
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (Londen, 22 februari 1857 – Nyeri, 8 januari 1941) was een 
luitenant-generaal in het Britse leger, schrijver en de grondlegger van scouting. 
Zijn moeder werd in 1860 weduwe en ter herinnering aan haar man werd diens voornaam 'Baden' 
toegevoegd aan de achternaam en zo wordt de familie bekend als Baden-Powell.  
Hij diende van 1876 tot 1910 in het Britse leger in India en Afrika. Daar valt hij op door zijn vaardigheden 
als "verkenner" (Engels: scout). Hij wordt in 1899 op zijn 43e bevorderd tot (toen de jongste) generaal-
majoor. In Afrika  raakt hij als commandant belegerd in het grensplaatsje Mafeking. Met 1250 
manschappen en de plaatselijke bevolking doorstaat hij een beleg van 217 dagen tegenover een leger 
van 6000 man. Door gesmokkelde berichten van journalisten in Mafeking volgt heel Engeland de 
bijzondere technieken waarmee Baden-Powell de verdediging organiseert. Na het ontzet, is hij 
uitgegroeid tot een held. Gebaseerd op ervaringen en ideeën van zichzelf en anderen ontwierp Baden-
Powell een jeugdspel dat in 1908 door hem werd beschreven en gepropageerd in zijn boek Scouting for 
Boys. Terwijl hij dit schreef, testte hij zijn ideeën en methodes tijdens een kamp op Brownsea Island 
(Zuid-Engeland) dat op 1 augustus 1907 begon, en tegenwoordig wordt beschouwd als het begin van 
scouting als jeugdbeweging. 
Zijn boekje Aids to Scouting dat hij geschreven had voor de verspieders in het leger, wordt massaal 
gebruikt door jongens in Engeland en opleidingsinstituten. Zij spelen een spel dat zijn noemen 'B.P. 
Scouts'. Er wordt een vereniging opgericht en koning Edward VII vraagt Baden-Powell om zijn militaire 
loopbaan af te sluiten, omdat hij met scouting meer voor zijn land kan betekenen.  
Tussen 1911 en 1913 maakt Robert Baden-Powell een wereldreis om de start van scouting te stimuleren 
op alle vijf de werelddelen. Tijdens de reis, Olave St. Clair Soames, met wie hij in oktober 1912 huwt. 
Op 30 oktober 1913 wordt hun eerste kind, Peter, geboren. De Baden-Powells krijgen nog twee dochters, 
In 1929 wordt Robert Baden-Powell als baron in de adelstand verheven. Hij kiest de naam 'Baron Baden-
Powell of Gilwell'. Daarmee verbindt hij zijn naam aan het internationale trainingscentrum bij Londen. In 
ditzelfde jaar maken de Baden-Powells reizen naar India en Afrika. 
In 1932 komt hij weer naar Nederland, waar hij het nationale kamp in Wassenaar bezoekt. Hij ontvangt 
voor zijn verdiensten in het Kurhaus te Scheveningen het Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. Ook 
krijgt hij de Wateler Vredesprijs. 
In 1933 publiceert hij zijn memoires onder de titel "Lessons of a Lifetime". In 1939 verlaten Lord en Lady 
Baden-Powell Engeland voorgoed om zich te vestigen in Nyeri, Kenia.  
Baden-Powell was een uitstekend illustrator en een goed schrijver. In het leger verkocht hij verhalen en 
illustraties aan kranten. Hij schreef boeken over het leger en over scouting. Baden-Powell was zowel 
links- als rechtshandig, waardoor hij, volgens hem, twee keer zo snel werkte omdat hij met beide 
handen tegelijk tekende.  
Op 8 januari 1941 overleed Robert Baden-Powell in zijn woning 'Paxtu' in Nyeri in Kenia, op bijna 84-
jarige leeftijd. Op zijn verzoek werd hij daar begraven, net buiten het Mt. Kenia National Park. In 
Londen werd in Westminster Abbey een massaal bezochte herdenkingsdienst gehouden in aanwezigheid 
van onder anderen Koning George VI, minister-president Winston Churchill en ambassadeurs van vele 
landen waar scouting en guiding zijn gevestigd. Peter Baden-Powell volgde zijn vader op als de tweede 
Baron Baden-Powell of Gilwell. 

 
Op de grafsteen van Baden-Powell en zijn vrouw staan het scouts- en het 
gidsenlogo, alsmede twee concentrische cirkels. De cirkels maken deel uit 
van het door scouts gebruikte sporensysteem om te navigeren. Dit symbool 
betekent "einde van het spoor".  
 
Voor de uitspraak van zijn naam bedacht Robert Baden-Powell zelf een 
rijmpje; "Child, girl, maiden, sounds like Baden, Christmas is noël, think of 
Powell". In het Nederlands rijmt "Baden" dus op "reden" en "Powell", met de 
nadruk op de laatste lettergreep, op "jawel". 
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