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De Europascouts bestaan zestig jaar. De Neder-

landse tak van de katholieke scoutingorganisa-

tie is nog jong, maar barst van de energie. “Je 

ziet het Evangelie werken op een heel eenvou-

dige, concrete manier.”

Peter Doorakkers

De kapel van het Sint-Janscentrum in Den Bosch zit bij-
na vol. Niet met seminaristen, maar met kinderen en jon-
geren, leden van de scoutinggroepen Sint-Willibrord 
(jongens) en Sint-Catharina (meisjes) uit Den Haag en 
Wassenaar. Met rond de tachtig scouts zijn ze op week-
end in het nabijgelegen Helvoirt en in Den Bosch komen 
ze hun groepen toewijden aan het H. Hart van Jezus – 

Europascouts: het Evangelie in actie

moette ik vervolgens andere ouders, 
die zeiden dat ze al heel lang een 
scoutinggroep wilden, maar nooit 
de mensen hadden gevonden om 

die te beginnen. Ik wist niet veel van 
scouting, maar heb toen gezegd dat ik 

het wilde doen. Zo begon het.”

Echt katholiek
Aanvankelijk waren er 24 ‘welpen’, jongens van 7 tot 11 
jaar. Inmiddels zijn er ook ‘patrouilles’ (12-18 jaar) en 
meisjesgroepen in dezelfde leeftijdscategorieën. Interes-
se voor een echt katholieke scoutingvereniging is er dus 
wel degelijk. Want dat de Europascouts katholiek zijn, 
steken ze niet onder stoelen of banken. Er zijn de gebrui-
kelijke scoutingactiviteiten, maar die zijn ingebed in een 
katholiek kader.
“Alles is verenigd”, legt Reboul Salze uit. “We zijn geen 
catecheseclub: we praten niet steeds over het geloof; we 
zijn geen voetbalclub: we zijn niet steeds aan het trainen; 
we zijn geen milieugroep, die ’s middags de bomen gaat 
kussen; en het is geen groep die zin voor burgerschap 
aanleert. Het is dit alles samen, verenigd.” Europascouts 
leren “van de natuur houden, van God houden, samen-
leven met mensen die je niet gekozen hebt, zich fysiek 
ontwikkelen en ze leren hoe ze een goed burger kunnen 
zijn”. Het geloof vormt daarbij de bedding: “We begin-
nen de dag en eindigen de dag met gebed.”
Ook is er een priester verbonden aan iedere groep.

Katholieke opvoeding
Op die manier kan Europascouts ouders helpen, die er 
naar streven hun kinderen een katholieke opvoeding te 
geven. Met name, zegt Reboul Salze, “voor tieners, op-
dat ze het geloof dat ze van hun ouders kregen niet zo-
maar verwerpen, is scouting een zegen. Want ze zien an-
dere scouts die hun geloof binnen de Kerk op hun eigen 
manier beleven. Het is voor mij als ouder een echte steun 
dat ze bij Europascouts sterke vriendschapsbanden kun-
nen hebben met katholieke rolmodellen. Ik kan als va-
der wel zeggen dat ze ouderen moeten dienen of armen 

die zelf aanwezig is in het op altaar 
uitgestelde Allerheiligste.

Eén jongen
De voertaal is Frans en dat is logischer 
dan het in eerste instantie lijkt: het over-
grote deel van de scouts is afkomstig uit 
de Franstalige gemeenschap in Den Haag en 
omstreken. In Frankrijk (en België) zijn de katho-
lieke Europascouts een bekend fenomeen, in Nederland 
is de organisatie voorzichtig ontluikende.
Dat begon in 2014 allemaal bij één jongen, vertelt ons lan-
delijk vertegenwoordiger Alban Reboul Salze. De expat 
kwam met zijn jonge gezin enkele jaren geleden voor zijn 
werk naar Den Haag. “Na een jaar vroeg ik mijn gezin 
hoe het hun hier beviel. Mijn oudste zoon zei: ‘Ik mis de 
welpen. Los daarvan is het perfect.’ In de parochie ont-
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Europascouts tijdens een Europese bijeenkomst.

‘Het kan onze kinderen 
 vertrouwen geven’
Joris Delsasso (33) bezocht met zijn vrouw de informatiebijeenkomst over Europascouts in het Bossche Sint-
Janscentrum. Het echtpaar uit Rosmalen heeft drie kinderen, waarvan de oudste twee zes en acht jaar oud 
zijn.
Delsasso: “Wij kende de Europascouts al van een eerdere informatiebijeenkomst. Daar waren we enthousi-
ast over en we wilden het nu wel eens een keer ‘live’ meemaken. Het is een interessante combinatie van ont-
spanning door sport en spel, en een onderlegde achtergrond vanuit het geloof.”
De Delsasso’s willen hun kinderen een bewuste katholieke opvoeding geven en dat is “soms wel” lastig. Dat 
gaat over kleine dingen, waaraan zij “een andere invulling” geven dan niet-gelovige ouders. “Wanneer men-
sen dingen op zondag plannen, bijvoorbeeld. Dat doen ze niet expres, maar het levert wel vragen van de kin-
deren op. Of als we vasten en onze kinderen vragen waarom anderen iets wel mogen en zij niet.”
Het echtpaar hoopt dat hun kinderen met Europascouts “hun katholieke vriendjes wat meer zien en met een 
hoger doel leren samenwerken”. Een katholieke scoutingroep geeft wat “meer continuïteit in de geloofsop-
voeding”, verwacht Delsasso. “Het kan onze kinderen vertrouwen geven en het voor ons wat gemakkelijker 
maken.” De jonge vader is dan ook “heel positief” over het initiatief. “Wij zijn zeker enthousiast. We gaan 
meedoen aan de proefbijeenkomst en hopen dat het in Tilburg en Den Bosch doorgaat.” (PD)

Gerald de Groot
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moeten bezoeken, maar in een groep scouts doen ze het 
met plezier omdat hun rolmodel, hun patrouilleleider, 
niet zoveel ouder is”.

Echte keuzemogelijkheid
En daar blijkt ook buiten de Franstalige gemeenschap 
behoefte aan te zijn. In de regio Tilburg-Den Bosch bij-
voorbeeld, waar Gerald de Groot het initiatief neemt om 
tot een Europascoutsgroep te komen. “Opvoeding”, stelt 
hij, “moet een geheel zijn. Niet alleen thuis, maar daar-
naast ook op school, en naast de school ook in je vrije tijd. 
Bij kinderen tot twaalf jaar is dat wat eenvoudiger, maar 
als je tiener bent… Tieners staan best open voor het ge-
loof, maar als ze veel tegenstellingen ervaren omdat ze 
op school wat anders zeggen dan thuis, en op de club 
weer wat anders, dan kan het geloof verwateren. Als een 
tiener vanwege die tegenstellingen het geloof vaarwel 
zegt, is dat heel jammer.”
De Groot heeft veel ervaring in de ‘reguliere’ scouting en 
merkt dat de aandacht voor geloof daarin gestaag is af-
genomen. Met het starten van een Europascoutsgroep, 
hoopt hij geïnteresseerde ouders een échte keuzemoge-
lijkheid te bieden. “Nu is die er gewoon niet voor ouders 
die willen kiezen voor die volledige benadering van de 
opvoeding.”

Proefbijeenkomsten
Voor die ouders worden in april, mei en juni proefbijeen-

komsten gehouden, waarvoor opgave nog mogelijk is. 
Daarbij kunnen zij zien wat katholieke scouting inhoudt. 
De Groot: “Ze zullen merken dat het een doorgaande lijn 
is. Bij de scouting gaat het om het praktisch beleven wat 
ze elders, bijvoorbeeld in de kinderwoorddienst, gehoord 
hebben. Dat je als kind gehoord hebt dat je dienstbaar 
moet zijn, is leuk, maar je moet het nog wel gaan doen. 
Wat je hoort en wat je doet wordt een geheel. En de kin-
deren merken dat wat ze thuis doen, bijvoorbeeld bid-
den voor het eten, volkomen normaal is, ‘want bij Euro-
pascouts doen we het ook’.”
“Scouting”, benadrukt Reboul Salze, “is goed voor alle 
leeftijden.” Bijvoorbeeld ook voor de leiders van patrouil-
les en eenheden. “Leiders zijn vaak studenten van rond 
20 jaar oud. Ze hebben veel te doen en veel afleidingen, 
maar beslissen een weekend per maand aan scouting te 
besteden. En ik zie de lach op hun gezicht. Het is het 
Evangelie in praktijk gebracht. Jezus zei dat je je leven 
wint door het weg te geven… Je ziet 
het Evangelie werken, op een 
heel eenvoudige, concrete ma-
nier.” +

Info/opgave: 
www.europascouts.nl, 
 europascouts.nl@gmail.
com en europascoutstilburg@ 
hotmail.com

Van de linkse schrijver 
Thomas Frank ver-
scheen in 2005 What is 
the Matter With Kansas? 
De vraag die hij in dit 
boek probeerde te be-
antwoorden was waar-
om sociaal-conserva-
tieve religieuze kiezers 
op de Republikeinse 
partij bleven stemmen. 
Een partij die in Wa-
shington onder het 
mom van vrijheid en vrije markten hoofdzake-
lijk de belangen van het grote bedrijfsleven en de 
rijken leek te behartigen, maar louter lippen-
dienst bewees aan de sociaal-conservatieve doe-
len. Waarom stemden mensen dus tegen hun ei-
gen portemonnee? Frank zelf verzandt bij het 
antwoorden van zijn vraag nogal in een linkse 
verafgoding van zijn specifieke loyaliteiten. Ie-
dereen die niet het kapitalisme verafschuwt, is 
een onwetenschappelijke idioot. Auteur Micha-
el Lind had een beter antwoord toen hij in 1996 
schreef dat de conservatieve beweging zo werk-
te : “Rijke stichtingen uit het midden van het 
land betalen Joodse en katholieke intellectuelen 
in het Noordoosten om evangelische christenen 
in de bible belt te vertellen dat ze op sunbelt-poli-
tici moeten stemmen (Bush, Reagan).” Dit was 
de tijd dat grote groepen Republikeinse kiezers 
geloofden dat de Grand Old Party een instrument 
van Gods wil was.
Het kan verkeren. Een van de belangrijkste ver-
klaringen voor het succes van Trump, maar ook 
van Bernie Sanders, is dat vrijwel iedereen op het 
ogenblik voor de eigen portemonnee stemt. 
Rechtse kiezers willen de grenzen sluiten zodat 
we voor onze eigen mensen eerst zorgen. Vervol-
gens willen ze dat we ophouden economisch te 
verliezen. Geen stomme handelsafspraken met 
andere landen. China zal ons niet langer “ver-
naggelen”. Als Amerika weer great is, wordt ie-
dereen weer rijk. Links is in de ban van Robin 
Hood-revolutie-praat van Bernie Sanders. Toch 
hoofdzakelijk omdat hij gratis universitair on-
derwijs, gezondheidszorg en zo nog wat belooft. 
Dit gaat allemaal betaald worden door meer be-
lasting te innen van ‘de rijken’ en Wall Street.
Politiek adviseur James Carville is bekend gewor-
den door te zeggen dat je, om te winnen in de po-
litiek, moet begrijpen: it’s the economy, stupid! Dit 
keer gaat dat zeker op. Ondanks het feit dat we in 
de kranten allerlei groeicijfers zien, hebben veel 
mensen het niet gemakkelijk. Kosten voor de ziek-
teverzekering en onderwijs rijzen de pan uit. De 
regering Obama mag dan trots zeggen dat de wer-

keloosheid daalt, vorige week werd ik getrof-
fen door het feit dat ik meer dan vier mensen 
sprak, nette middenklassers, die zich ernsti-
ge zorgen maken dat hun kinderen die bijna 
gaan afstuderen straks geen baan kunnen 
vinden. Mogelijk zitten we technisch niet 
meer in een recessie, maar in de praktijk voelt 

het wel zo voor de meeste mensen. Het gaat 
fantastisch voor de rijken. De sociale mobiliteit 

voor de rest van de Amerikanen neemt af. Zo 
dwingt de economie ook de gelovigen om eieren 
voor hun geld te kiezen.

Kees Heesters, Baltimore

Modern Times

Zestig jaar Europascouts
Europascouts bestaat zestig jaar en heeft als doel kinderen te doen groeien, in gezondheid, realiteitszin, 
 persoonlijkheid, dienstbaarheid en verbondenheid met God.
De organisatie werd opgericht in de geest van Jacques Sevin (1882-1951), een Franse jezuïet die de idealen en 
methoden van scoutingoprichter Lord Baden-Powell van een katholiek fundament voorzag. Inmiddels zijn 
er wereldwijd ongeveer 55.000 Europascouts.
Pater Sevin startte zelf in 1918 zijn eerste scoutinggroep, in het Belgische stadje Moeskroen. Voor de jezuïet 
loopt sinds 1989 een zaligverklaringsproces. Hij werd in 2012 eerbiedwaardig verklaard. (PD)
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