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In negentien drie zeven 
In september 2007 brachten we een paar dagen door aan zee. We logeerden in Lisse 
en gingen vaak naar het strand van Noordwijk aan Zee. Voorbij de Koningin Astrid 
Boulevard mag je vrij met je hond op het strand lopen. In het strandpaviljoen 'Beach 
End' ben je met je hond meer dan welkom. Onze hond Jools doen we een groot ple-
zier met deze strandwandelingen. En onszelf ook uiteraard. 

In het verslag van de Reünie 1957 
heb ik geschreven over Sutton Park 
en de steen die er staat ter herinne-
ring aan de Jamboree van 1957 in 
Sutton Coldfield. We waren vlak bij 
Vogelenzang, waar in 1937 de vijfde 
Wereldjamboree gehouden werd. En 
ik vroeg me af of er ook ergens een 
herinnering te vinden zou zijn aan 
dit in die tijd grootse evenement. En 
dat is er, maar verwacht geen gra-
nieten zuil met een in reliëf gegoten 

koperen plaat erin gemonteerd zoals in Sutton Park. En ook duurde het van 1937 tot 
1987 voordat een herinnering aan de Jamboree geplaatst werd. Vijftig jaar dus. 

In Vogelenzang, ten Westen van 
het dorp, bevindt zich het land-
goed 'Huis te Vogelenzang' dat is 
samengevoegd met een tweede 
landgoed 'Huize Teylingerbosch'. 
Het is een wit landhuis, dat tij-
dens de jamboree diende als 
hoofdkwartier van de kamplei-
ding. En daar, voor het huis aan 
de straatkant maar enigszins ver-
scholen onder struikgewas, staat 
het herinneringsteken. Drie 
rechtopstaande bielsen worden 
door een dwarsbalk bij elkaar 
gehouden. De middelste biels is 
wat langer dan de bielsen aan de 
zijkanten. Met enige fantasie zou 
je er de pijlpunt in kunnen zien, die het symbool van scouting is. 
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Op de middelste biels zijn twee koperen platen 
geschroefd. De bovenste plaat toont een Ja-
cobsstaf, het symbool van de Vijfde Wereld-
jamboree in Vogelenzang. In de Wikipedia lees 
ik: 

Een Jacobsstaf (Latijn: baculus jacobi) is een 
meetinstrument uit de 17e eeuw waarmee men 
hoeken kan meten. Men kan er de hoogte van 
een bouwwerk mee bepalen, maar ook de hoek 
van de zon ten opzichte van de horizon. Hier-
mee kan men tijdens navigatie op zee de 
breedtegraad vaststellen waarop men zich be-
vindt. De Jacobsstaf is de voorloper van de sex-
tant. 

In 1937 symboliseerden de tien uitsteeksels van 
de staf de tien artikelen van de padvinderswet. 
Bij de sluiting van de Jamboree - de laatste die 
Baden-Powell zou bijwonen - reikte de Chief-
Scout een Jacobsstaf uit aan alle contingents-
leiders van de landen die aan de jamboree 
hadden deelgenomen. 

 De koperen plaat is aangebracht door de vere-
niging 'Vrienden van Scouting', een organisatie 
van oud-padvinders en - padvindsters, die in 
2004 als speltak 'Plus-Scouts' is opgegaan in 
Scouting Nederland en dus als vereniging niet 
meer bestaat. Onder de Jacobsstaf is in cirkel-
vorm de tekst 'Wereld - Jamboree  Nederland' 
aangebracht. Daarboven in de cirkel staan on-
der elkaar de jaartallen 1937 en 1987. 

Onder de cirkel staat 'Vrienden van Scouting' en 
daar weer onder de datum van plaatsing: 25-
09-1987. 

 

De onderste plaat heeft bovenaan het logo van Scouting Nederland: de pijlpunt ge-
vat in het klaverblad met daaromheen een touw in cirkelvorm, aan de onderkant 
vastgeknoopt met een platte knoop. Daaronder staat een poort afgebeeld, die is ge-
pionierd van hout en touw. Daar weer onder staat: 'Scouting Nederland'.  

Links staat verticaal het jaartal 1937 en horizontaal eronder 'Jamboree Vogelenzang' 
in twee regels geschreven. Rechts staat verticaal het jaartal 1987 en daaronder 
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'Jamborette Spaarnwoude Haarlem' Ook deze tekst staat horizontaal en is geschre-
ven in drie regels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tekst is maar heel matig meer te lezen na twintig jaar. Mijn vrouw Stijntje en ik 
hebben bij 'Het Kruidvat' in Noordwijk aan Zee een flesje koperpoets gekocht en 
daarmee de koperplaten wat duidelijker leesbaar gemaakt. Pas daarna konden de 
teksten ontcijferd worden en hebben we de foto's gemaakt. 

Op 27 april 2008 sprak ik Riet Streef, van de plus-scouts in het Gooi. Zij was met 
haar man betrokken bij de plaatsing van het monument in 1987. De koperen platen 
zijn zo bewerkt dat ze niet kunnen verweren, zei Riet. Dat heeft weer tot gevolg dat 
poetsen met Kruidvat-poets niet veel helpt.  
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Gelukkig ontving ik op 8 februari 2008 een brief van Thea van Wees, de secretaresse 
van de Kring Haarlem van de plus-scouts. Zij schreef me dat de kring het monument-
je geadopteerd heeft en het zal onderhouden. Ze schrijft: “We hopen dat – wanneer 
u nog eens in het mooie Vogelenzang komt – U tevreden kunt terugdenken aan de 
Wereld Jamboree die hier is gehouden.”  

In september 2008 kreeg ik opnieuw bericht van Thea van Wees. Het klusteam van 
de plus-scouts in Haarlem had inmiddels het bestaande monumentje afgebroken en 
voor restauratie meegenomen naar Haarlem. Behalve dat de koperen platen onlees-
baar zijn, was er ook van alles mis met de bielsen die aan het rotten waren. 

Hieronder een stukje uit het Kringbericht van de Haarlemse plus-scouts van augustus 
2008. In het najaar van 2008 wordt het monumentje weer teruggezet. 

In mei 2009 waren we weer in Noordwijk. En natuurlijk ging ik kijken of het geres-
taureerde monumentje al weer op zijn plaats stond. Dat was het geval. De nieuwe 
bielsen zullen niet snel meer wegrotten, want ze zijn aan de bovenkant van een zin-
ken dakje voorzien. En de koperen plaatjes zijn weer goed leesbaar gemaakt. Ik 
maakte er een paar foto’s van. Op 8 mei gingen we weer naar huis na twee mooie 
weken in een bungalow op het strand. Thuis wachtte mij een uitnodiging voor de 
officiële herplaatsing die op 9 mei 2009 zou plaatsvinden. Jammer dat ik net weer 
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thuis was! De herplaatsing werd verricht door Piet Apswoude, Co Groskamp en Joke 
de Vries-Pieters. Zij maakten in 1937 de Jamboree mee. 
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Ik weet niet waarvan de kring Haarlem de restauratie 
van het monumentje bekostigd heeft. De kosten van het 
plaatsen in 1987 werden o.m. betaald uit de opbrengst 
van de verkoop van een insigne. Piet Kroonenberg, die 
in 1987 bij de onthulling aanwezig was, stuurde me een 
plaatje van dat insigne. 

Een ander punt van zorg was het vinden van het herin-
neringsteken. Ik wist eigenlijk niet of er wel één was en 
navraag in een winkel leverde niets op. Gelukkig kwa-
men we daarna in een uitspanning terecht die " 't Pan-

neland" heette. De eigenares kon ons verder helpen. En voor verdere geïnteresseer-
den: Als je vanuit het Noorden Vogelenzang binnenrijdt word je op een rotonde al 
direct naar de uitspanning verwezen. Volg dat bord tot een kruising. Voor “ ’t Pan-
neland” moet je hier rechtsaf en dat zou ik zeker doen, want de koffie is er prima. 
Maar eerst wil je misschien het herinneringsteken zien.  Recht voor je op de kruising 
zie je een wit huis staan. Dat is Huize Teylingerbosch. Links van de oprijlaan vind je 
de biels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verderop zie je het 'Huis te Vogelenzang' in een weiland liggen. In de buurt van dat 
huis, bij de vijver erachter, was een klein kampje voor de Chief-Scout gemaakt. Het 
huis zelf was ingericht als hospitaal. Op de foto, die ik vond in het boekje ’75 jaar 
scouting in Nederland’ van Jan van der Steen, zie je B-P bij zijn tenten samen met 
zijn dochter Heather. 
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Hier zou mijn verhaal geëindigd zijn als de mevrouw van” ’t Panneland” me niet een 
krantje had meegegeven, waarin Co Groskamp, een inwoner van Vogelenzang gebo-
ren in 1925, herinneringen aan zijn bezoeken aan de Jamboree op papier gezet had. 
Een goed geschreven prachtig stukje 'oral history' voorzien van eigenhandig gemaak-
te illustraties. Toen ik dit artikel aan het voorbereiden was kwam ik het ook tegen op 
www.dorpvogelenzang.nl Onder verwijzing naar deze bronnen neem ik hier het ver-
haal over. 

Mijn herinnering aan de Wereldjamboree in Vogelenzang, die 
plaats vond van 31 juli t/m 9 augustus 1937 

Als geboren en getogen Vogelenzanger (1925) heb ik in mijn jeugd twee grote ge-
beurtenissen hier ter plaatse meegemaakt die mijn hele leven lang, tot op de dag 
van vandaag, op mij altijd een bijzondere grote indruk hebben gemaakt. De eerste 
gaat terug naar de Meidagen van 1945 toen hier de voedseldroppings plaats vonden 
op het toenmalige Jamboreeterrein. Het zal mij niet verwonderen als er niet een paar 
jonge Engelse of Amerikaanse piloten hier vanuit hun Lancasters en B-17 bommen-
werpers hun voedselpakketten uitwierpen op het terrein waar zij als jong padvinder 
hun tenten hadden opgeslagen. 

Voor de tweede grote gebeurtenis ga ik terug 
naar 1937. Hier in Vogelenzang wordt de St. 
Augustinustroep opgericht onder de bezielende 
leiding van Hopman Piet Freriks, ook woonach-
tig hier ter plaatse. Wat was dat voor een jon-
gen van 12 jaar een geweldige tijd om met het 
spel van verkennen mee te mogen doen. Het 
was een streven om bepaalde insignes te halen 
en ik bracht het zelfs tot patrouilleleider. Dit 
werd dan aangegeven door twee witte strepen 
op de linkerborstzak. 

Helaas was het voor ons niet mogelijk om deel 
te nemen aan de Jamboree. De reden daarvan 
weet ik niet precies, maar dat was waarschijnlijk 
een financiële kwestie. Voor de meeste ouders 
konden de kosten om deel te nemen niet meer 
worden opgebracht, vergeet niet dat we midden 
in de zogenaamde crisisjaren zaten.  

Toch ging ik met mijn vader naar de Scoutshop aan de Schouwtjeslaan in Haarlem 
om een complete padvindersoutfit aan te schaffen. Hij moest daar wel 15 gulden 
voor betalen. Dat lijkt wel heel erg goedkoop maar als je weet dat toentertijd het 
weekinkomen van een doorsnee arbeider ongeveer hetzelfde bedrag omvatte, kan ik 
nu begrijpen dat het voor mijn vader een ware rib uit het lijf moet zijn geweest. 

Officieel geen deelnemer dus, maar toch samen met mijn ouders en verder op eigen 
gelegenheid vele uren doorgebracht op het terrein. Het dorp lag geïsoleerd van het 
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terrein, maar dat was voor ons nog wel eens te omzeilen. Je keek je ogen uit naar al 
die padvinders uit zoveel vreemde landen. Als een flits gaat het door mij heen: de 
Polen met hun lange groene caps en bijpassende pet. Zij marcheerden als soldaten 
en vreemd was ook het tenue van de Syriërs. Zij hadden als hoed niet de vier gleu-
ven zoals de meesten, maar een soort van brandweerhelm. En natuurlijk niet te ver-
geten de Schotten met hun gekleurde geruite rokken met bijbehorende doedelzak.  

Bij mijn omzwervingen kwam ik te-
recht op de voor de oude Vogelen-
zangers bekende “de Duintjes”, waar 
Belgen, Noren, Siamezen, Mexicanen 
en broederlijk naast el-
kaar Amerikanen en Japanners hun 
tenten hadden opgeslagen. Het is 
ongelooflijk dat deze jongens slechts 
enkele jaren later elkaar te vuur en te 
zwaard zouden bestrijden in een 
waanzinnige oorlog. Dit is voor een 
weldenkend mens niet te begrijpen.  

Ik zie nog de Amerikanen, als ze hun 
potje hadden gekookt, eten vanaf 
papieren borden. Dat waren wij thuis 

niet gewend. Ook nog even op het marktterrein geweest en gefascineerd gekeken 
naar de mooie totempalen die door Nederlandse verkenners waren gemaakt en ook 
nog een ijsje aangeschaft. Schrik niet, dat kostte 5 cent! 

Met mijn vader op stap kwamen wij langs het kamp van de padvinders uit Letland. 
Hij sprak voor mij in een vreemde taal met deze jongens: Het Esperanto. Hij had de-
ze internationale taal, uitgevonden door Ir. Zamenhoff, in zijn jonge jaren geleerd. 
Jammer dat het gebruik van deze taal in verval is geraakt. 

Ik ben met mijn moeder op bezoek geweest bij de padvinders van Nederlands-Indië, 
want toen bestond Indonesië nog niet. Deze jongens hadden een prachtige grote 
tent gebouwd geheel van bamboe opgetrokken, waarin ze van alles lieten zien van 
hun land.  

Al deze momenten kwamen weer bij mij boven. De herinnering aan het bijwonen van 
het grote kampvuur in de duinen van de Amsterdamse Waterleiding is mij het meest 
bijgebleven. Het is op mijn netvlies gegrift. Nog klinkt altijd het doordringende geluid 
van de Schotten met hun doedelzakmuziek in mijn oren en ruik ik de geur van het 
vuur en zie nog voor me de spetters van het verbrande hout en de grote rookwolk 
die langzaam verdween in de donkere nacht.  

Zo is er ook een einde gekomen aan mijn verhaal en ik hoop dat dit verhaal voor 
velen prettige herinneringen oproept. 

Co Groskamp. Oud verkenner van de St. Augustinusgroep uit Vogelenzang. 
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Wereldjamboree 1937 revisited 

Afgelopen september ging ik boodschappen doen bij de Spar. Ik hoor Piet Hulsbosch 
Engels spreken en vang het woord Jamboree op, meld me en maak kennis met de 
Amerikaan John Q Tabor Jr, die - samen met zijn vrouw Gisela - kwam kijken wat er 
na al die jaren in Vogelenzang nog te vinden was van de Jamboree. We konden ge-
lijk al het toen bij de kassa te koop zijnde tijdschrift van Ons Bloemendaal laten zien 
met twee pagina's foto's over dit tiendaagse evenement, dat Vogelenzang op de we-
reldkaart heeft gezet. En we maakten een afspraak voor een herinneringstoer. 

Onderstaand de be-
schrijving. 

a) Eerst liepen we naar 
de Oranjeboom, waar de 
Graaf Florisstraat bij de 
Vogelenzangseweg uit-
komt. In dit plantsoentje 
ligt de steen waarin is 
ingekerfd: 7 januari 
1937 - Juliana en Bern-
hard; de datum van hun 
huwelijk. Op 9 augustus 
1937, de laatste dag van 

de Jamboree, had het pas gehuwde  echtpaar het kampvuur bezocht en John had 
vlak bij hen gezeten. 

b) Toen bezochten we de hal van appartementencomplex De Voghelsanck waar het 
schilderij uit 1987 van Co Groskamp hangt met de verkenners op de fiets op de 
(kleine) Bekslaan op weg naar het hoofdkwartier van de Jamboree: Teyjlingerbosch, 
het witte huis aan het eind van de weg. 

c) We liepen om De Voghelsanck heen en zagen in de verte Huis te Vogelenzang, 
waar in 1937 Jhr W.P. Barnaart woonde, die zijn grond ter beschikking had gesteld 
voor de Jamboree. We zagen de weiden rond de boerderijen van Barnaart, die in 
1937 vol gestaan hadden met tenten, tot aan de Margrietenlaan toe. En we zagen 
Teylingerbosch, waar we toen naar toe gingen. 

d) Bij Teyjlingerbosch staat het 
in 1987 - bij het 50 jarig jubile-
um van de Jamboree - geplaats-
te houten monumentje. Op dit 
monumentje staat ook vermeld 
de Jamborette van 1987 in 
Spaarnwoude/ Haarlem. Met on-
ze rug naar Huize Teylingerbosch 
zagen we rechts van de Bekslaan 
de weiden waar het marktterrein 
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was met o.a. de winkel van Simon de Wit, het postkantoor, bank Mees & Zonen te 
Rotterdam, een restaurant en door de Fa. C.A. Ruigrok te Vogelenzang gemaakte 
stoelen. Ook was er een theater met 16.000 zitplaatsen. En links was in 1937 het 
feestterrein "De Arena", met wel drie tribunes voor totaal 13.000 toeschouwers, waar 
Koningin Wilhelmina, met Chief-Scout Lord Baden-Powell aan haar zijde, op 31 juli 
1937 de opening verrichtte. Tijdens dit feest hadden alle 27.000 deelnemende pad-
vinders uit 35 landen voor de hoge gasten gedefileerd en waren daarna in een grote 
rally naar voren gestormd. Dit alles weet ik uit het Jamboreearchief van Lou van 
Emmerik, die als gids van de Engelse padvinders bij deze gebeurtenis aanwezig was. 

e) We liepen toen over de Vogelenzangse Duinweg langs de ook in 1937 al bestaan-
de woning met de naam De Kippenhokken en daarna de Schapenlaan op. Dit is de 
niet-officiële naam van de weg die loopt tussen de duinen en het weidegebied. Het 
Amerikaanse kamp lag op grond beschikbaar gesteld door de heer Verdegaal van 
boerderij 's-Gravenweg. Ik zei tegen John: "Hier was het kamp". Hij keek vreemd en 
vertelde, dat er in zijn herinnering kleine heuveltjes waren, waar hij overheen moet 
met een fiets met mand voorop op eten te gaan halen. Ik kon hem vertellen dat zijn 
herinnering correct was; tot 1962 lagen hier de "kleine duintjes". 
 

Ik toonde hem de foto, die ik in 2002 van Piet van Twisk heb gekregen, Tussen de 
820 Amerikaanse padvinders staat de grootvader van Piet, die kok was in het Ameri-
kaanse kamp. John zei: "Deze foto heb ik ook, dit hier ben ik." 

 

Toen gaf ik hem kopieën van twee foto's 
uit het herinneringsboekje, dat in 1987 
geschreven is door J.H. van der Steen. Op 
de eerste foto stond de toegangspoort, 
gemaakt van 820 stukken hout waarin ie-
dere Amerikaanse padvinder zijn naam 
had gekerfd. De tweede kopie was een 
detailfoto van de poort, waarop vijf stuk-
ken hout te zien waren. Ik had de foto nog 
niet goed bekeken, maar John zag het di-
rect: Een van de vijf namen was de zijne.  

f) Een volgende bezoekplaats had kun-
nen zijn Het Stort, waar diverse keren 
de kampvuren onder leiding van "Pom" 
van Voorthuizen hebben plaatsgevon-
den. Dit was op terrein van de Amster-
damse Waterleiding Duinen. Op de te-
kening in mijn mapje kunt u zien waar 
deze plaats is. 

Pom van Voorthuizen. Foto: www.scoutpedia.nl   
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g) We hadden ook nog naar Woestduin kunnen gaan, waar ruim 3000 van de ruim 
10.000 Nederlandse deelnemers hun kampementen hadden op de voormalige ren-
baan. Woestduin was toen eigendom van de heer H. Smidt van Gelder. 

h) En we hadden ook nog kunnen gaan naar het Bennebroekerbos aan de Ringvaart. 
Langs dit terrein van de Freule Willink lagen de schepen van de Zeeverkenners. In 
het herinneringsboekje staat op blz. 109 een foto van de Freule met de zeeverken-
ners. (Boekje is te leen in de bibliotheek) 

i) Maar we gingen naar 
restaurant 'La Tulipe 
Noire', dat in 1937 Café 
Graaf Floris heette en 
toen kamers verhuurde 
voor Jamboreegasten. 
John en Gisela trakteer-
den me daar op een 
heerlijk diner, het was 
nog prachtig weer en 
buiten op het terras 
hadden we een goed 
oog op station Vogelen-
zang, waar John met 

zijn groep in 1937 was aangekomen en vertrokken, maar vanwaar zij ook dagelijks 
trips door Nederland maakten: Amsterdam, Den Helder, Scheveningen. John heeft 
dus aardig wat stappen liggen in de Bekslaan en heeft destijds in 1937 niet kunnen 
bevroeden, dat er in 1940-1945 Duitse troepen in de Bekslaan zouden marcheren. Ik 
vertelde hem, dat bij Huize Schapenkamp aan de Bekslaan een V1-lanceerinrichting 
heeft gestaan, vanwaar in maart 1945 deze door Wernher von Braun ontworpen ver-
nietigingswapens naar Engeland afgevuurd werden. John antwoordde daarop, dat hij 
alles van V1 en V2 wapens afweet. Na de oorlog heeft hij gewerkt aan het Ameri-
kaanse ruimtevaartproject en zijn baas was Wernher von Braun. En voor de tweede 
maal die dag zeiden we tegen elkaar: "What a coincidence"/"Hoe bestaat het" 

Ina Mostert publiceert over de geschiedenis van Vogelenzang. 

Mevrouw Mostert noemt 'Het Stort' waar de kampvuren onder leiding van Pom van Voorthuizen 
plaatsvonden. Ik heb Pom persoonlijk gekend. In 1957 (Jamboree te Sutton Coldfield) was hij lid van 
de contingentsstaf en belast met de Nederlandse 'show' in de Arena van de JIM. Daarvoor was onder 
andere de Enschedese Padvinders Mars Band (EPMB) in zijn geheel mee naar Engeland gekomen. 
Deze band was jaren daarvoor door Pom opgericht en behoorde tot de beste padvindersbands van 
Nederland. Ik had in die tijd een rubriek over Padvindersmarsbands in het maandblad "De Verkenner" 
waar ik redactielid van was. Ik bezocht Pom om hem te interviewen over de EPMB. Later was ik lid 
van de verzorgingspatrouilles van de Nederlandse contingentsstaf en zo ontmoetten we elkaar weer. 
En toen ik een artikel over kampvuur leiden schreef kwamen daar foto's van Pom van Voorthuizen bij 
als kampvuurleider van de Jamboreekampvuren in Vogelenzang. In de film over de Jamboree (zie 
hieronder) is hij als kampvuurleider te zien evenals op de foto hierboven. In het korte fantasiejasje. 
Toen de Jan van Nassaugroep in 1956 in Ootmarsum kampeerde kwam Van Voorthuizen de troep 
inspecteren voor de ‘kampeerstandaard’. Niemand realiseerde zich toen dat er zo’n bekende scout op 
bezoek was! Mijn artikel voor ‘De Verkenner’ moest ik toen nog schrijven. 
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Rond de tijd van de Jamboree in Vogelenzang was Pom van Voorthuizen beheerder van Gilwell Ada’s 
Hoeve. En hij was een van de eerste Akela Leaders in Nederland.  

Film over de Jamboree 

Wie in 1937 een film maakte deed dat met een 8 mm. camera en meestal in zwart-
wit. Het werd een stomme film, waarin de gevorderde amateur titels monteerde. Er 
zijn heel wat van die film gemaakt tijdens de Jamboree. En sommigen zijn bewaard 
gebleven en te zien via internet. Een mooie is die van de grootvader van Arthur van 
Willigen. die je hier bekijken kunt. Je kunt de film ook zelf downloaden via 
www.Super-8-DVD.nl/jamboree.html  

Jamboree 1937 op internet door de VPRO 

Het artikel van Co Groskamp is ook te vinden op de website van de VPRO. Je kunt er 
ook naar een aantal filmpjes kijken en bij voorbeeld een radio-interview beluisteren 
met Jan van der Steen (conservator Scouting Museum Baarn) over een bezoek van 
Baden-Powell aan Nederland in 1933. 

http://geschiedenis.vpro.nl/plaats/35695631/  

De Jamboree op postzegels 

Ter gelegenheid van de Vijfde Wereldjamboree werden postzegels uitgegeven in Ne-
derland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Fred Kelpin. Maastricht, september 2007.  
Bijgewerkt: september 2008, in mei 2009 en in november 2009. 


