De Jamboree van 1957
In 1951 werd ik 12 jaar. Ergens rond dat jaar moet ik van de
welpen naar de verkenners gegaan zijn. In datzelfde jaar was er
een Jamboree in Oostenrijk in Bad Ischl. Normaal gesproken is er
dan 4 jaar later weer een nieuwe Jamboree. Dat was ook zo. In
1955 was de jamboree in Canada, in Niagara-on-the-Lake.
Nu is het van elke verkenner wel de
wens om naar een Jamboree te gaan.
Tenminste in die tijd was dat zo. Maar je moest verkenner
eerste klas zijn om je te mogen aanmelden. En ik liep mijn
hike pas in januari 1956. De volgende Jamboree zou in 1959
zijn. Dan was ik te oud, want 20 jaar. En bovendien was de
Jamboree dat jaar op de Filippijnen. Daar ging maar een
uiterst klein contingent heen.
Het leek er dus sterk op dat mijn ambities om deel te nemen
aan een Jamboree zouden stranden. Maar het geluk leek me
toe te lachen: Er kwam in 1957 een extra Jamboree, omdat
Scouting toen 50 jaar bestond. Ik was 18 jaar en troepleider
van de Jan van Nassaugroep in Amsterdam. Mijn aanmelding werd beantwoord met een vriendelijk briefje. Ik was te
oud. Maar er gloorde ook hoop. Misschien kon ik aan de
contingentsstaf worden toegevoegd als hulp. Er waren daarvoor echter meer gegadigden dan plaatsen. Uiteindelijk
kwam het bericht dat ik geplaatst was en toen konden de voorbereidingen voor de
reis naar Engeland beginnen.

De Voortraining
De deelname aan de Jamboree werd voorafgegaan door een
‘Voortraining‘. Onze troep bestond uit tien troepleiders van
de NPV en de Katholieke Verkenners. Naar een Jamboree
gaan was een aangelegenheid van de Nationale
Padvindersraad. Dus waren er netjes vijf NPV troepleiders
geselecteerd en vijf KV troepleiders. We kwamen uit alle
streken van Nederland, van Groningen tot Limburg. En we
kregen een eigen Hopman: Ben Oostendorp van de KV.

Het was kennelijk de bedoeling dat we twee patrouilles zouden vormen naar – zeg
maar – denominatie: een NPV patrouille en een van de KV. Maar daar hadden de
troepleiders geen boodschap aan. Op een eerste trainingsbijeenkomst op het NPV
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centrum in Austerlitz mixten we de patrouilles vrolijk door elkaar. Uiteindelijk zag het
er zo uit:

Buitencentrum Austerlitz

Arenden
Fred Kelpin
Peter Paul Abbink
Ben Bergervoet
Hein Timmermans
Jasper Roll

NPV
NPV
KV
KV
KV

Duivendrecht
Amsterdam
Arnhem
Echt
Maastricht

PL
APL

NPV
KV
KV
NPV
NPV

Aalst Waalre
Wijk bij Duurstede
Delft
Groningen
Utrecht

PL
APL

Panters
Dirk den Dekker
Albert van Putten
Peter Wennekes
Arjo Bakker
Bertus Versteeg

Het tweede weekend was dus op een KV centrum:
Gilwell Sint Walrick te Overasselt bij Nijmegen. We
maakten er kennis met Schipper Kavelaars, die de
contingentsleider van het Nederlandse contingent
was. Met hem bespraken we wat onze taak in de
contingentsstaf zou worden. Maar we moesten ook
wat van onze vaardigheden tonen. Er werd een
komplete kampkeuken gebouwd en daarin bereidden
we maaltijden. En we kregen de contingentsdas
uitgereikt: Een blauwe das met een swingende
Nederlandse leeuw erop.
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Logo Gilwell St. Walrick

Persoonlijke voorbereiding
Los van wat we op die twee weekendbijeenkomsten aan
voorbereiding deden was er thuis ook het een en ander
te doen op dit gebied. Het waren andere tijden. Voor een
fototoestel moest je een nationaliteitsbewijs halen in het
Oostindische Huis in Amsterdam. Anders liep je de kans
om op de terugreids invoerrechten te moeten betalen op
je van spaargeld gekochte Agfaatje. Voor de Hollanddag
( de verjaardag van Prinses Irene) moest er door iedere
deelnemer een oranje lampion gekocht worden om er op
die dag het kamp mee te versieren. De
deelnemerskosten bedroegen tweehonderd ouderwetse
guldens. Voor een deel van die guldens werkte ik een
paar dagen bij de Blooker cacaofabriek. De rest kreeg ik
van mijn ouders. Er moesten twee uniformshirts mee.
Normaal gesproken had je één shirt, dat je eens per
week droeg. Dat tweede shirt moest ook alle insignes
hebben. Daarvoor moest je naar de ScoutShop in de
sportwinkel van Neef in de Raadhuisstraat. Daar konden
ze behoorlijk lastig doen over zo’n soort bestelling, want de duplicaten van de
insignecertificaten moest je afgeven.
Zeeverkenners droegen in die dagen naast hun blauwe trui soms ook witte t-shirts
met aan de hals en mouwen een blauwe bies. Zo’n shirt werd een frokje genoemd.
(Vraag me niet waarom) Als werkkleding moesten we een paar van die frokjes
kopen. Ook in de ScoutShop. ‘s Avonds wasten we die shirts uit en hingen ze te
drogen, zodat we er de volgende dag in het kamp weer Spic and Span bijliepen. De
twee shirts met insignes koorden etc. waren het uitgaanstenu.
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Bij de Jan van Nassaugroep werd de baret als hoofddeksel gedragen. In Engeland
moest dat een hoed zijn. Prijzig zo’n hoed en ik had er geen meer. Gelukkig kon ik
de hoed van Han Ockhuijsen lenen. Maar die ging tijdens de reis naar huis vanaf de
Jamboree helaas verloren. Maar Han kreeg een nieuwe van me!
Er moest ook zakgeld besteld worden bij de Grenswisselkantoren. Schrik niet, we namen £ 3,00 mee. Dan was er
materiaal nodig om te ruilen op de Jamboree. Daarbij hoorde uiteraard een paar klompen. Die zou ik uiteindelijk ruilen
met Amerikaanse jongens voor een knaap van een Bowiemes, dat ik nog steeds in mijn bezit heb. Als je er tegenwoordig mee over straat zou lopen, dan was je het gauw
kwijt aan een fouillerende agent.
Je bagage moest verpakt worden in een plunjezak. Een
verkenner had fietstassen en een rugzak, maar natuurlijk
geen plunjezak. Gelukkig kon ik er een
lenen van Oom Bob,
die het ook nog goed vond dat ik er met verf
een oranje band omheen schilderde. Want dat
was voorschrift.
En dan waren er nog de injecties tegen Cholera, Pokken, TAB (?) en Tetanus die bij de huisarts gehaald moesten worden. En je moest
voor de Jamboree thuis naar de kapper gegaan
zijn. Tja, dat ging me te ver en dat heb ik dus
maar niet gedaan. Ik herinner me niet meer
wie de contingentsarts was, maar wel dat hij
mijn haar ‘ongezond lang’ vond. Typisch jaren
vijftig, die bemoeizucht.

De Heenreis
(30 en 31 juli 1957)
Er reden extra treinen om de deelnemers naar Hoek van Holland te brengen. De reis
ging via Den Haag waar de marsband op het perron stond om de Jamboreegangers
uit te helpen zwaaien. Later in Hoek van Holland stond er weer een Padvindersband
op kade. De Enschedese Padvinders Mars Band, die in zijn geheel meeging naar Engeland om deel te nemen aan de Nederlandse Presentatie in het Jamboreestadion.
We gingen aan boord van de “Mecklenburg” die speciaal gecharterd was voor deze
overtocht. Er voer nog een ander contingent mee – ik meen uit Zweden – maar het
merendeel der passagiers kwam uit Nederland. Daarom werd de vlag van de Nationale Padvindersraad gehesen. Peter en ik werden hiervoor uitgekozen. Dat was nog
een heel karwei want de vlag was ernstig verlegen en moest natuurlijk zonder verdere scheuren op te lopen de mast in.
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Over de reis schreef ik een stukje voor de speciale Jamboree-editie van “De Verkenner”, die tijdens de Jamboree uitkwam.
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De eerste werkzaamheden
Toen we uiteindelijk op het terrein aankwamen waren daar de tenten al opgezet. Dat
was gedaan onder leiding van Hopman Beke, de materiaalmeester van het contingent. Het waren ‘Canadezen’, grote tenten die thuishoorden op Sint Walrick. In elke
tent sliepen twee leden van de Contingentstaf op luxe veldbedden. De patrouilles
hadden vier tenten. Twee voor de patrouilles, één voor de bagage en één voor de
foerage. Samen hadden we één veldbed dat rouleerde.
De leiders hadden toch de meeste tenten liever iets anders staan en braken de helft
eerst weer af om ze een ander plaatsje te geven. Daarna zetten we samen een
squadrontent op, die in het kamp gebruikt werd als eetruimte en om in te vergaderen. Er stonden lange tafels en banken in en na een paar dagen kwam er ook elektrisch licht. Daarvoor werden lichtmasten geplaatst van hout. Er was een speciale
boorauto, die de gaten voor die palen boorde. De bedieners van die auto waren zo
vriendelijk om een diep gat voor ons te boren bij de keuken, waarin we al het afval
kwijt konden. De grond van Sutton Park was verbijsterend hard. We hadden dus veel
plezier van deze diepe put.
Foerageren deden we in het subkamp Vogelenzang. Alle
subkampen waren genoemd naar plaatsen waar eerdere
Jamborees gehouden waren. Het was een minuut of tien
lopen. Gelukkig hadden we een steekwagentje bij ons om
het eten op te vervoeren. Dat werd verpakt in rieten manden. En je kreeg kookboekjes waarin stond hoe je de dagelijkse maaltijden moest bereiden.

Toen er eenmaal pionierhout was hebben we samen met de leiders een kamppoort
gepionierd met een vlag en een scheepsnavigatielicht. Grote houten letters gaven
aan dat je in HOLLAND was. En er was een toch wel opmerkelijk kampkeukenbuffet
in en vorm van een paard.
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De inrichting van de overige kampen
Brits Guyana en Londen

Het was in die tijd een traditie dat de deelnemende landen door de inrichting van
hun kamp iets lieten zien dat typisch voor hun land of streek was. Zo hadden de
Londense Sea Scouts Tower Bridge gepionierd en de verkenners uit Brits Guyana
hadden schilderijen van hun land verwerkt in de poort van hun kamp.

Suriname

Suriname was toen nog een overzees rijksdeel van Nederland. De verkenners hadden
een complete bosnegerhut meegebracht, die ze in hun kamp als eetruimte gebruikten. Het was prettig toeven in dat kamp, omdat ze een prima calypsobandje hadden
dat regelmatig spontaan begon te spelen. Let even op de afwijkende eetgewoonten.
Bij het eten staat er een emmer op tafel!
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Duitsland
Een andere specialiteit zijn de tenten van de Duitse padvinders. Dat was zo en dat is
nog steeds zo. Ze kamperen in zwarte tenten. Dat zijn een aantal doeken met verschillende standaardmaten, die op verschillende manieren aan elkaar geknoopt kunnen worden. De foto uit 1957 staat links. De zijkanten van de taps toelopende tent
zijn van hetzelfde formaat als de dakstukken van de tent rechts daarvan met de opstaande zijmuren. De rechterfoto is uit 2007. Je ziet dezelfde tenten met rechtopstaande muren.

Zwitserland

De Zwitsers hadden een mooie oplossing bedacht voor het opruimen van hun plunjezakken. De opbergtent ervoor op de foto was gemaakt van drie grondzeilen. Ze hadden niet veel geld voor pionierhout, dus je zag er geen indrukwekkende bouwsels
van dingen die typerend waren voor hun land. Ook was er geen hout voor keukens.
Ze hingen de spullen die opgeruimd moesten worden daarom aan netten voor de
tenten die ze van touw geknoopt hadden.
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Ze droegen rode mutsen met een koord eraan waaraan een witte pompoen hing. De
verkenners op de foto waar Jasper Roll en ik
adressen mee aan het uitwisselen zijn dragen zo’n muts. Dat waren gewilde objecten
om te ruilen.
Dat gold zeker ook voor
de melkkrukjes die ze
bij zich hadden. Die kon
je met een riem om je
middel binden. Dan had
je de handen vrij als je
jezelf verplaatsen moest
en hoefde je niet met
een krukje te lopen
sjouwen..

De Verenigde Staten

Het meest onder de indruk waren we zonder meer van het Amerikaanse contingent. Ze droegen ‘moderne’ uniformen met een
soort veldmutsen in plaats van hoeden en felgroene shirts. En ze
waren duidelijk het rijkste contingent. Toen de Jamboree was
afgelopen verbrandden ze al hun tenten om minder te hoeven
vervoeren op de terugweg.
Hun Padvindersband was een complete Big Band, 200 man
sterk. Die deed mee in de Amerikaanse presentatie in de Jamboreearena. Het contingent telde 1500 man. En na de Jamboree
maakten ze allemaal nog een uitgebreide Europatour. Wij betaalden 200 gulden voor onze deelname. De Amerikaanse scouts
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waren het tienvoudige in dollars kwijt. Voor ons een astronomisch bedrag. Hun
kampkeukens waren uit de States meegenomen ladekasten; voor elke troep dezelfde
kasten.
Ze waren druk in de weer met het uitvoeren van Indianendansen. En in elk
kamp weerklonk het geknal van buffelzwepen. Ik kan me herinneren dat we
het Amerikaanse contingent een lawaaiig
geheel vonden. In mijn logboek schreef
ik: “We mogen blij zijn dat we niet dezelfde levensstijl hebben as onze buren
in de nieuwe wereld, want dan denk ik
dat het Mannetje in de Maan wakker zou
worden van het lawaai op Moeder Aarde.”

Frankrijk
De kampen van alle deelnemende landen beschrijven is
een ondoenlijk karwei. Ik zal
dus maar afsluiten met de
Fransen. Ze ‘pionierden’ niet
met sjorringen, maar met
houtpenverbindingen. Dat leidde tot mooie strakke bouwsels.
Bij voorbeeld de tafel waar ze
met de hele troep twee dagen
aan gewerkt hadden. De bezoekende Arenden – Ben , Peter-Paul en Jasper – zitten verkeerd aan de tafel. Daarom laten de Franse verkenners en hun leider even zien wat
de bedoeling is. Ook het tafelvuur zag er mooi uit en was bijzonder stevig.
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Hollandse verkenners die naar de Jamboree gingen waren tamelijk streng geselecteerd. Ze moesten veertien jaar zijn en eerste klas. In het Franse kamp sprak ik een
verkenner die aanzienlijk jonger was en pas een paar maanden verkenner. Hij vond
er geen barst aan. Je werd de hele dag maar aan je lot overgelaten. Er was geen
groot spel waar je aan kon meedoen. En niemand sprak Frans.
Een beter idee was dat ze gehandicapte verkenners hadden opgenomen in hun contingent. Die genoten met volle teugen. Weliswaar was er in 1958 een Agoon, een
Jamboree voor gehandicapte verkenners, in Gilwell Park bij Londen. Maar deelnemen
aan de eigenlijke Jamboree was natuurlijk bijzonder aantrekkelijk.

De leden van het Contingentshoofdkwartier
De bewoners van het Contingentshoofdkwartier waren op de eerste plaats Commissarissen van de KV en de NPV. Hun aantallen waren zorgvuldig gebalanceerd. Ik herinner me Schipper Kavelaars (KV), de Contingentsleider. Dan Hopman Nieuwenhuizen, de penningmeester van de NPV. Hopman Rozendaal van de NPV. Hopman
Rademakers van de KV. Hopman Bot van de NPV. En Hopman Kloot van de NPV. Dan
was er nog Hopman ten Haage van de KV.De kamparts was dokter Rebholz. Hij werd
bekend vanwege de oude damesfiets waarop hij over het terrein reed om visites af
te leggen bij de Nederlandse troepen in de subkampen. De fiets werd ‘tante Marie’
genoemd. Toen heel bekend was Hopman Pom van Voorthuizen. DCC van Ommen
was hij in een toen al ver verleden. En kampvuurleider van de Jamboree in 1937. Hij
was verantwoordelijk voor de presentatie van het Nederlandse Contingent in de
Jamboreearena. Pom was ook de oprichter van de Enschedese Padvinders Mars
Band, die nu onderdeel was van de presentatie. Hij deed dit werk samen met Hopman Emck (NPV). Van ‘De Verkenner’ was hoofdredacteur Sjoerd van Paasschen
aanwezig. Na een paar dagen vertrok hij naar Den Haag om met het materiaal dat
hij verzameld had een speciale Jamboree-uitgave van het blad voor te bereiden.
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Onze Hopman was Ben Oostendorp van de KV en materiaalmeester was de al eerder genoemde Hopman Piet Beke, ook
van de KV. Van de ScoutShop was Oûbaas Heeman aanwezig.
De enige die rechtstreeks tot de Nationale Padvindersraad behoorde, want de ScoutShop was van beide organisaties.
Een bijzonder drietal gasten waren de radioverslaggevers. Televisie was er in 1957 nog maar weinig. Radio was heel populair. En een heel populaire radioman was Johan Bodegraven,
die het programma ‘Mastklimmen’ presenteerde. Een soort
wedstrijd, waarmee prijzen te winnen waren. Bodegraven was
ook padvindersleider en tijdens de Jamboree maakte hij als Schipper Bodegraven
reportages voor de NCRV radio. Hij was wat we nu een echte BN’er zouden noemen.
Als de Arenden geen dienst hadden was het een genoegen om hem te begeleiden,
want met hem kwam je op plaatsen die anders taboe waren.
In verband met de verzuiling was er natuurlijk ook een KRO verslaggever. Dat was
Hopman Tom Bouws, een lange magere
sympathieke man die uit de oorlog een
spijsverteringsstoring had overgehouden.
Hij at gezellig mee aan tafel met de anderen in de squadrontent. Na afloop zetten
we alles wat over was ook nog voor hem
neer en dat at hij dan ook nog op als de
anderen al van tafel waren.
Tenslotte was er nog een AVRO verslaggever in de persoon van Kees de Wolf jr. Hij
was geen scout, maar liep tijdens de jamboree wel in uniform. Anders mocht hij niet
overnachten in ons kamp. Na een paar dagen gingen deze mediavertegenwoordigers
weer naar huis, net als Sjoerd van Paasschen. Op de foto interviewt Johan Bodegraven Hopman Rozendaal (HKC-Organisatie). Aan de bandrecorder links Tom Bouws en
rechts Kees de Wolf.

De Opening van de Jamboree op 1 augustus 1957
Om de dag had er een patrouille dienst. De dag van de Opening waren dat de Arenden. En het was mijn taak om in het kamp als ‘wacht’ te bljven, terwijl de anderen
naar de opening gingen. Ook Hopman Oostendorp bleef in het kamp achter. We
haalden een milkshake en speelden een partijtje badminton. De anderen stonden of
zaten in rijen in de Arena en wachtten twee uur op de Hertog van Gloucester die de
opening verrichtte.
Er ronkte een helikopter, de hertog kwam eraan. Hopman Oostendorp vond dat we
ook maar even moesten gaan kijken. De Oom van de Koningin en president van de
Boy Scout Association hield een toespraak, die maar slecht te verstaan was. “This
Jamboree makes history” verzekerde hij ons. Dat was nog te verstaan.
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Daarna reed de Hertog met een gevolg in twee Land Rovers door de rijen heen en
werd overal hartelijk toegejuicht. Waar hij langs kwam gingen hoeden en baretten de
lucht in.

Op de foto staat de Hertog achter de microfoons. Hij is niet in uniform en daardoor
was er enige verwarring onder de 31 000 deelnemers in de Arena over wie nu eigenlijk de Hertog was. Links van hem op de foto staat The Lord Rowallan, wel in uniform. In die tijd de Chief Scout van de Britse padvinders. De foto van het defilé met
de Land Rovers staat onderaan bladzijde 5.

De Inrichting van Sutton Park
Ik praat nu wel de hele tijd over de Jamboree, maar eigenlijk zou ik moeten zeggen
de JIM. J staat voor Jamboree. I voor Indaba – een soort van Jamboree voor leiders
en leidsters – en M voor Moot. Dat is hetzelfde voor Voortrekkers. In Sutton Park had
ieder onderdeel zijn eigen subkamp.
De Indaba was in subkamp Niagara-on-the-Lake. Er was een apart kamp voor mannen en voor vrouwen. De Moot was in subkamp Bad Ischl. Alle subkampen hadden
namen van plaatsen waar eerder Jamborees gehouden waren. De Jamboree was
verreweg het grootste onderdeel van de JIM. De subkampen Moisson, Vogelenzang,
Gödöllö, Arrowe Park en Copenhagen vormden samen de Jamboreelocatie. Al die
kampen hadden een grote toegangspoort in de stijl van de naam.
Dan was er een kampcentrum met tentoonstellingen, winkels en restaurants. Ernaast
was de Arena. De hoofdkwartieren deelnemende landen grensden ook aan dit centrum. Het middelpunt van de JIM werd gevormd door een grote wereldbol. Op dezelfde plaats staat nu een herdenkingssteen met een koperen plaquette, die herinnert aan de JIM.
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Omdat het betrekkelijk dichtbij was waren er veel
deelnemers uit Nederland. In totaal 991 waarbij
de deelnemers van de Nederlandse Antillen en
Suriname waren meegeteld.
De foto van de plaquette heb ik in 2007 gemaakt.
Er was toen een Reünie voor deelnemers aan de
JIM van 50 jaar ervoor. We kregen de gelegenheid om de plek waar onze tent 50 jaar geleden
stond nog eens te bezoeken. Nog niet eens zo
eenvoudig om te doen. Waar toen ruim 30 000
mensen rondliepen heerste een serene rust. Ergens bij deze boom moet het geweest zijn.
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Kamppoort subkamp Copenhagen

Kamppoort subkamp Moisson

Kamppoort subkamp Vogelenzang

Kamppoort subkamp Gödöllö

Kamppoort subkamp Arrowe Park
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Bezoek van Koningin Elizabeth op 3 augustus
Het bezoek van de Engelse Koningin en de Hertog van Edinburgh aan de Jamboree was voor mij extra bijzonder. Er was
nu geen Hertog die langs de deelnemers reed. Het omgekeerd
vond plaats, zo ongeveer als bij de Opening van de Olympische
Spelen. Een delegatie van alle deelnemende landen marcheerde langs de Koningin met voorop een contingentsleider, daarachter een verkenner met de vlag van het land en tenslotte de
rest van de delegatie waarvan de verkenner rechts voor een
bordje droeg met de naam van het land. Het extra bijzondere
voor mij was dat ik niet alleen deel mocht uitmaken van de
delegatie, maar ook werd uitgekozen om de Nederlandse vlag
te dragen. Het bordje was in handen van Dirk den Dekker. En
rechts voorop liep Bob Gorter, een goede vriend.
’s Morgens moesten we in de Arena oefenen en liepen we langs
een lege Royal Box. Op weg naar de Arena liepen we achter
een marcherende Duitse troep aan. Na een poosje dachten we
dat ze een wel erg merkwaardige weg naar de Arena volgden.
En wat bleek? Ze waren wat voor hun plezier aan het marcheren en hadden met het defilé niets te maken. We namen maar snel afscheid van deze colonne.
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’s Middags was het dan zo ver. Bij het binnenlopen van de
Arena riep een Engelse Hopman dat we vooral de Koningin
recht in de ogen moesten kijken. Dat zou ze waarderen.
Voor Dirk en mij gold dit advies niet. Als wij niet recht voor
ons uit zouden kijken, dan zou de colonne ontsporen.
Bijna ging alles nog mis, toen de harde wind vat kreeg op
de hoed van Hopman Bot. Nog net op tijd kon hij zijn
hoofddeksel redden voordat de Nederlandse contingentsafgevaardigden eroverheen zouden marcheren.

Hollanddag op 5 augustus en de wolkbreuk

Op 5 augustus 1957 werd Prinses Irene 18 jaar. Het Nederlandse Contingent greep
deze gelegenheid aan om Holland Dag te vieren. Ons kamp werd versierd met allerlei
oranje en er werden fotowanden opgezet met beelden uit Nederland. Bij voorbeeld
de Zuiderzeewerken.
Het feest begon om 5 uur ’s middags. Bij de poort stond de Enschedese Padvinders
Mars Band onder leiding van Hopman Bastiaan. Als er een belangrijke gast aankwam
dan speelden ze het ‘generaal saluut’. Gasten waren bij voorbeeld The Lord Rowallan, Camp Chief Wilson en de Prins van Liechenstein. Bij de poort stonden Arjo en ik
met het gastenboek. Door het kamp liepen Surinaamse verkenners in klederdracht,
die hapjes aanboden.
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Schipper Kavelaars had zich in een ceremonieel wit schippersuniform gehesen. Hij was hierdoor een opvallende
persoon, want zo’n uniform bestond
officieel helemaal niet. Lady BadenPowell liet het afweten. “She was so
tired” werd ons verteld. Hierdoor liep ze
het flesje Hollandse jenever mis, dat de
gasten bij vertrek werd aangeboden. En
de demonstraties die Nederlandse verkenners gaven. De Schipper bood the
Lord Rowallan een bronzen wapenschild
van Nederland aan, bestemd voor het Baden-Powell House in Londen, dat op dat
moment in aanbouw was.
De nacht na de Hollanddag zal
in de logboeken bekend blijven
als de nacht van de regen. De
regen was al begonnen tijdens
de afsluiting van de Hollanddag
in de Arena. Honderden verkenners met oranje lampions
(daarom moesten we die meenemen) vormden het woord
IRENE in de donker gemaakte
Arena. De Antilliaanse en Surinaamse verkenners vormden
een kroon boven deze letters.
De EPMB speelde tijdens een
wolkbreuk door alsof er niets
aan de hand was.

De regen was een ramp. Midden in de nacht werden gebouwen in Sutton Coldfield
geopend om doornatte jongens een droog onderkomen te geven. In ons kamp was
er echter niet veel te merken van het noodweer. We verhuisden vanuit onze Canadezen naar de squadrontent en sliepen vrolijk verder. De Nederlandse verkenners in de
subkampen, die deels lager lagen, hadden het moeilijker. Jongen uit Vogelenzang
sliepen in de kapeltent. De volgende dag droogden we onze spullen bij een vuurtje
en alles ging weer zoals ervoor.

Een excursie naar Warwick op 6 augustus
Sutto Coldfield is een stadje onder de rook van Birmingham. In 1957 had het nog
een eigen burgemeester, maar tegenwoordig zwaait de burgemeester van Birmingham ook daar de scepter. Het stadje ligt in het graafschap Warwickshire en de
hoofdstad daarvan is Warwick.
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Warwick was het doel van een excursie
die we op 6 augustus maakten. We, dat
zijn de Arenden met een aantal stafleden: Hopman Kloot, Hopman Ten Haage
en de Oûbazen Heeman en Nieuwenhuisen. De reis werd gemaakt met een speciale trein. We werden ontvangen door
de burgemeester vrouw. En en zijn natuurlijk stond de ‘tea’ al klaar.
Warwick Castle

We bezochten het kasteel dat boordevol kunstvoorwerpen was, waaronder schilderijen van Rubens. Portretten van alle vrouwen van Hendrik VIII hingen aan de muur en
ook het hemelbed van Koningin Victoria was aanwezig.
We lunchten in een klassieke Britse pub, ‘The Porridge Pot’.
Daarna gingen we naar de kerk. In de kelder stond een zware
eiken stoel waar in een ver verleden heksen op vastgebonden
werden. Met stoel en al werden die daarna in de Avon gegooid.
Na een poosje werd de stoel dan weer opgevist voor hergebruik.
In het natuurhistorische museum zagen we een levensgrote beer die
een boomstam omarmde. Dezelfde beer staat ook op het wapen van
Warwickshire. We gingen afscheid nemen en tijdens de afscheids-tea
zongen we samen met de scouts van Warwick het ‘Auld Lang Syne’
van de Schotse dichter Robert Burns. Erg indrukwekkend; ik herinner
het me nog levendig.
Robert Burns

Erop uit met Mrs. Walker op 8 augustus
De dag erna hadden de Arenden
‘dienst’. Dat betekende de ketel met
water op het vuur houden voor een
mogelijke kop thee voor bezoekers. En
deze bezoekers vriendelijk ontvangen.
En zo ontvingen we Mrs. en Mr. Walker, die Schipper Bodegraven een bezoekje kwamen brengen. Dat trof niet,
want het radioteam was die morgen
naar Nederland vertrokken. Dus schonken we een kop thee en maakten een
praatje.
Al spoedig kwam de uitnodiging om een autotochtje in de omgeving te maken. We
waren nog niet lang genoeg in Engeland om te weten dat je in een dergelijk geval
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hartelijk dankt voor de uitnodiging en zegt dat het erg vriendelijk is maar dat je er
geen gebruik van kunt maken. Dus we gingen gretig in op de invitatie.
Het maakte wel dat we de Nederlandse presentatie in de Arena niet konden bijwonen. Hopman van Voorthuizen was ‘not amused’ , herinner ik me. We gingen naar de
poort en werden daar opgepikt door Mrs. Walker. Peter Paul bleef in het kamp omdat
hij last van zijn knie had. We maakten een lange tocht door het typisch Engelse
landschap in een typisch Engelse auto: een Austin. Op de foto De Heer en mevrouw
Walker en van links naar rechts Ben, Hein, Fred en Jasper.
In Stratford upon Avon bezochten we het
Shakespeare Theater aan de Avon. Er
was geen voorstelling maar wel een tentoonstelling van kostuums en foto’s van
de acteurs. Het leek me dat er veel zorg
aan de voorstellingen besteed werd. Het
restaurant had een balkon met uitzicht op
de Avon, compleet met roeiboten en zwanen. Later bezochten we nog een kasteel,
waarvan ik me herinner dat de plafonds
versierd waren met houtsnijwerk in de
vorm van Tudor Roses, het logo van de Jamboree. We eindigden met een ‘tea’ in
‘The Beehive Inn’ in het dorpje Cosworth. De pub was het eigendom van Mevrouw
en Meneer Walker. Het was een prachtige tocht, aangeboden door heel vriendelijke
mensen.

The Gang Show in Birmingham
Ralph Reader’s Gang Show was een typisch Engel Scoutingfenomeen in de tijd waarin de Jamboree plaatsvond. Jaarlijks werd de show opgevoerd in de Royal Albert Hall in
Londen en vaak woonden leden van de Koninklijke familie
de première bij. Andere Gang Shows werden door heel het
land opgevoerd door padvindersgroepen. De mooie kostuums van Ralph Reader’s show konden voor een redelijk
bedrag bij hem gehuurd worden voor deze shows.
Tijdens de Jamboree was er elke avond
een optreden in het Hippodroom van
Birmingham. Van elke Nederlandse
groep mochten vier verkenners naar
deze show. En gelukkig mochten de
Panters en de Arenden allemaal met de
contingentstaf mee. In mijn logboek
schreef ik:
“Het werd een machtige avond waar in
het programma vooral het ontzettend
hoge tempo opviel en het immer feilloos
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draaiende draaiboek van Ralph Reader. Het werd een Show in de ware zin des
woords met tapdansers, een koor van honderd man, zangnummers met een dito
aantal en een ingewikkelde choreografie. Sketches voor twee personen ertussendoor
als contrast en meesterlijke parodieën. Het geheel had het niveau van beroepswerk,
maar het werd allemaal door verkenners uitgevoerd.”
Ralph Reader had ook de Jamboreesong van 1957 gemaakt. Aan het slot van de
Show zong de hele cast samen met de zaal het “March, march, march on the road
with me”
begeleid door het
theaterorkest.
Geweldig!
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De Sluiting van de JIM

De sluiting van de JIM vond plaats in de Arena. De deelnemers werden toegesproken
door Lady Baden-Powell. Ze werd met een enorm gejuich begroet door alle deelnemers. In een toespraak herinnerde ze aan haar man, die het vijftig jaar daarvoor
mogelijk gemaakt had dat we hier nu tezamen waren. De afgelopen dagen hadden
we samen geleefd in harmonie, ondanks alle verschillen tussen de deelnemers.
Toen haar man zestien jaar ervoor overleed was dit eigenlijk alleen maar het begin
van iets nieuws geweest. Hij had het beste dat hij had gegeven en wat hij gegeven
had leefde voort. Ze hoopte dat hetzelfde zou gelden voor alle deelnemers.
Tenslotte herhaalden alle deelnemers hun padvindersbelofte. Allemaal samen, maar
ieder in zijn eigen taal.
© Fred Kelpin. Maastricht, 31 oktober 2008.

Bronnen:
Ik heb dit verslag geschreven op basis van een logboek dat ik in de vijftiger jaren bijhield over mijn
padvindersbelevenissen. Aangevuld met gegevens uit:
“Picture Log of the Jamboree, Indaba, Moot” destijds te koop na de JIM voor de prijs van 10 shilling.
Foto’s heb ik gedeeltelijk zelf gemaakt, ze verschenen ook in ’De Verkenner’. Andere foto’s zijn persfoto’s die ik van Henk Glimmerveen kreeg na thuiskomst. Hij werkte bij een krant. Ook de krantenknipsels heb ik van hem gekregen. Weer andere foto’s komen uit het Picture Log of zijn besteld bij andere
Arenden tijdens een reünie na de JIM. De tekeningetjes komen uit mijn logboek en zijn van eigen
makelij. Soms zocht ik een plaatje op het internet met Google, bij voorbeeld dat van Warwick Castle,
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Robert Burns en de logo’s van de verschillende Jamborees. De foto’s bij de Gang Show komen van
Piet J. Kroonenberg.
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