Vijfenzeventig jaar geleden1
De Vijfde Wereldjamboree
Bloemendaal - Vogelenzang
31 juli – 9 augustus 1937
Kleine Middelen, Grote Resultaten
Van 1 tot en met 10 augustus 1934 werd in Gödöllö
[Hongarije] de 4e Wereldjamboree gehouden. Op 7 en
8 augustus kwam het hoogste bestuursorgaan van
Scouting, de Internationale Conferentie, bijeen. Eén
van de taken van dit instituut (dat nu Wereldconferentie heet) was weer een landelijke organisatie bereid te
vinden de 5de Wereldjamboree van 1937 te organiseren. Een niet te onderschatten taak. De keuze viel al
gauw op de Vereeniging de Nederlandsche Padvinders, beter bekend als NPV.
In 1932 had de NPV internationale aandacht getrokken door het houden van het Nationaal Kamp te Wassenaar, waaraan ook buitenlanders deelnamen.
De NPV nam dit verzoek in beraad. Het waren moeilijke tijden. Er heerste een wereldwijde economische
crisis en men wilde de zaak, vooral de financiële kant
ervan, rustig bekijken. Er werden sponsors gezocht en
gevonden. De Nederlandse regering deed zelfs een gift
van 20.000 gulden. In die tijd een enorm bedrag. Het
landgoed Vogelenzang bij Bennebroek kwam beschikbaar als kampeerterrein. De Nederlandse Spoorwegen
zegden toe in de spoorlijn Haarlem - Leiden de halte
bij de oprijlaan van het landgoed tijdelijk uit te breiden
en er zelfs internationale treinen en de boottreinen
Hoek van Holland - Amsterdam te laten stoppen. Ook
de ANWB beloofde haar medewerking.
Het motto werd Kleine Middelen, Grote Resultaten. Tijdens de 8ste Internationale
Conferentie te Stockholm [5 tot 7 augustus 1935] kon de Nederlandse delegatie de
toezegging doen dat de NPV de 5de Wereldjamboree zou organiseren. Dit bericht
werd door de Nederlandse Padvinders met grote vreugde ontvangen en meteen ging
men aan het werk.
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Dit artikel werd geschreven in 2012.
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Propaganda
Men startte met een indrukwekkende propagandacampagne. Het kon na korte tijd
werkelijk geen Nederlander ontgaan dat de Jamboree in 1937 in hun land zou worden gehouden. De media van die tijd, de pers en de radio, werden succesvol ingeschakeld.

Poster

Er werd een poster ontworpen die in enorme oplage werd verspreid. Er stond een
verkenner op met op de achtergrond een Nederlandse vlag. Men zag ze op de stations, in openbare gebouwen, in veel winkels en warenhuizen. De afbeelding verscheen ook in de vorm van prentbriefkaarten en ruim 2 miljoen sluitzegels. Toen uiteindelijk de voorraad op was, werd een nieuwe poster nog vlak voor de opening van
de Jamboree vervaardigd. Daar stonden verkenners op uit verschillende landen, die
om een kampvuur zaten. Deze werd door velen mooier gevonden, maar hij is nooit
zo bekend geworden als de eerste.

Brochure
Verder verkochten de Verkenners, Voortrekkers en Leiders
en Leidsters een 24 pagina’s tellende, rijkelijk geïllustreerde,
18,5 x 27 cm metende, zwart-witbrochure: U komt naar de
Wereld Jamboree 1937. Op de achterpagina van de brochure weer de jongen met de vlag die ook op de poster stond.
Zelfs nog na 1945 waren er die zich afvroegen wie de verkenner was die op de poster en op de brochure stond afgebeeld. Uiteraard zal die naam ergens genoteerd zijn. Maar
tijdens de Duitse Bezetting werd Scouting in april 1941 verboden. Alle eigendommen werden in beslaggenomen en ook
het Nationale Hoofdkwartier van de NPV ging over in vijandelijke handen. Echter niet dan nadat de nog aanwezige
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administratie etc. door de Gestapo en de Sicherheitsdienst grondig was gecontroleerd. Waarna alles, inclusief de bibliotheek en het archief, werd verbrand. Een leeggeroofd gebouw bleef achter. En zo bleef de naam van de verkenner onbekend.

Fietsvlaggetje
De fiets was in die tijd zonder meer het Nederlandse nationale vervoersmiddel. Daardoor
was ook het Nederlandse verschijnsel fietsvlaggetje ontstaan. Behalve de vlaggetjes of
wimpeltjes in de nationale kleuren waren er
vele stedelijke [bv Rotterdam, Utrecht, Den
Haag, Amsterdam] of zelfs provinciale vlaggetjes [bv Friesland] te koop.
Vele sportverenigingen hadden vlaggetjes in
hun verenigingskleuren. Jeugdverenigingen
zoals de socialistische AJC [Arbeiders Jeugd Centrale] hadden ze ook. En ook Scouting. Groene exemplaren voor Verkenners, Voortrekkers, Leiders en gele voor de
Welpen en hun leiding. Ze zaten aan een touwtje en daarmede werden ze bevestigd
tussen stuur en voorvork. De Scout Shop verkocht bovendien een speciaal Jamboreevlaggetje dat grote aftrek vond. Alle fietsende leden hadden het maar ook vele
familieleden (niet leden) bevestigden het aan hun fiets.

Wegwijzers
In die tijd werd de bewegwijzering grotendeels door de ANWB verzorgd. Overal
stonden de blauw-witte metalen palen met daaraan witte borden waarop de plaatsnamen en de afstanden erheen in kilometers. Het geheel bekroond met een gevleugeld wiel. Aan de grenzen werden binnen- en buitenlandse bezoeker met deze wegwijzers begroet. Op één der bladen werd een speciaal oranje bordje geplaatst, dat de
weg wees naar Amsterdam. Dat was ingevoerd om de weg naar Amsterdam makkelijk te kunnen vinden toen daar in 1928 de Olympische Spelen gehouden werden. In
de aanloop naar de Jamboree werd tijdelijk een metalen plaatje van dit zelfde formaat geplaatst op alle wegwijzers dat wees naar de Jamboree. Er zijn er nog enkele
van bewaard gebleven.

In het blad van de ANWB – De Kampioen – van 21
augustus 1937 staat dat na afloop van de Jamboree deze bordjes te koop waren voor70 cent als je
ze bij het Bondskantoor afhaalde. Opsturen kostte
negentig cent.
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Een welp op de Jamboree
Zaterdag 7 augustus, 1937

Drie voortrekkers van de groep van die welp, waaronder zijn tien jaar oudere broer,
waren werkzaam op de Jamboree. De groepsleider van de groep en de voortrekkers
hadden afgesproken dat ze elkaar op de Grote Markt bij het postkantoor zouden
ontmoeten. Daar de groepsleider ook de vader was van de welp [10] gingen zij samen per trein naar Vogelenzang. Ze troffen de VT’s inderdaad op de Markt bij de
Grote Totempalen. Er werd wat gedronken in het restaurant, waarop de andere twee
VT’s hun eigen weg gingen en de vader en zijn twee zoons naar sub kamp 6 liepen.
De broer behoorde tot de staf van sub kamp 6 Tijdens de wandeling daarna hadden
ze een onverwachte, verrassende ontmoeting met B-P waarvan de vader net op tijd
een foto kon maken. De naam van de leider links van Baden-Powell is onbekend, de
man rechts met hoed in de hand was John S. Wilson de directeur van het Internationale Bureau in Londen.

Naar sub kamp 6
In sub kamp 6 werd op ze
gewacht en werd kennis gemaakt met een deel van de
buitenlandse leiders en jongens. In het sub kamp kampeerden Britten, Polen, Noren,
Letten Joegoslaven en Luxemburgers. Een aantal van hen
was aanwezig. Ze vonden het
kennelijk leuk een welp in hun
kamp te hebben, want hij
werd verwend.
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Bij de Engelsen kreeg hij thee met koek en het
Kroningsvaantje door het Britse Scouting uitgegeven ter gelegenheid van de Kroning van Koning
Georg VI en Queen Elizabeth, de ouders van de
huidige koningin, op 12 mei 1937.
In de cirkel: links boven: de oude Canadese vlag,
rechts de vlag van toenmalige Unie van Suid Afrika
met de Britse vlag en die van de Orange Vrijstaat
en Transvaal. Links onder vlag van toenmalige Britse India, rechts het Zuiderkruis van Australië en
New Zealand.

De Letten waren deelnemers geweest aan hun Nationaal Kamp. Ze hadden een metalen speldinsigne gekregen.(links) De welp kreeg er eentje van ze. Waarop de aanwezige Polen hem het Krzyz Harecerski (Padvinderskruis) cadeau deden. (rechts)
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Voortrekkers als werkkrachten
Toen bepaalde grote objecten als
de Arena en het Theater hun voltooiing naderden werd er op de
Markt ook hard gewerkt aan het
Postkantoor, de Bank en 46 winkels. Er werden ook enorme totempalen geplaatst, die door een
Amsterdamse Voortrekker waren
gemaakt. Tegelijkertijd werd 14
kilometers aan drinkwaterleidingbuizen ingegraven met vele aftappunten en douches. Tientallen kilometers elektriciteitskabels en telefoonkabels werden aangelegd. Maar er viel ook
nog veel ander werk te doen, zoals het indelen van de subkampen. Het vervaardigen
en aanbrengen van bordjes voor telefoon, EHBO, politie etc. En het aanleggen en
bewerken van grote stapels brandhout voor de keuken- en kampvuren.
Jamborees waren voor Verkenners [10-16 jaar]. Voortrekkers
[16-23 jaar] konden er toen niet aan deelnemen. Ze konden
slechts aanwezig zijn als werkkrachten! Dus werd er een beroep gedaan op de Voortrekkers. Zo gebeurde het dat ruimschoots voor de officiële opening van de 5e Wereldjamboree
op 31 juli de eerste tentjes al werden neergezet op Woestduin, een deel van het landgoed. Dit terrein werd bekend als
het VT-Kamp. Die kleine, toen zeer populaire twee persoonstentjes met vast grondzeil stonden bekend als Shelters.
Sommigen bleven staan tot ver na de officiële sluiting op 9
augustus. Dit beroep op de VT’s werd gedaan op een moment waarop er ook een
wereldwijde crisis heerste. In Amerika veroorzaakt.
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Duizenden Nederlanders waren werkloos en ‘trokken van de Steun’. Zo ook vele
jeugdige schoolverlaters. Dagelijks moesten deze werklozen zich persoonlijk melden
bij de z.g. ‘stempellokalen’. Meestal midden op de dag, om het ze onmogelijk te maken ‘stiekem’ wat te kunnen bijverdienen door klusjes te doen. Als alles goed verliep
kregen ze regelmatig een klein bedrag aan Steun.
Er werd bekend gemaakt dat Voortrekkers zich konden melden voor werkzaamheden
op het Jamboreeterrein. Ook zij die “Werkloos waren en Van de Steun trokken.” Volgens een overeenkomst tussen de NPV en de desbetreffende minister – die het zag
als ‘werkgewenning’ - mochten de jonge mannen op het terrein werken voor kost en
verblijf zonder verlies van hun steungeld. Een soort regeringssubsidie.
Uit deze werkers werden ook jongens gekozen om in de sub kampen te werken. Vereiste was dat ze een vreemde taal enigermate beheersten. Ze stonden ter beschikking van de sub kampleiding maar ook van de deelnemers. Zo begeleidden ze de
aankomende deelnemers aan hun sub kamp en op de dagtochtjes en excursies, die
voortduurden tot na de officiële sluiting van het kamp. Zodra de laatste kampeerders
het sub kamp voor goed hadden verlaten, pakte ook de VT zijn boeltje en zette zijn
tentje weer op bij de andere VT’s op Woestduin.

Dankbaarheidsinsigne Wereldjamboree
1937

Ze gingen weer aan het werk om bij het ontmantelen van het kamp te helpen.
Tijdens het kamp regelden zij ook veelal de
voedseldistributie voor hun sub kamp. En dat
was geen kleinigheid. Gedurende het kamp
werden gedistribueerd: 250.000 kg aardappelen, 26.000 kg roomboter, 200.000 liter melk
enz. enz.. Het kon niet op. Er werden zelfs
36.000 Hollandse Nieuwen gegeten. Daar vele
buitenlanders deze ‘rauwe vis ’ niet zagen zitten, verdwenen ze waarschijnlijk hoofdzakelijk
in Nederlandse magen. Het was geen wonder
dat deze Jamboree de bijnaam: kreeg ‘Jamboree of Plenty’ . Menige deelnemer die daarna de
Tweede Wereldoorlog moest meemaken, zal
nog weleens aan al dit voedsel hebben gedacht.
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Na verloop van tijd ontving iedere medewerker het Jamboree Dankbaarheidsinsigne.
Een ‘gouden’ penning aan een lint met de toenmalige kleuren van de Wereldorganisatie, t.w. Geel voor de Welpen, Groen voor de Verkenners en Rood voor de
Voortrekkers.
Kijk hier naar een smalbeeldfilmpje over hoe de Jamboree werd opgebouwd:
http://www.kelpin.nl/fred/videos/Jamboree-1937.wmv

Vijftig jaar later
Vijftig jaar later werd
door personen, die in
1937 hadden deelgenomen aan de Jamboree of deze hadden
bezocht door de
toenmalige Vereniging

Vrienden van Scouting

besloten op het oude
Jamboree terrein een
eenvoudig herdenkingsmonumentje te
plaatsen. Het bestond
uit enkele spoorweg
bielsen met een koperen plaat. In augustus
1987 werd het onthuld door Jacques
Zaneveld, voorzitter
van de VVS, en ooit
Hoofdcommissaris
van de NPV voor hij
naar de USA vertrok
en later in het Zuidpoolgebied ging werken.
De zeer actieve VVS
Kring Haarlem, bekend als organisator
van de Haarlemse
Jamborette, die in ieder Wereldjamboreejaar wordt gehouden, nam op den duur het
onderhoud op zich en gaf het monument in 2009 een goede onderhoudsbeurt, waarbij de bielsen vernieuwd werden en de koperen platen werden schoongemaakt. Op
28 juli 2012 werd in Vogelenzang weer een herdenking gehouden en een tentoonstelling geopend in appartementencomplex ‘De Voghelsanck’.
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Het monumentje werd opnieuw onthuld op 9 mei 2009 door Piet Apswoude, Co Groskamp en Joke
de Vries-Pieters (van links naar rechts).
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Jamboreelied
Jan Schaap, een destijds landelijk zeer bekende leider, schreef
het Jamboreelied:

“In negentien drie zeven dan zul je wat beleven, dan komt de
Jamboree naar Nederland”.
Toen de openingsdatum van het kamp naderde werd het bijna
dagelijks op de radio uitgezonden. Alle Welpen, Verkenners,
Voortrekkers, Leiders, Leidsters en Oud-Padvinders (en Padvindsters) kenden het spoedig uit hun hoofd en het werd veel
gezongen.
Bijna iedere Wereldjamboree had zijn eigen lied. Niet allemaal
bleven zij hangen in het geheugen. De meesten zijn vergeten.
Het – drietalige - Nederlandse van 1937 bleef bekend en wordt
zelfs nu nog aan menig kampvuur gezongen. Dit geldt ook voor
het zeer populaire lied van de Jubilee Jamboree in 1957 in Engeland March March March . Dit lied werd geschreven door
Ralph Reader en is niet alleen in de Engelssprekende landen
nog altijd te horen is.

In 1937 was besloten dat de 6de Wereld Jamboree in 1941 georganiseerd zou worden door
het Finse Scouting. Er was al een lied in de
maak. Maar de hele Jamboree ging niet door
en het lied werd nooit gehoord nadat in 1939
de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. Na
de vrede in 1945 was Finland niet in staat het
kamp te organiseren, Voor de 6de Wereldjamboree viel de keus toen op Frankrijk; de Jamboree de La Paix [Jamboree van de Vrede] in
Moisson.
In december 1941 nam ook Japan deel aan
de Tweede Wereldoorlog en opende een offensief waarbij het razendsnel de toen Amerikaanse Filippijnen, de toen Britse gebieden
Hong Kong en Maleisië met Singapore en het
toenmalige Nederlands-Indië in bezit nam.
Hierbij vielen duizenden Britse, Australische,
Amerikaanse en Nederlandse militairen en
burgers als krijgsgevangen in Japanse handen. Zij werden zij opgesloten in kampen. De
B-P met een Japanse commissaris
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Japanners keken neer op deze mensen. In hun belevingswereld gaf een soldaat zich
niet over maar vocht tot hij in het gevecht sneuvelde of als dat niet lukte dan pleegde hij zelfmoord. Alles liever dan zich over te geven. Doordat de geallieerde militairen zich gevangen lieten nemen werden zij daarom door de Japanners als nietswaardig en slap beschouwd. Ze werden daarom ook vernederd en slecht behandeld.
Zo werden duizenden in de ruimen van vrachtschepen overgebracht naar Thailand en Birma waar zij gedwongen werden
als slaven te werken bij de bouw van de zo berucht geworden
Birma Spoorweg. Het leven van deze mannen bij de bouw
van deze spoorweg werd later in de herinnering gebracht in
de bekende film: The Bridge on the River Kwai . Al was de
werkelijkheid veel slechter dan hier getoond. Het gezegde
luidt dat voor iedere biels, iedere rails die gelegd werd ook
een omgekomen gevangene werd begraven.
In 1995 publiceerde het Amerikaanse blad ‘Scouting’ een uittreksel uit het in 1993 in
Australië verschenen boek Four Thousand Bowls of Rice.
“Midden 1943 waren alle gevangenen gereduceerd tot uitgemergelde schaduwen door voedselgebrek, ziektes, de geforceerde marsen en de werkzaamheden die vaak tot laat in de
avond duurden, dagen onder de brandende zon of in de stromende regen. Ze werden voortdurend geslagen, zelfs als hun
verzwakte lichamen hun best deden om de bielsen en de rails
te leggen. De bewakers bestookten ze met stenen, de Japanse
opzichters joegen de uitgeputte mannen op terwijl zij
schreeuwden “Speedo! Speedo!” .
Het was de gevangenen streng verboden om met elkaar of met de bewakers te spreken. Soms werden ze zelfs gestraft omdat zij tijdens het werk even opkeken.
Glimlachen was niet toegestaan.
“We konden niet wijs worden uit het gedrag van één jonge bewaker. Iedere keer als
hij de leiding had over onze werkploeg, was hij zeer gemakkelijk. Hij stond ons rustpauzes toe, we mochten water drinken en zo. Zelfs gaf hij ons af en toe een sigaret.
Op zekere dag begon hij te fluiten, steeds weer dezelfde melodie. Ik (41 jaar oud)
merkte op dat sommige van onze jongeren elkaar dan voorzichtig aankeken en als
hun ogen elkaar ontmoetten glimlachten zij hoewel ze geen oogcontact durfden te
maken met de bewaker. Terwijl de jonge bewaker bleef fluiten hielden steeds meer
gevangenen even op met werken. Nederlanders, Britten. Amerikanen en Australiërs.
Ik zag dat hun lichamen zich even ontspanden en ik vroeg me af wat er aan de hand
was. Toen we later terug waren in het kamp en we eindelijk weer mochten praten
verklaarden de jongere gevangenen het mysterie. De bewaker floot een melodie die
zij in 1937 hadden gezongen tijdens de 5de Wereldjamboree in Nederland. Kennelijk
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had ook hij daaraan deelgenomen en veronderstelde hij dat sommige van de jongere
gevangenen er ook geweest waren. Het versterkte de moraal van deze jongeren.”
“Door het steeds fluiten van de melodie herinnerde een voormalige Japanse Scout de
zwoegende gevangenen er aan dat hij de Broederschap van Scouting niet was vergeten en bracht hij even een band tot stand met de hoop dat er nog vele Wereldjamborees zouden volgen.’’ 2

2

Japanse nationalisten zagen in 1941 hun kans schoon. Ze ontnamen het Verenigd Koninkrijk (dat alleen stond
in de strijd tegen Nazi-Duitsland) en Nederland (dat door Duitsland was bezet) hun overzeese gebieden in het
verre Oosten. Een ‘foutje’ was dat ze ook de Verenigde Staten aanvielen.
Aanvankelijk leken ze de wind mee te hebben, doch later keerde het tij in hun nadeel. Deze nationalisten hadden altijd al bezwaren tegen het Internationale aspect van Scouting gehad. En dus werd het Japanse Scouting
door hen in 1940 verboden. Na de Japanse overgave in augustus 1945 werd de Japanse beweging officieel weer
erkend opgericht met vooral Amerikaanse steun. In 1946 werd Japan weer erkend door de wereldorganisatie.
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Ga naar: http://www.kelpin.nl/fred/muziek/janschaap.MP3 voor de tekst en muziek
zoals die in 1937 werd gezongen door een padvinderskoor o.l.v. Henri Zeldenrust.
© Piet J. Kroonenberg, Amsterdam, 30 juli 2012.
Bijgewerkt door Fred Kelpin op 20 februari 2019.
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