
           SCOUTING …..DE VERBROEDERING VAN ONZE JEUGD

De scouting beweging werd opgericht door de Engelse Lord Baden Pouwel in 1907.Deze kolonel 

van het Britse Leger vocht in de Boerenoorlog in Zuid-Afrika.Zijn verantwoordelijkheid betrof  

de verdediging van het stadje Mafeking.

Scouting is de grootste jongeren en jeugd vereniging op de Wereld.

De vereniging heeft meer als 25 miljoen leden en heeft in bijna elk

land ter wereld afdelingen.

Om de ongeveer 4 jaar wordt er een wereld scountingdag gehouden,

en komen uit alle delen van de wereld scouts bijelkaar voor het

vieren van de Jamboree, deze wordt door verschillende landen

georganiseerd.Het woord Jamboree is door Baden Pouwel zelf

gekozen uit het Indiaans en de betekenis hiervan vrij vertaald is

" Grote Feestelijke Bijeenkomst ".

In Nederland zijn er inmiddels twee Jamborees

gehouden in 1937 in Vogelenzang en een in

1995 in Dronten.

Voor de diverse landen was de Jamboree een

gelegenheid om hiervoor diverse postzegels Baden Pouwel ( 1857-1941 )

 en FDC's uit te geven.

FDC 1950

Ook in Nederland werden er in 1937 zegels 

uitgegeven en er werden 4 ontwerpen gemaakt.

Alleen de laatste twee ontwerpen werden door de commissie goedgekeurd.De kunstenaar 

Pijke Koch ontwierp de definitieve serie van 1 1/2, 6 en 12 1/2 cent.

De drie zegels hierboven N.V.P.H nrs. 293-295 van de Jamboree hebben de voorstellingen:

De 1 1/2 cent.     Het internationale embleem van de scouting, de Franse lelie.

De 6 cent.          Diverse vlaggen met een trommel.

De 12 1/2 cent.   De god Hermes ( als padvinder in het onbekende en bereid tot een goede daad ).

De tijdelijke postkantoren op het Jamboree terrein in Vogelenzang gebruikte speciale stempels 

met Bloemendaal-Vogelenzang en de nummers 1-2-3 en 4.



 

Ook waren er diverse sluitzegels ontworpen voor het verzenden van brieven.

Hieronder een gelopen brief met aan de achterkant een van de sluitzegels.

De brief werd verstuurd van Vogelenzang naar Vlissingen en is hier met

stempel 4  afgestempeld.

Twee brieven gefrankeerd waarbij Jamboreezegels werden gebuikt.

De linker brief verstuurd van Nijmegen  per luchtpost naar Batavia, gestempekd in Nijmegen op 

4-VI-1937, kreeg het boordstempel 5-VI-1937 en werd geretourneerd vanaf het post-restante adres

met stempel Batavia 23-9-37.

De rechterbrief is verstuurd van Nederland naar de Verenigd Staten (Wootster,Ohio), per Zeppeling

" Hindenburg ".Op 6 Mei 1937 vloog de LZ 129 Hindenburg tijdens de landing in Lakehurst bij

New York in brand.Enkele poststukken zijn nog teruggevonden, waarvan hier een.

Ook werden er in Nedelands-Indië Jamboreezegels uitgegeven N.V.P.H nrs.226-227, dit om de Jamboree

in Nederland onder de aandacht te brengen.Hieronder twee poststukken uit die tijd.



Scouting is de grootste jeugd organisatie in Nederland met ongeveer 125.000 leden. De organisatie 

is verdeeld in ± 1500 scoutinggroepen in ons land.Scouting is dan ook de grootste buitenschoolse 

beweging in ons land.Vanaf 5 jaar kan men zicht voor de scouting inschrijven.

Tussen de beide Jamborees in Nederland is de scouting een actieve beweging. Hetgeen blijkt uit de

hieronder afgebeelde frankeermachinestempels uit 1984.

De eerste leidinggevende van de Jamboree 1937

Hieronder  diverse postzegels uit verschillende landen die aandacht aan de Scouting gaven.



In 1995 werd voor de tweede keer in Nederland de wereld Jamboree gehouden. Het is nu voor de 18e

keer dat dit na de eerste keer in 1937 gebeurd.

Scouting Nederland organiseerde van 01-08-1995 tot 11-08-1995 de wereldjamboree in Dronten

Flevoland, ruim 25.000 scouts van over de gehele wereld uit 100 verschillende landen hebben aan dit

evenement deelgenomen.Het terrein waarop dit plaatsvond bedroeg totaal 300 hectare.

Het thema van deze wereldjamboree kreeg de slogan " FUTURE IS NOW ".

◄ Deze badge voor op het uniform was in Dronten te koop.

Naast de tekst het officiële logo van de 18 e

wereldjamboree.

Enige andere badges uit diverse jaren.

De PTT heeft voor deze Jamboree een aparte zegel ontworpen die uitgegeven is in combinatie met 

het havengebied Amsterdam waarop enige seinvlaggen, N.V.P.H nr.1647/1648.De Jamboree zegel

werd uitgegeven op 6 Juni 1995.Door het nogal blote uniform kreek de zegel al gauw de bijnaam van

de " Naaktloper ".

Ook gaf de PTT een FDC uit nr.339 met beide zegels maar met het stempel van de Jamboree.

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de 

scouting werd er door de PTT een velletje uitgegeven

van 10 zegels met twee verschillende onderwerpen.

Frankeerwaarde €0,72 met een priority slip aan de

zijkant voor frankering binnen Europa.

Het ontwerp is van Joost Swarte en de uitgiftedatum

op 26 Juli 2007.

Uit bovenstaande blijkt dat de scouting

een wereldvereniging is, die zijn

weerga niet kent en door de jaren heen

een actieve beweging is, die door vele

wordt beoefend, zowel ter zee als in de 

lucht en op het vaste land.

Bronnen.

Wikipedia Er zijn films te bekijken van de Jamboree 1937 op

Google.           www.amateurfilmplatform.nl/films/Wereld-jamboree-1937

Speciale catalogus N.V.P.H

People.zeelandnet.nl Samenstelling.
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