PERSBERICHT
Voor het eerst beschrijft een
Nederlandse uitgave de
scoutingwereld tot in het kleinste
detail. Insignes,
uniformen, locaties,
historische ﬁguren
en trivia: een feest
van herkenning voor

De eerste Nederlandse SCOUTINGencyclopedie
Auteur Ben Golob heeft overigens niet in de illusie
geleefd helemaal compleet te zijn. “Mijn doelstelling was eerder om een mooie verzameling te beginnen. Veel begrippen zijn verloren gegaan en
minstens evenveel nieuwe zullen er waarschijnlijk in de toekomst opduiken.” Golob legt
uit dat het boek een speciﬁek
Nederlandse insteek heeft: “Ik
heb alleen begrippen, namen
en afkortingen die gebruikt
werden in het Nederlandse
padvindersverleden of -heden
of woorden die van invloed zijn geweest op Scouting in Nederland. Dus geen regionale of plaat-
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de oudere (ex-)
scouts en een prachtig overzicht van
het rijke scoutingerfgoed voor de

selijke begrippen. Ook vind je niet veel internationale termen in dit boek, maar uitzonderingen
bevestigen uiteraard de regel.”

stellen. Een boekwerk met beschrijvingen uit de
oude padvindersdoos, maar ook met omschrijvingen van hedendaagse feiten.”

Het verschijnen van de encyclopedie valt mooi
samen met de festiviteiten rond het honderdjarig bestaan van Scouting in Nederland, in 2010.
Golob: “In de eeuw dat Scouting nu bestaat, is er
uiteraard veel veranderd. Benamingen uit de
beginperiode raakten in de loop van de tijd in
onbruik of werden vervangen. Ook verdwenen of
veranderden insignes en emblemen en hun benamingen. Om deze woorden, benamingen en,
niet te vergeten, belangrijke personen te bewaren, besloot ik deze te encyclopedie samen te

Ben Golob (1964) was ruim twintig jaar als actief lid en groepsbegeleider verbonden aan een
scoutingorganisatie in zijn woonplaats Kerkrade. Eerder verscheen van zijn hand het jeugdboek Het land van Zwach (uitgeverij Allmedia,
ISBN 9789076268620). Golob werkte, naast zijn
baan als leraar aan een Jenaplan basisschool,
enkele jaren aan het manuscript van deze encyclopedie en verzamelde vele honderden afbeeldingen, onder meer afkomstig van diverse verzamelaars van scoutingmateriaal en musea.

jongere garde en andere
geïnteresseerden. Met ruim 1400
trefwoorden en meer dan 800
afbeeldingen in kleur is De Eerste
Nederlandse Scouting Encyclopedie
met recht het ultieme naslagwerk
over Scouting in Nederland, waarvan
in 2010 het honderdjarig jubileum
wordt gevierd.
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De Eerste Nederlandse Scouting Encyclopedie,
het ultieme scoutingnaslagwerk, vanaf
1 november 2009 verkrijgbaar bij de betere
(internet)boekhandel. ISBN 978 90 77462 49 2,
hardcover, volledig full-colour, 272 pagina’s.
Winkelprijs: € 24,95.

