Onderscheidingen in Scouting 3
Boy Scouts of America
Silver Buffalo
De hoogste Amerikaanse onderscheiding is de Silver Buffalo die
in 1925 werd ingesteld. Het is een Buffel van echt zilver die
wordt gedragen om de nek aan een rood-wit lint. Voor op het
shirt is er een stoffen insigne met een rood-witte ‘square knot’
(in het Nederlands de ‘platte knoop’) waarbij het rode deel
vanuit de toeschouwer gezien aan de linker zijde wordt gedragen. Het insigne wordt gedragen boven de linker borstzak. 1)
Verder is er voor op de burgerkleding een van zuiver zilver vervaardigd speldinsigne met de Buffalo. In uitzonderlijke gevallen
is deze voorzien van een diamantje. Dit is de BSA’s hoogste
onderscheiding die verleend wordt aan mannen en vrouwen die
– op nationaal niveau - zeer bijzondere diensten verleenden of
nog verlenen aan de Amerikaanse jeugd. Dus niet uitsluitend
aan leden van Scouting. Baden-Powell was de eerste aan wie
deze onderscheiding werd uitgereikt. De tweede buffalo werd
voor de eerste en ook laatste keer uitgereikt aan een niet volwassene, nl aan: De onbekende Londense Scout omdat men meende dat zonder zijn
optreden Scouting wellicht niet in een zo vroeg stadium de Verenigde Staten zou zijn
geïntroduceerd. 2)

Schilderij over
Scouting van Norman Rockwell

In de loop der jaren kregen vele bekende Scouts de Silver Buffalo zoals Norman Rockwell, bekend van zijn vele schilderijen over
Scouting, Walt Disney de bekende tekenaar en filmproducent,
film acteurs en entertainers als Bob Hope, Jimmy Stewart en
vele anderen waaronder Colin L. Powell korte tijd de populaire
minister van Buitenlandse Zaken. Verder aan dertien Presidenten
van de Verenigde Staten. Maar ook aan de vele Scouts onder de
ruimtevaarders, te beginnen met Joh H. Glenn Jr. ,de eerste man
in de ruimte, Neil Armstrong (tevens Eagle Scout 1) de eerste
mens die voet op de maan zette en de acht andere Scouts die na
hem ook hun voetafdrukken op de maan achterlieten. En een
plaquette met het Scouting Wereldinsigne. Wie in de States de
Scout Belofte aflegt blijft Scout en lid van de BSA tot het einde
van zijn leven.

Als je deze link volgt dan kom je bij een lijst met dragers van de Silver Buffalo
http://scoutingmagazine.org/silverbuffalo/
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Amerikaanse term voor Kroonverkenner.
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Silver Beaver
Spoedig realiseerde men zich dat er vele leden in de BSA
waren die, als geregistreerde leiders, op plaatselijk niveau in
de Local Councils, gedurende een groot aantal jaren bijzondere diensten aan de Beweging hadden verleend, maar die niet
konden voldoen aan de regels om in aanmerking te komen
voor de Silver Buffalo. Ten behoeve van hen werd in 1931 de
Silver Beaver ingesteld aan een blauw-wit lint te dragen om
de nek. Voor op het shirt boven de linker borstzak een stof
insigne met een blauw-witte platte knoop met blauw aan de
linkerkant, gezien vanuit de toeschouwer. Plus een zilveren
speldinsigne voor op de burgerkleding.

Silver Antelope
In 1942 werd een onderscheiding in het leven te roepen voor
geregistreerde leden van de BSA die als leiders gedurende
lange tijd, op regionaal niveau, uitzonderlijke diensten verleenden aan de beweging. Gekozen werd voor de Silver
Antelope aan een goud-wit lint met voor op burgerkleding een
zilveren speldinsigne. Voor op het shirt boven de linker borstzak, een platte knoop met oranje aan de linker - en wit aan de
rechterzijde, gezien vanuit de toeschouwer.

Silver Fawn
Boy Scouts of America was een mannenbolwerk waarbij maar
weinig vrouwen waren betrokken. En dan nog hoofdzakelijk bij
de Welpentak op locaal niveau. In 1971 werd als teken van
waardering voor door hen verleende bijzonder diensten de Silver Fawn, de Zilveren Hinde ingevoerd. Deze werd gelijkgesteld
met de Silver Beaver . In 1974 werd de Zilveren Hinde weer
afgeschaft en kregen de dames ook de Zilveren Bever als ze
ervoor in aanmerking kwamen.
.
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District Award of Merit
Aan personen die op districtsniveau waardevolle diensten verlenen kan een gedenkplaquette worden uitgereikt met hun
naam erop. Op het shirt mogen zij een stoffen insigne met de
‘overhand knot’ (halve steek) dragen.
De Boy Scouts of America kennen nog veel meer onderscheidingen. Bij alle behoort een stoffen insigne. Op twee na (Sea
Badge en Silver World Badge) is dit de z.g. Square Knot in het
Nederlands de Platte Knoop. Behalve de bovengenoemde 3 zijn
er nog 33.

Noten:

1) Aanvankelijk werden voor op het shirt de z.g. ‘ribbon bars’ verstrekt. Een deel
van het lint ca 1cm breed en ca 2,5 cm lang, zoals men die ook op militaire uniformen ziet waar zij vaak een ‘ fruit salade’ vormen. In de periode 1946 - 1947 werden
deze ribbons vervangen door de ’platte knoop’ insignes, als boven afgebeeld. Dit was
een uitzondering want in het Britse Scouting en de daarmede verbonden organisaties
in het Commonwealth, zowel als de meeste andere Scouting organisaties werd en
wordt de figure-of-eight knot of achtvormige knoop gebruikt.
2) De onbekende Londense Scout
Londen stond bekend om zijn soms zeer dichte mist die nog verergerd werd omdat
men in die tijd de huizen, kantoren en andere gebouwen nog verwarmde met het in
open haarden stoken van grove, grote stukken steenkool. Ook de fabrieken stookten
deze vette kolen en ook de stoomschepen in de vele havens en op de Thames. En de
toen nog volop in gebruik zijnde stoomlocomotieven van de spoorwegen. Op de grote stations was alles bedekt met een zwarte laag. Wie met een lichte jas naar binnen
ging kwam er met een zwarte weer uit. Daarom noemden Londenaren bv. Liverpoolstreet station ‘’The Gateway to Hell’’ – en niet alleen omdat men hier zijn reizen naar
een deel van het Vasteland van Europa moest beginnen. Tijdens de dagen waarop
Londen in een echt dichte mist gehuld was, vermengde deze vette stinkende rook
zich met de dikke mist en soms had men in de straten maar een meter zicht. Op een
dergelijk dag in 1909 verliet William D. Boyce, een uitgever uit Chicago, zijn Londense hotel voor een bezoek aan een zakenrelatie. Hij werd volkomen verrast door de –
wat de Londenaren noemden - ‘a pea souper’. Hij meende de goede kant op te lopen
maar was al spoedig de kluts kwijt en stond verloren in de dikke brei. Plotseling
stond er een jongen voor hem die vroeg of hij hem van dienst kon zijn. Boyce noemde het adres en de jongen leidde hem door de dichte mist naar zijn bestemming.
Boyce, dolblij dat hij er was, wilde, zoals toen de gewoonte was, de jongen wat geld
geven. Deze nam dit niet aan en toen Boyce hem vroeg waarom niet antwoordde hij:
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”Ik ben een Scout en voor een goede daad nemen wij geen geld aan.’’ Daarop groette de jongen beleefd, verdween in de mist en liet de verbaasde Boyce achter.
William D. Boyce had nog nooit gehoord van Scouts. Hij
vroeg nadere inlichtingen en kwam zo in contact met Baden-Powell. Terug in Chicago gaf hij de stoot tot de oprichting op 8 februari 1910 van de Boy Scouts of America. Men
is er nooit in geslaagd te achterhalen wie deze Londense
Scout was. Toen de BSA in 1925 de Zilveren Buffel invoerde
meende men hem echter te moeten eren met deze onderscheiding. Men kende hem niet en deed met behulp van de
Britten pogingen hem op te sporen. Maar vergeefs. Zijn onderscheiding werd daarom uitgereikt aan het Britse Hoofdkwartier met daarbij een beeldje van de Buffel. Dit werd op
een sokkel geplaatst in Gilwell Park bij Chingford in Noordoost Londen en is daar nog altijd te zien is.
© Piet J. Kroonenberg, Amsterdam, oktober 2007.
In april 2017 heeft Fred Kelpin de tekst en de illustraties bewerkt.
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