typmachine gemaakt en dan door de 
stencilmachine gekopieerd. De bladzijden werden samengehouden met een gewoon 
nietje  in de  linkerbovenhoek.  In vergelijking met het  tijdschrift vandaag, was er  in 
die tijd nog geen vaste lay‐out uitgedokterd voor het blad. In de tijdschriften zelf kan 
opgemerkt worden  dat  er  zeer  vaak  na  het  typen  nog  iets  geschreven werd  aan 
toegevoegd, waarschijnlijk door vergetelheid. Op de kaft dat  in de beginjaren nog 
een gewoon blad papier was, werd de naam en het adres van de bestemmeling met 
de hand ingevuld.  
In de periode van 1969 tot 1974 was de  ‘Boekanier’ het tijdschrift van zowel de 11e 
eenheid als van het 154e, dat bij het 11e was opgenomen. Bij het dieptepunt van de 
boekaniers in 1973 ging het 154e terug naar de 39e eenheid waardoor de boekanier in 
het vervolg enkel nog het blad werd van de 11e eenheid.  

                                                 
199 Privé-archief van Robert Van Daele, ‘Boekanier’, 2002  
200 Interview met Robert Van Daele, 4 april 2007 
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Onder het eenheidsleiderschap van Etienne De Reu (1974‐1992) werd de redactie van 
de  ‘Boekanier’ de verantwoordelijkheid van de eenheidsleider zelf. Hij was  immers 
leraar en had het schrijven wel in de vingers. AEL, Robert Van Daele, kroop geregeld 
in  zijn pen  om de EL  een  handje  te  helpen  bij  het  aandikken  van de  artikels. Hij 
schreef veelal rond thema’s zoals engagement, uniform, beleefde activiteiten,…  
De  bedrukking  of de  tekening  op de  voorpagina  veranderde  regelmatig, maar dit 
zonder specifieke reden.201  
Het tijdschrift verscheen om de twee maanden en nog steeds onder gestencilde vorm. 
Bij  het  overlijden  van  de  EL  werd  de  verantwoordelijkheid  van  de  redactie 
doorgegeven  aan  de  nieuwe  EL,  Peter  Bussens  en  die  gaf  het  door  aan  zijn 
respectievelijke opvolger, Robert Vandaele. Uiteindelijk besloot die om het uitgeven 
van  het  tijdschrift  over  te  laten  aan  iemand met  kennis  van  computers  zodat  de 
‘Boekanier’ voortaan gedigitaliseerd werd. Dit was enorm werk besparend. Na het 
ingeven  van  de  artikels  en  informatie  via  de  pc,  werd  alles  afgegeven  in  een 
copycenter die de rest van het werk voor zijn rekening nam. Om het schrijven van de 
artikels  niet  allemaal  op  de  nek  van  de  redactie  te  laten  rusten,  werd  een 
beurtrolsysteem  ingevoerd  waarbij  elke  tak  eens  verantwoordelijk  was  voor  de 
‘Boekanier’. Aangezien  er  vijf  ‘Boekaniers’  verschenen  op  een  jaar, was  iedere  tak 
eenmaal per jaar verantwoordelijk. Zo werd een inkijk geboden aan de ouders wat er 
in de verschillende takken gebeurde. Dit systeem heeft echter niet lang gewerkt. Tot 
een half jaar geleden beruste de redactie bij Tony Elyn die de fakkel doorgaf aan Kris 
Bauters. 
Eigenlijk komt hetzelfde verhaal zoals bij de 39e eenheid gedeeltelijk terug. Net zoals 
‘Op  Weg’  fungeerde  de  ‘Boekanier’  als  een  onmisbare  schakel  in  het 
communicatieproces tussen de eenheid en haar leden en de ouders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
201 Privé archief Robert Vandaele, Boekaniers 1974-2007 (cfr. Bijlage 17) 
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8.5  209e F.O.S. ‘De Vrijbuiters’ 
 
8.5.1 Het ontstaan van een volwaardige eenheid: 1971202
Sedert 1967 was op Assebroek een F.O.S.‐groep actief die enkel een welpenhorde had 
opgericht. Die welpenhorde diende als rekruteringsbasis voor de 11e F.O.S. 
Binnen de 11e F.O.S. kwam het tot een slaande ruzie tussen AEL Jan Jassogne en Dirk 
Jacobus,  lid van de 11e F.O.S. en zoon van de EL van de 209e welpenhorde. Hij kon 
zich niet vinden in de manier van werken van de AEL. Hij was een pietje precies en 
was  bovendien  weinig  tolerant.  Wanneer  door  omstandigheden  iets  aan  de 
programmatie  werd  veranderd,  wou  hij  daar  niets  van  weten.  Wat  op  het 
programma stond, moest uitgevoerd worden. Voor alles moest rekenschap gegeven 
worden. Dit en vele andere discussies  leidden  tot de escalatie van het probleem op 
het eenheidsfeest van de 39e F.O.S. De Menapiërs, waar Dirk  Jacobus,  Jan  Jassogne 
een klap gaf waardoor die op zijn beurt  in de gracht belandde. De ruzie ontaardde 
pas helemaal wanneer de AEL klacht neerlegde bij de nationale hoofdcommissaris 
(HC) van F.O.S., Dirk Devalckenaere. Die besliste om Dirk Jacobus uit de 11e eenheid 
te ontslaan. Hij kreeg echter wel de kans om in exact een jaar de tijd een volwaardige 
eenheid uit de grond  te  stampen op Assebroek. De voorwaarde was echter dat hij 
zich gedurende één  jaar niet  in het openbaar zou vertonen  in uniform of conflicten 
zou uitlokken met leden van de 11e eenheid. Hij aanvaardde het aanbod. Samen met 
Dirk verlieten nog een tiental anderen de 11e eenheid om samen met hem een nieuwe 
eenheid op  te richten  te Assebroek. Hij was dus niet de enige die  in opspraak wou 
komen tegen het beleid binnen de 11e eenheid.  
Een  jaar  lang vergaderden ze  in het geheim  in een café op de eiermarkt  te Brugge. 
Iedere maand werd verslag uitgebracht bij de HC over de stand van zaken. Er werd 
in alle  stilte  een volledige  scoutsgroep uitgebouwd. Er werd gezocht naar  lokalen, 
naar mensen die  leiding wilden worden, kampeermateriaal werd vergaard,  folders 
werden gemaakt om in de scholen in Assebroek en Sint‐Kruis te verspreiden, … op 
een  bepaalde  dag  werd  rekrutering  gedaan  door  middel  van  de  folders  en  de 
zaterdag  erop  stonden  reeds  41  geïnteresseerde  kinderen  te  wachten  om  lid  te 
worden van de nieuwe scoutsgroep. Dit werd meteen de start van het 209e F.O.S..  
De nieuwe start betekende meteen ook de invoering van de nieuwe eenheidsdas. De 
zwarte das met witte boord werd vervangen door een blauwe das met gele boord. De 
eerste eenheidsleider werd Emiel Jacobus.  

                                                 
202 Interview met Dirk Jacobus, 8 maart 2007 
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De F.O.S.‐eenheid kreeg  in  september 1971 het nummer 209e opgelegd door F.O.S. 
nationaal. De naam ‘Vrijbuiters’ was reeds gekozen door het team van tien leden die 
bij de 11e F.O.S. vertrokken waren en de nieuwe eenheid oprichtten. Ze wilden de 
band met het zeeleven niet volledig doorknippen en kozen de naam de ‘Vrijbuiters’. 
Zowel ‘Vrijbuiters’ als ‘Boekaniers’ zijn zeerovers.  
Bij  de  start  in  1971‐1972  werden  alle  takken  reeds  opgericht:  de  welpen, 
jongverkenners/jonggidsen  en de verkenners/gidsen. Allen werkten van begin af aan 
gemengd.  
Het  grote  succes  van  de  eenheid  was  te  wijten  aan  de  zeer  goed  uitgekiende 
voorbereiding. Achter de schermen had men reeds een jaar hard gewerkt, vooraleer 
men  naar  buiten was  gekomen. Ze werden  beloond  voor  hun  harde  inzet.  Bij  de 
oprichting kwamen nog eens een aantal  leden van de   11e F.O.S. over naar de 209e 
eenheid, aangezien de 11e F.O.S. aan het leeglopen was.  
 
 
8.5.2    De  grootste  F.O.S.‐groep  van  Brugge,  de  grootste  F.O.S.‐eenheid  van 
Vlaanderen: de 209e F.O.S. De Vrijbuiters 
 
In 1982 werden de bevertjes opgericht. Dit  initiatief was nieuw binnen de structuur 
van  F.O.S.. De  bevers waren  nog  nergens  in Vlaanderen  geïntroduceerd. De  209e 
eenheid  startte  als  eerste  met  een  proefproject  om  daarna  over  te  gaan  tot  een 
volwaardige bevertak. F.O.S. was eerst niet geneigd om het project te stimuleren. Ze 
wilden  kost  wat  kost  vermijden  dat  scoutseenheden  een  kindertuin  werden.  Er 
waren zowel tegenstanders als voorstanders voor de oprichting van een bevertak in 
alle eenheden. De voorstanders meenden immers dat de oprichting van een bevertak 
een potentieel zou bieden om de eenheid verder uit te breiden. Het beverproject van 
de 209e F.O.S. werd een succes. Vanaf dan gingen andere eenheden ook over tot de 
introductie van een bevertak.203

Vanaf 1985 vergaderde de meerderheid van de takken in het Daverlopark (cfr. Supra). 
Dit  had  tot  gevolg  dat  de  209e  F.O.S.  voornamelijk  rekruteerde  in  de  scholen  te 
Assebroek  en  dit  zowel  in  het  Koninklijk  Atheneum  al  in  de  scholen  van  het 
gemeenschapsonderwijs.  Zo  begaven  de  verschillende  F.O.S.‐groepen  zich  niet  of 
nauwelijks in elkaars vaarwater. De 39e eenheid rekruteerde vooral in de scholen van 

                                                 
203 Interview met Dirk Jacobus, 8 maart 2007 
     Interview met Hogo Van Hoeserlande, 13 november 2006 
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Sint‐Andries en Sint‐Michiels en het 11e deed haar rekrutering voornamelijk op Sint‐
Kruis en de R.M.S. van Brugge.  
Aangezien de verkiezing van een eenheidsleider om de twee jaar moest plaatsvinden, 
werden in 1986 verkiezingen gehouden. Naast de toenmalige EL Dirk Jacobus, stelde 
Rufin Van Maldeghem zich eveneens kandidaat. Deze laatste won de geheime 
stemming met een ruime meerderheid. 204

Naar aanleiding van het  jaarthema van 1988  ‘breek er eens uit’, werkten de seniors 
van de 209e F.O.S. mee aan een actie die vanuit F.O.S. nationaal op touw werd gezet. 
Ze  spraken  alle  seniors  van  de  diverse  F.O.S.‐eenheden  aan  om  een  project  op  te 
starten waarmee ze een Foster Parents kindje financieel ondersteunden. Maandelijks 
werd  een  som gestort zodat het kindje behoorlijk gevoed  en gekleed wed  en naar 
school  kon  gaan. Daarenboven  kreeg  de  omgeving  van  het  kindje  ook  financiële 
ondersteuning.205   De  seniors  van  de  209e  eenheid  waren  bereid  daaraan  mee  te 
werken. Ze  vonden  dat  het  project  een  aantal  belangrijke  scoutsprincipes  inhield, 
waar de eenheid zelf ook garant voor stond. Ten eerste vonden ze dat ze daarmee 
een  goede  daad  verrichten. Het  project  kon  ook  gezien worden  in  het  teken  van 
zelfwerkzaamheid  door met  je  groep  de  financiering  van  zo’n  kindje  op  zich  te 
nemen. Het  project werd  goedgekeurd  en  tot  op  heden  heeft  de  209e  F.O.S.  nog 
steeds een Foster Parents kindje. Ondertussen hebben ze er al een aantal gehad, maar 
door  een  verhuis  naar  een  gebied  waar  Foster  Parents  niet  werkte,  moest 
noodgedwongen een ander kindje gefinancierd worden. De eenheid ontving dan ook 
regelmatig per post tekeningen en brieven waarin het kindje schreef over zijn leven 
en zijn omgeving. Zo werden de  leden op de hoogte gesteld van wat met hun geld 
daadwerkelijk gebeurde. Uit de verslagen van de eenheidsraden bleek dat na 1988, 
niet meer de seniors het project verder zetten, maar de  leiding. Bij de maandelijkse 
eenheidsraad werd van alle leiding die het wenste een kleine bijdrage gevraagd.206

In 1990 was de welpentak zodanig uitgebreid dat op een gewone zaterdag 60 welpen 
op  de  vergadering  aanwezig waren. Dit  zorgde  voor  problemen  qua  organisatie. 
Bovendien  kende men niet meer  alle  kinderen persoonlijk  bij naam. Er moest  een 
oplossing  gezocht  worden.  De  groep  van  meer  dan  60  kinderen  werd  na  lang 
discussiëren en uittesten, gesplitst in welpen en jongwelpen. De jongwelpen hadden 
de  leeftijd van 7‐8  jaar, de welpen 9‐10  jaar. F.O.S. nationaal ging niet akkoord met 
deze opsplitsing, want dat was niet volgens de normen van de scoutsmethode. Toch 
                                                 
204 Fonds van de  Vrijbuiters, Verslagen van eenheidsraden, 18/08/1986 
205 ‘Totem’, (januari-februari 1988), [XI], p.26-27 
206 Fonds van de Vrijbuiters, Verslagen van eenheidsraden 1988-2006; Briefwisseling tussen de eenheid en 
F.O.S.ter Parents. 
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werd de  splitsing gehandhaafd binnen de  209e  eenheid, puur  om  organisatorische 
redenen.207  
De tweede helft van de    jaren ’90 werden verder gekenmerkt door conflicten tussen 
het  steuncomité en de actieve beweging. Het  steuncomité dat werd opgericht naar 
aanleiding van de bouw van de lokalen in 1985 had steeds meer macht gekregen en 
wilde meer en meer  inspraak  in de actieve werking. Dit was niet de bedoeling van 
een  steuncomité, waardoor  de  actieve  beweging  in  opspraak  kwam.  Er was  een 
groeiende machtsstrijd tussen de eenheidsleiding en het comité. Het comité werd op 
haar plaats gezet en er werd met nadruk vermeld dat een comité enkel diende als 
ondersteuning van de actieve beweging  en niet om  een kloof  te  creëren  tussen de 
actieve beweging en het comité. Toch vielen een aantal ontslagen. 208 Deze conflicten 
leidden  tot een kleine achteruitgang  in het  ledenaantal.   Op vandaag kan weer een 
stijging  in  de  ledeneffectieven  worden  opgemerkt,  wat  erop  kan  wijzen  dat  de 
perikelen tussen de actieve beweging en het eenheidscomité bekoeld zijn.  
 
De  enorme  groei  die  de  209e  eenheid  kende  sinds  de  jaren  ’80, waardoor  ze  de 
grootste F.O.S eenheid werden van Vlaanderen, was te wijten aan een geëngageerd 
leidersteam,  maar  bovenal  te  wijten  aan  een  zeer  sterk  uitgebouwde 
eenheidsstructuur. Maandelijks werd een eenheidraad georganiseerd, die diende om 
de  gezamenlijke  uitbouw  van  de  eenheid  te  garanderen.  Van  de  leiders  werd 
verwacht  dat  ze  regelmatig  een  eenheidsraad  bijwoonden.  De  leiding  werd 
herhaaldelijk gewezen op hun verantwoordelijkheden binnen de eenheid. Naast het 
bijwonen van de eenheidsraden, werd van hen verwacht dat ze geregeld aanwezig 
waren op de wekelijkse bijeenkomsten en kampen. Bovendien werd gewezen op het 
feit  dat  ze  gedeeltelijk  instonden  voor  de  opvoeding  van  de  kinderen  en  er  een 
noodzaak was  aan  het  leveren  van  goede  kwaliteit.  De  softe  programma’s  zoals 
zwemmen  en  schaatsen  moeten  plaats  maken  voor  informatieve  spelen  en 
activiteiten  waar  de  kinderen  hun  scoutstechnieken  konden  oefenen.  Een 
evenwichtig opbouw van de diverse takken was dan ook van prioritair belang. Van 
de leiding werd bovendien verwacht dat ze hun lokaal ordelijk en net achterlieten na 
de activiteit. Ze werden verwacht de  cursussen voor  leidervorming, georganiseerd 
door F.O.S. nationaal,  te volgen. Er werd hen vaak gewezen op het  feit dat  ze  als 
leiding  in  de  kijker  lopen  van  zowel  ouders  als  kinderen  en  ze  dus  het  goede 
voorbeeld moesten  tonen, vooral op het vlak van  taalgebruik en het correct dragen 
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208Ibidem, Verslag van de raad van beheer, 10/10/1999 
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van  het  uniform. De  nieuwe  leiding  kon  enkel  in  de  bevertak  en welpentak  hun 
carrière aanvatten. Bovendien werd na  een  inloopperiode  een  evaluatie gehouden. 
De  evaluatielijst  bevatte  vragen  om  over  het  leiderschap  te  reflecteren.  Ieder  jaar 
werden  traditionele  feestjes zoals het kerstfeest, het klaasfeest, het eenheidsfeest en 
de  opendeurdag  gehouden. Deze  feestjes waren  het uitgangsbord  van de  eenheid 
waar de volle  inzet van de  leiding werd verwacht.    Iedere  tak had ook  een  eigen 
kasboek. Dit betekende een bepaalde verantwoordelijkheid om met geld  te kunnen 
omgaan.  Deze  kasboeken werden  jaarlijks  geëvalueerd  en  gecontroleerd  door  de 
eenheidsleiding.  Dit  waren  een  aantal  voorbeelden  van  hoe  de  sterke 
eenheidsstructuur  in de 209e eenheid aanwezig was. Deze gezonde structuur  leidde 
tot  het  succes  van  de  eenheid,  waardoor  ze  de  grootste  F.O.S.  eenheid  van 
Vlaanderen werden. 209  
 
8.5.3 De kampen 
De  eenheidskampen  van  de  209e  eenheid  gingen  in  de  jaren  ’70  vooral  naar  het 
kampterrein van Heure  en Famenne. Later werd geopteerd voor  een  ligging  in de 
kempen.  De  uitgebreide  kampuitleg  in  hun  tijdschrift  naar  de  ouders  toe,  was 
weerom een bewijs van die sterk uitgebouwde eenheidsstructuur. Het succes van een 
zomerkamp  hing  in  grote mate  af  van  een  goede  voorbereiding. De  terreinen  die 
werden aangedaan, werden door de eenheidsleiding steeds vooraf geprospecteerd.  
Een dag op kamp met de Vrijbuiters verliep volgens een vast schema. Opstaan deden 
ze om 8uur. De leden kregen een halfuur om zich te wassen en aan te kleden, daarna 
werden ze verwacht voor het ontbijt. Na het ontbijt volgde de opening van de dag 
met  de  traditionele  vlaggengroet.  De  noodzakelijke  mededelingen  werden  dan 
verstrekt. Na  de  vlaggengroet werden  de  tenten  en  bagage  in  orde  gemaakt  om 
daarna aan een grondige inspectie te worden onderworpen. De kampleiding maakte 
iedere  dag  een  rondleiding  van  het  hele  kampterrein.  Zowel  de  tenten,  de 
speelterreinen, de wasplaatsen, de toiletten en de eetshelters werden geïnspecteerd.  
De ochtendprogramma’s startten om half tien. Om halféén luidde de Vrijbuiter. Dit is 
de eenheidsklok die werd geluid als signaal om te eten. Na het eten volgde een siësta 
van één uur. Omstreeks half drie startten de programma’s opnieuw. Om 18uur stipt 
werd verzameld voor het avondmaal. Zo zag een kampdag bij de Vrijbuiters er uit. 
Van  deze  structuur  werd  zelden  afgeweken.  Bij  de  kampuitleg  werd  duidelijk 
aangegeven dat de menu’s voor het kamp  samengesteld werden  in  samenwerking 
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met een diëtiste. Er werd zeer veel belang aan hygiëne gehecht. Ook de zorg voor de 
gezondheid  van  de  kinderen  stond  hoog  aangeschreven.  Er  werd  zelfs  een 
verpleegboek aangelegd voor de dagelijkse verzorging waarin zowel de datum, de 
naam, de symptomen en de verstrekte hulp werden genoteerd. Als laatste werd nog 
een  waslijst  van  afspraken  aan  de  kampinfo  toegevoegd. 210   Deze  heel  goed 
uitgewerkte  structuur was  een  typisch kenmerk voor de  209e  eenheid, wat niet  zo 
expliciet  werd  teruggevonden  bij  de  andere  F.O.S‐eenheden.  Bij  de  Vrijbuiters 
hielden ze duidelijk van structuur. Naast de zomerkampen werden ook Paaskampen 
en kerstkampen gehouden, maar niet met de eenheid samen, wel per tak. 
 
8.5.4  Het tijdschrift 
Het  tijdschrift  ‘de  Vrijbuiter’  verscheen  voor  het  eerst  in  1971.  Tijdens  het 
eenheidsleiderschap van zowel Emiel als Dirk  Jacobus verscheen het  tijdschrift nog 
niet  op  regelmatige  basis. Het  verscheen  als  het  paste. Dit  had  tot  gevolg  dat  de 
programmatie van de verschillende  takken vaak onder de deur werd geschoven bij 
de  leden thuis. Als het tijdschrift al verscheen, werd het op folioformaat getypt. De 
kaft was kwartoformaat, wat erop wijst dat  iets uitgeven belangrijker was dan hoe 
het eruit zag. De  inhoud werd op alcoholstencil gekopieerd. Dit heeft to gevolg dat 
de tijdschriften uit de beginperiode van de 209e eenheid niet meer leesbaar zijn. 
Vanaf de  jaren  ’80 kwam de  redactie van  ‘de Vrijbuiter’  in handen van Hugo Van 
Hoeserlande die de  functie van AEL bekleedde van 1981‐1990 en daarna de  functie 
van El  tot  1996 op  zich nam. De  redactie van  ‘de Vrijbuiter’  is  tot op vandaag de 
verantwoordelijkheid van dezelfde man. Sinds de jaren ’80 onderging ‘de Vrijbuiter’ 
geen grote veranderingen meer. Het verscheen op tweemaandelijkse basis. Het werd 
veel uitgebreider dan voorheen. De programmatie van de diverse takken werd erin 
opgenomen, waardoor  ieder  lid op  tijd wist wat er ging gebeuren. Verder werden 
ook aankondigingen van feesten, weetjes over kampen, artikels over de werking van 
de  takken,  …  in  opgenomen.  Naarmate  de  tijd  vorderde  en  de  technieken 
evolueerden werden ook foto’s opgenomen.  
‘De Vrijbuiter’ had geen vaste voorpagina zoals bij de andere tijdschriften van F.O.S.‐
eenheden.  Er  werden  steeds  andere  tekeningen  of  foto’s  gebruikt.  Geen  enkel 
voorblad kwam twee keer voor. Daarenboven had de kaft ook telkenmale een andere 
kleur.  
Wat wel opviel is dat het tijdschrift de ene keer zeer dik en uitgebreid was, de andere 
keer  zeer  summier. Er werd dan  ook  vaak  op  een  eenheidsraad  gevraagd  aan de 
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respectievelijke  leiding om ook eens  iets  te  schrijven zodat het blad wat aangedikt 
werd. De inspiratie van de redactie raakte ook eens uitgeput. Er werd dus duidelijk 
van de  leiding verwacht dat  ze ook hun  steentje bijdroegen  en met nieuwe,  frisse 
ideeën voor de dag kwamen.211  
Sedert  1988  werd  het  tijdschrift  niet meer  via  de  post  verspreid, maar  werd  de 
leiding  gevraagd  te  helpen met  de  bedeling.212 Dit was  een  grote  administratieve 
minkost.  Door  het  groeiend  aantal  leden  die  van  buiten  de  kern  van  Brugge 
afkomstig  was,  werden  die  tijdschriften  terug  met  de  post  verspreid.  Het  was 
onmogelijk  om  verre  gemeenten  zoals  Loppem,  Zedelgem,  Oostkamp,…  van  het 
tijdschrift te voorzien door middel van zelfbedeling.213 De leiding had dus niet enkel 
de verantwoordelijkheid om zich wekelijks over de kinderen te ontfermen, maar ook 
nog te helpen bij de bedeling en de invulling van het tijdschrift.  
 
8.5.5  De lokalengeschiedenis214
Bij  de  oprichting  van  de  209e  eenheid  in  1971  werd  een  lokaal  verkregen  in  de 
kelderverdieping  van  het  gemeentehuis  van Assebroek. De  jonverkenners  namen 
hier hun intrek. De verkenners en gidsen hadden hun lokaal op de hoek van het Fort 
Lapin nabij de ring van Brugge. De welpen deelden een lokaal met de V.V.K.S. in de 
Maria Christinalaan te Assebroek niet ver van het Daverlopark. 
In de loop van de jaren ’70 verkregen de Vrijbuiters een lokaal voor de welpen in het 
Daverlopark zelf, bestaande uit een omheind  terrein met  twee  lokalen op. Het ene 
werd door de stad Brugge geschonken aan de Vrijbuiters, het andere werd in gebruik 
genomen door de Rode Valken. Bij de oprichting van de bevertak in 1982 werd een 
loods verkregen in de R.M.S. van Assebroek. In de jaren ’80 besliste het stadsbestuur 
van Brugge om zelf jeugdlokalen te gaan bouwen. Zo ontstonden de jeugdlokalen op 
de ‘Gulden Kamer’ te Sint‐Kruis en het jeugdcentrum de Zandberg te Assebroek. Het 
jeugdcentrum  de  ‘Zandberg’  bestond  uit  verschillende  lokalen  die  door  de  stad 
werden  toegewezen aan diverse  jeugdbewegingen. De bevers verhuisden naar  een 
lokaal op de ‘Zandberg’ omwille van het feit dat door een beslissing van de minister 
van onderwijs huurgeld werd gevraagd voor het gebruik van het lokaal in de R.M.S.  

                                                 
211 Fonds van de Vrijbuiters, Verslagen van Eenheidsraden: 1/02/1992; 7/11/1992; 9/01/1993; 27/11/1993; 
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212 Ibidem, Verslagen van Eenheidsraden: 5/03/1988; 3/10/1988; 9/10/1993; 8/10/1994 
213 Ibidem, Verslagen van Eenheidsraden: 27/01/1996 
214 Interview met Hugo Van Hoeserlande, 13 november 2006 
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Deze  situatie waar  de  ganse  eenheid  verspreid  zat  op  verschillende  locaties was 
onhoudbaar.  Bovendien  breidde  het  209e  F.O.S.  steeds  verder  uit  waardoor  een 
degelijk lokalenbeleid noodzakelijk werd.  
In 1985 werd een  steun‐v.z.w. opgericht die zich  in hoofdzaak bezig hield met het 
beheer  van  de  lokalen  en  het  zoeken  naar  oplossingen  voor  de  prangende 
lokalenproblematiek.215  
Op de grond van het Daverlopark, waar oorspronkelijk de welpen onderdak hadden 
gevonden,  besliste  de  eenheid  met  goedkeuring  van  het  stadsbestuur  om  twee 
nieuwe lokalen bij te bouwen, één voor de verkenners en één voor de jongverkenners. 
Dit was het begin van het bouwfasen plan en dus ook van de centralisatie van alle 
takken naar dezelfde locatie. De stad was immers akkoord met het feit dat de stad de 
grond  zou  schenken, waar de  eenheid dan  zelf met  eigen middelen de bouw  zou 
starten. De  twee gebouwen werden officieel geopend  in 1986 door de schepen van 
jeugd van de stad Brugge, namelijk Fernand Vandamme. De opening van de nieuwe 
gebouwen ging gepaard met de  jaarlijkse opendeurdag bij de Vrijbuiters tijdens het 
laatste  weekend  van  juni.216   Vanaf  dan  waren  de  jongverkenners  en  verkenners 
gehuisvest  in het Daverlopark. Nog geen  jaar  later besliste de  steun‐v.z.w. van de 
Vrijbuiters  om  de  twee  nieuwe  lokalen met  elkaar  in  verbinding  te  brengen  door 
middel van het bouwen van een stapelplaats voor kampeermateriaal ertussen.  
In  1991  kreeg  de  209e  F.O.S.  een  vergunning  van  stad  Brugge  om  op  de  nog 
onbebouwde grond in het Daverlopark een reeks nieuwe gebouwen neer te zetten in 
aansluiting met de andere gebouwen. Er werd een reeds van vier aanpalende lokalen 
gebouwd. Het materiaal voor het bouwen werd gefinancierd door de stad, maar het 
bouwen zelf gebeurde op eigen krachten van  leden van de eenheid. De gebouwen 
werden  officieel  ingehuldigd  in  het  laatste  weekend  van  juni  1993.  Door  deze 
uitbreiding  was  de  centralisatie  van  de  eenheid  naar  één  en  dezelfde  locatie 
gefinaliseerd. De  bevers  die  tot  dan  toe  in  de  ‘Zandberg’  hun  activiteiten  hielden 
verhuisden naar een nieuw lokaal in het Daverlopark. De andere drie lokalen deden 
voortaan dienst als bar, secretariaat en opslagplaats. Hoewel de centralisatie nu een 
feit geworden was, werden de bouwplannen niet volledig afgerond. In 1996 besliste 
het stadsbestuur om het oude welpenlokaal  te renoveren. Dit gebeurde volledig op 
kosten van de stad. De heropening gebeurde weer in het opendeur weekend wat een 
traditie was geworden.217 Nu waren alle  lokalen quasi nieuw en kon de uitbreiding 
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van de eenheid volop verder zijn gang gaan. Er was plaats voor  iedereen  in mooie 
gebouwen. Het  terrein van het Daverlopark bood de nodige speelruimte. Het  fasen 
plan leek voorlopig voltooid. 
In  de  loop  van  de  jaren  ’90  hielden  de  Rode  Valken  hun  activiteiten  in  het 
Daverlopark  voor  bekeken. De  stad  besliste dan maar  om  hun  lokaal  aan de  209e 
eenheid  te  schenken die door hun  enorme groei nog wel  een  extra  lokaal konden 
gebruiken. De seniors kregen zo een eigen lokaal. Sedert vorig jaar werd door de 209e 
eenheid een bouwaanvraag  ingediend bij de  stad, maar ze zouden de plannen pas 
uitvoeren  in 2011. Zo  lang wil de eenheid niet wachten, waardoor ze volgend  jaar 
zelf zullen starten met de afbraak en de heropbouw van het laatste lokaal.  
Of de 209e eenheid de bouwplannen daarmee definitief zal opbergen, blijft nog de 
vraag… 
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8.6  Ledenevolutie van de verschillende Fos‐groepen te Brugge 
 
39e F.O.S. De Menapiërs 
De 39e eenheid is de groep die het eerst werd opgericht. Het aantal leden kunnen we 
bij de 39e eenheid over een relatief lange termijn bekijken. 
Bij het bekijken van de grafiek zal meteen opvallen dat het ledenaantal gedurende de 
ganse periode van het bestaan van het 39e een zeer schommelende  lijn oplevert. De 
ledeneffectieven hebben enorme pieken, maar ook grote dalen. Scouting is een proces 
van vallen en opstaan. Dit is ook gebleken uit het relaas die werd geschetst.  
Bij  de  start  van  de  eenheid  in  1943, waren  reeds  11  leden. De  jaren  ’50 worden 
gekenmerkt door een achteruitgang in het ledeneffectief. Dit was vooral te wijten aan 
het discontinu  beleid  en  het  leider‐  en  ledenprobleem. Het dieptepunt  van de  39e 
eenheid  situeert  zich  rond  1965.  Vanaf  dan  kan  het  eigenlijk  alleen  maar  beter 
worden. De  eenheid  kende  nog  een  lichte  achteruitgang  in  de  jaren  ’80, maar  de 
expansie die daarop volgde was niet meer te stoppen. Tot op heden telt de eenheid 
meer dan 200 leden, een teken dat de eenheid op volle toeren draait.218
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 11e F.O.S. De boekaniers 
Ook  bij  de  boekaniers  is  het  scoutsgebeuren  een  proces  geweest  van  vallen  en 
opstaan. We zien in de grafiek een aantal ups, maar ook een aantal zeer uitgesproken 
downs. 
 

ledenevolutie 11de fos de boekaniers
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We  kunnen  uit  de  grafiek  concluderen  dat  bij  een  periode  van  sterk  beleid  en 
daarenboven  een  continue  beleid  de  groep  sterk  aangroeide.  De  charismatische 
figuur van wijlen master Etienne De Reu zorgde voor een enorme boost voor de 11e 
eenheid. Zijn sterk team die hem ondersteunde kwam ook alle lof toe. Wanneer zo’n 
sterke figuur als master Zilvermeeuw, na een eenheidsleiderschap van 17  jaar plots 
wegvalt, valt de hele constructie in elkaar. Er moest gezocht worden naar een nieuwe 
eenheidsleider, maar dit bleek niet  zo  evident  te  zijn. De  eenheid modderde maar 
wat aan en dat laat zich duidelijk blijken uit de grafiek. Heel wat leden verlieten zelf 
de beweging. Het blijkt nog maar eens dat wat je opbouwt zeer veel werk en energie 
vergt en het in een handomdraai weer in duigen kan vallen. De 11e eenheid herpakt 
zich en  is op vandaag een sterk uitgebouwde eenheid met een  ledeneffectief die de 
kaap van 200 heeft overschreden.219
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209e F.O.S. De Vrijbuiters 
Bij de oprichting van een volwaardige F.O.S.‐eenheid te Assebroek, kende de eenheid 
meteen  een  groot  succes.  Door  het  sterk  uitgebouwde  leidersteam  en  de  sterke 
eenheidsstructuur boekte de eenheid enorme winsten. Ze werden zelfs de grootste 
F.O.S.‐eenheid van West‐Vlaanderen en met tijd zelfs van Vlaanderen.  
Zoals  iedere  eenheid of  scoutsgroep kende ook de  209e  eenheid  een  aantal ups  en 
downs. In de  jaren ’80 werd een grote terugval van het aantal leden opgemerkt. Dit 
was waarschijnlijk te wijten aan de grote groei van de  11e eenheid, de verzwakking 
van de eenheidsstructuur en een tekort aan leiders.  
De bekoelde relatie tussen de actieve beweging en het eenheidscomité in de jaren ’90 
zorgde  voor  een  stagnering  van  het  aantal  leden.  Ook  de  opeenvolging  van 
verschillende eenheidsleiders in een korte periode vertaalde zich in het aantal leden. 
De eenheid herpakte zich om tegen de millenniumverandering weer op volle kracht 
er tegenaan te gaan. 220
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Besluit 
Eerst en vooruil werd duidelijk dat het  jeugdbeleid  in Brugge grote veranderingen 
onderging  in de  laatste drie decennia van de 20e eeuw. Zo voorzag de stad  in heel 
wat  financiële  ondersteuning  voor  alle  Brugse  jeugdverenigingen.  Een  belangrijk 
orgaan  binnen  die  evolutie  van  het  jeugdbeleid  te  Brugge was  de  jeugdraad.  Ze 
vertegenwoordigde immers de belangen van de jeugd.  
De  algemene  evoluties  binnen  de  lokale  eenheden,  kenden  zowel  piek‐  als 
dalmomenten.  De  lokale  eenheden  hebben  elk  hun  eigen  structuur  en  methode 
verworven doorheen de laatste drie decennia. De jaren ’80 was de periode bij uitstek 
waarin de structuren van de eenheden vorm kregen en de leeftijdscategorieën waarin 
de leden werden ingedeeld hun definitieve vorm kregen. 
 Naar  het  einde  van  de  20e  eeuw  konden  alle  F.O.S‐eenheden  een  eigen  lokaal 
betrekken,  eens  te meer door de  subsidies van de  stad. De  lokalengeschiedenissen 
van  alle  eenheden  zijn  bewogen  geschiedenissen.  Het  duurde  immers  lange  tijd 
vooraleer de eenheden een eigen lokaal konden betrekken waar alle groepen werden 
gecentraliseerd.  
De  tijdschriften van de  lokale  eenheden, bewezen hun diensten  in de  loop van de 
geschiedenis als communicatiemiddel bij uitstek tussen de eenheid en haar leden. De 
technologische evoluties, waaronder het gebruik van computer, werden aangegrepen 
om het tijdschrift de hedendaagse ‘look’ te bezorgen. 
Uit de  ledenevoluties kunnen we als algemeen besluit vaststellen dat alle eenheden 
op  vandaag  een  stijgende  trend  vertonen wat  betekent  dat  scouting  in  de  lift  zit, 
hoewel ze allemaal hun ups en downs kenden. 
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Algemeen Besluit 
 
In één zin kunnen we het verhaal van open scouting in Brugge omschrijven als een 
geschiedenis van vallen en opstaan, met piek‐ en dalmomenten.  
 
Het ontstaan van open scouting in Brugge liet langer op zich wachten dan in andere 
grote,  commerciële  steden  zoals Antwerpen  en Brussel. Dit was  eerst  en vooral  te 
wijten aan het feit dat in Brugge maar een kleine populatie Engelsen verbleef. In de 
grote  steden waren  het  net  de  Engelsen  die  de  scoutsmethode  van  Baden  Powell 
overbrachten naar de Belgische jeugd. Bovendien was Brugge tot ver in de 20e eeuw 
een  katholieke  stad.  Niet  alleen  het  stadsbestuur,  maar  de  bevolking  was  in 
overgrote mate  katholiek.  In  de  steden waar  scouting  reeds  veel  vroeger  ingang 
kreeg, zorgde een sterke, liberale burgerij voor de verspreiding van scouting. Dit was 
in Brugge dus niet het geval. Wel waren een aantal voorlopers van de georganiseerde 
open scoutsbeweging te Brugge te onderkennen.  
De  eerste,  echt  open  scoutsbeweging  te  Brugge  kwam  tot  stand  in  1943  naar 
aanleiding van een  leraar uit het Atheneum die de scoutsmethode aan de  jongeren 
wou aanleren om de diepbedroefde gebeurtenissen van de oorlog te vergeten.  
De 39e B.S.B. werd officieel aangesloten bij de nationale organisatie net na de oorlog. 
Veel tegenkanting van de katholieke scoutsgroepen te Brugge werd niet ervaren op 
enkele perikelen na.  
Er werd  spoedig gerekruteerd  in het Atheneum om de beweging op gang  te  laten 
komen. De  rekrutering  binnen  het Atheneum  van  Brugge  had  tot  gevolg  dat  de 
meeste  leden  van  de  39e  B.S.B.  uit  de  gegoede  klassen  afkomstig  waren.  In  de 
beginperiode was het semi‐militarisme of het  ‘soldaatje spelen’ nog sterk aanwezig 
binnen de groep. Op  lange termijn had dit  tot gevolg dat een patrouille verkenners 
van de 39e B.S.B zich verzette tegen deze praktijken. Onder invloed van de sea‐scouts 
uit Oostende, die  in die tijd een echte modelgroep waren, werd te Brugge de eerste 
sea‐scouts groep  in 1956  in het vooruitzicht gesteld. Deze  eerste  sea‐scouts wilden 
vooral avonturen beleven. Ze sloten zich aan onder bij de S.S.B. onder het nummer 
11.  De  sea‐scouts  kenden  een  grote  uitbreiding,  waardoor  ze  het  idee  gingen 
koesteren  onafhankelijk  te worden van de  39e B.S.B, waar  ze  tot dan  toe deel van 
uitmaakten.  In  1962  werden  ze  onafhankelijk.  De  gemoederen  tussen  sea‐  en 
landscouts    laaiden  hoog  op.  Ondertussen  was  de  39e  eenheid  volledig  aan  het 
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verkommeren door een discontinu beleid,  leiders‐ en  ledenproblemen. Ze bereikten 
een dieptepunt in 1965, wanneer de eenheid bijna ophield te bestaan.  
De overgang naar F.O.S.  in 1966 verliep zeer vlot  in Brugge. De uniformen werden 
aangepast aan de nieuwe normen. De malaise binnen de 39e eenheid was nog steeds 
aan de gang, maar de relatie tussen land‐ en sea‐scouts was weer hersteld.  
De 11e S.S.B. werd op nationaal vlak gezien als een buitenbeentje aangezien alle sea‐
scouts, behalve Gent en Brugge, aangesloten bleven bij de S.S.B. De overgang van de 
11e eenheid naar de F.O.S. had een aantal redenen waaronder de Vlaamsgezindheid 
van de eenheidsleiding.  
Een opvallende nieuwkomer binnen de geschiedenis van scouting te Brugge,was de 
oprichting van de 209e eenheid  te Assebroek. Deze werd  immers ondersteund door 
een omzendbrief van minister Grootjans.  In 1971 werd een volwaardige eenheid  te 
Assebroek opgericht, waar voorheen enkel een welpenhorde aanwezig was. Dit was 
het gevolg van interne conflicten binnen de 11e F.O.S.  
De  laatste drie decennia van de 20e  eeuw werden  in Brugge gekenmerkt door  een 
politieke  kentering  in  het  stadsbestuur  in  1976.  Daarenboven  werd  de  stedelijke 
jeugdraad  in het  leven geroepen. Sindsdien werden allerlei  toelagen  toegekend aan 
de  jeugdverenigingen  te  Brugge.  De  stad  werkte  bovendien  aan  een  uitgewerkt 
lokalenbeleid, wat ervoor zorgde dat mettertijd alle Brugse F.O.S.‐eenheden over een 
eigen lokaal beschikten.  
De  evolutie binnen de  lokale  eenheden werd vooral gekenmerkt door  een verdere 
adaptatie  van  de  F.O.S.‐normen.  In  de  late  jaren  ’70 werd  de  co‐educatie  overal 
ingevoerd, wat betekende dat verkenners en gidsen samen activeerden. Verder werd 
in alle drie de eenheden, de structuur van de eenheid uitgebouwd. Er ontstonden een 
aantal nieuwe leeftijdscategorieën zoals de   bevers/zeehonden en de   aspiranten. Bij 
de ene eenheid werd die eenheidsstructuur al wat verder doorgedreven dan bij de 
andere.  De  209e  F.O.S.  zijn  het  meest  typische  voorbeeld  van  een  zeer  sterk 
uitgebouwde  eenheidsstructuur.  In  de  jaren  ’90  waren  de  structuren  van  de 
eenheden definitief vastgelegd en konden de eenheden hun expansie verder zetten. 
De ledenevoluties toonden aan dat de scoutsgroepen in Brugge zowel ups en downs 
kenden.  De  meest  terugkerende  verklaring  voor  een  dieptepunt  in  de 
ledeneffectieven was een discontinuïteit in het beleid. Dit was voor de drie eenheden 
in de  loop  van de  geschiedenis wel  eens  het  geval. Een wat meer  optimistischere 
conclusie die uit de evoluties van het aantal leden kon opgemaakt worden, is het feit 
dat  alle  drie  de  bewegingen  op  vandaag  aan  het  groeien  zijn,  wat  bewijst  dat 
scouting wel degelijk in de lift zit… 
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Verder kan besloten worden dat de 39e eenheid kan beschouwd worden als de schoot 
waaruit  alle  andere  F.O.S‐eenheden  ontstonden.  De  situaties  waarin  nieuwe 
eenheden ontstonden, gingen meestal gepaard met ruzies, conflicten of onenigheden. 
De basispijlers van de methode van Baden Powell zijn quasi onveranderd. Naar geest 
en vorm veranderde wel enorm veel in de loop van de geschiedenis.  
Bovendien leidt het succes van de ene groep vaak tot een neerdalende spiraal binnen 
een  andere  eenheid.  Het  succesverhaal  van  de  F.O.S‐groepen  wordt  vaak 
toegeschreven aan het feit dat ze open staan voor iedereen, ongeacht sociale, politiek 
of  godsdienstige  overtuiging.  F.O.S.  speelde  in  op  de  bestaande  noden  binnen  de 
steeds verder deinende secularisering van de maatschappij.  
 
Scouting in Brugge was een verhaal van vallen en opstaan, maar bovendien ook het 
levenswerk  van  een  aantal  personen.  Scouting  in  Brugge  leeft  en  dit  door  het 
continue engagement en de inzet van bepaalde persoonlijkheden…  
 
 
 

 
 

‘Once a scout…always a scout…’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 142



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Bijlagen 
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Bijlage 1: Guides- en Scouts wet en Scoutsbelofte 
 
 
Scoutswet anno 1919: 
 

1. La parole d’un scout est sacré 
2. Un scout est loyal 
3. Le devoir d’un scout est de se rendre utile et d’aider autrui 
4. Un scout est l’ami de tout le monde et le frère de tout autre scout 
5. Un scout est courtois 
6. Un scout est l’ami des animaux 
7. Un scout sait obéir 
8. Un scout sourit et siffle 
9. Un scouts est économe 
10. Un Scout est pur en pensées, en parole et en actions. 

 
 
 
Scoutswet anno 2000 
 

1. Een scout/gids is eerlijk 
2. Een scout/gids eerbiedigt de overtuiging van anderen 
3. Een scout/gids maakt zich nuttig 
4. Een scout/gids is een vriend van allen 
5. Een scout/gids is vriendelijk en hoffelijk 
6. Een scout/gids kan gehoorzamen 
7. Een scout/gids staat open voor de natuur en is milieubewust 
8. Een scout/gids houdt vol 
9. Een scout/gids is ijverig 
10. Een scout/gids is zelfbewust en heeft eerbied voor zichzelf en voor de anderen 

 
 

 
 

Guides- en Scoutsbelofte  
 
Ik beloof op mijn eer, te trachten: 
 -trouw te zijn aan God, koning, land en troep 
 -de Guides- en scoutswet na te leven 
 -elke dag een goede daad te stellen 
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Bijlage 2: verspreiding van scouting over de hele wereld 
Uit: HERRIN J.L., La piste retrouvée. Histoire du scoutisme ouvert et pluraliste en Belgique 
et à Seraing, tome I : 1857-1914, Seraing, 1993, p83-84 
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Vervolg : Bijlage 2 Verspreiding van scouting over de hele wereld 
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Bijlage 3: Groepsfoto Nationale Strijdersbond op de burg van Brugge: 1927  
Uit: Privé-archief van Bob Dewynter 
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Bijlage 4: Lijst van zomerkampen: 1944-1967 
 
 1944 Sint-Kruis 

1945 Loppem 
1946 Terhulpen 
1947 Vloesberg 
1948 Sint-Genesius-rode 
1949 Ohain 
1950 Agimont 
1951 Beaumont 
1952 Waggelwater 
1953 ? 
1954 Kessel-Lo 
1955 Sijsele 
1956 Felenne /Varsenare 
1957 Ruiselede/ Aartrijke 
1958 Kemmel 
1959 Maldegem 
1960 Heure en Famenne 
1961 Heure en Famenne 
1962 Forges-Bourlers 
1963 Dworp 
1964 Vencimont 
1965 Dworp/ Loker 
1966 Gistel 
1967 Heure en Famenne 
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Bijlage 5: Kaft van ‘Op Weg’ 1957-1962 
Uit:Fonds van de Menapiërs, ‘Op Weg’ 1957-1962 
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Bijlage 6: Kaft van ‘Op Weg’ (1964-1984) 
Uit: Fonds van de Menapiërs, ‘Op Weg’ (1964-1984) 
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Bijlage 7: Benoeming tot troepleider van de 11e S.S.B. op 1 juni 1958 
Uit: Privé-archief van Eric Vandewalle 
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Bijlage 8: Lidboekje Eric Vandewalle 
Uit: Privé-archief eric Vandewalle 
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Bijlage 9: Jamboree 1957       
Uit: Privé-archief van Eric Vandewalle     
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Bijlage 10: Convocatie kaarten 
Uit: Privé-archief van Robert Van Daele 
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Bijlage 11:Omzendbrief van minister Grootjans  
Uit Fonds van de Menapiërs, ‘Ibee’ september 1967 
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Vervolg bijlage 11: Omzendbrief 
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Bijlage 12: Verdeling Werkingstoelage 1983 
Uit: Stadsarchief Brugge, Fonds van de jeugddienst, Werkingstoelagen, 1983 
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Vervolg bijlage 12: Verdeling Werkingstoelage 1983 
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Vervolg Bijlage 12: Verdeling Werkingstoelagen 1983 
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Bijlage 13: Kamplocaties: 1970-1993 
Uit: Fonds van de Menapiërs 
 
 1970 Monteneau 

1971 Heure en Famenne 
1972 Dedenborn 
1973 Dedenborn 
1974 Somme Leuze 
1975 Grand Halleux 
1976 Grand Halleux 
1977 Weweler 
1978 Weweler 
1979 Comblain Fairon 
1980 Comblain Fairon 
1981 Bovigny 
1982 Sart les Spa 
1983 Sart les Spa 
1984 Ognies- le- mesnil 
1985 Ognies- le- mesnil 
1986 Pont d' Erezée 
1987 Pont d' Erezée 
1988 Ligneuville 
1989 Ligneuville 
1990 Ligneuville 
1991 Monteneau 
1992 Monteneau 
1993 Recht 
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Bijlage 14 : Krant van West-vlaanderen, vrijdag 24 september 1982 
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Bijlage 15 : Zomerkampen 11de Fos De Boekaniers: 1975- 2007   
Uit: Privé-archief van Robert Van Daele 
 

1975 nieuwpoort België eenheidskamp 
1976 Yrseke Nederland eenheidskamp 
1977 Oostburg Nederland eenheidskamp 
1978 Enkhuizen Nederland eenheidskamp 
1979 Numandsdorp Nederland eenheidskamp 
1980 Briele Nederland eenheidskamp 
1981 Numandsdorp Nederland eenheidskamp 
1982 Hank Nederland eenheidskamp 
1983 Zevenbergen Nederland eenheidskamp 
1984 De Panne België eenheidskamp 
1985 Zottegem België welpen   
1985 Vinkeveen Nawaka Nederland aspi's en juniors 
1986 zevenbergen Nederland eenheidskamp 
1987 avelgem België welpen en aspiranten 
1987 Yrseke Nederland bootrekkamp juniors 
1988 De Panne België eenheidskamp 
1989 Drongen België eenheidskamp 
1989 Nawaka Roermond Nederland juniors en seniors 
1990 Zevenbergen Nederland eenheidskamp 
1991 Briele Nederland eenheidskamp 
1992 Drongen België zeehonden, welpen, aspiranten 
1992 Nawaka Roermond Nederland juniors en seniors 
1993 De Panne België eenheidskamp 
1994 Numandsdorp Nederland eenheidskamp 
1995 drongen België eenheidskamp 
1996 Zevenbergen Nederland eenheidskamp 
1997 Zottegem België zeehonden, welpen, aspiranten 
1997 Nawaka Roermond Nederland juniors en seniors 
1998 De Panne België eenheidskamp 
1999 Drongen België eenheidskamp 
2000 Numandsdorp Nederland eenheidskamp 
2001 Drongen België eenheidskamp 
2002 Antwerpen België eenheidskamp 
2003 Drongen België eenheidskamp 
2004 Numandsdorp Nederland eenheidskamp 
2005 De Panne België eenheidskamp 
2006 Sas Van Gent Nederland eenheidskamp 
2007 Drongen België eenheidskamp 
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Bijlage 16: Uitbreiding van het ‘Sprotje’1993 
Uit: Privé-archief van Robert Van Daele, Het Volk, dindsdag 27 april 1993 
 

 
 

 163



Bijlage 17 : Kaften Boekaniers: 1969-1991 
Uit:Privé-archief van Robert Van Daele 
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Bijlage 18 : Nieuwe Lokalen 209e F.O.S. 1986 
Uit: Fonds van de Vrijbuiters 
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Bijlage 19 : Opening nieuw welpenlokaal 1996 
Uit: Fonds van de Vrijbuiters 
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