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Reunie Jamboree 1957; Engeland 28 - 30 juli of 
30 juli - 1 augustus 2007 

Van 30 juli t/m 1 augustus bezocht ik in Engeland de Reünie 
van deelnemers aan de JIM van 1957 in Sutton Coldfield. Des-
tijds maakte ik deel uit van het hoofdkwartier van het Neder-
landse 
contingent 
dat aan de 
Jamboree 

deelnam. Als patrouilleleider van 
een der twee patrouilles die de 
commissarissen van toen van eten 
en andere ondersteuning voorza-
gen. Het was een mooie tijd met 
veel persoonlijke herinneringen 
onder andere aan het défilé voor 
de toen nog erg jonge Engelse 
koningin, waarbij ik de Nederland-
se vlag mocht dragen. 

Ik ging dus vol verwachting terug naar Engeland, naar Cambridge waar in het mooie 
Robinson College huisvesting gevonden was voor de reünisten. Dat waren er veel, de 
vijftig gepasseerde jaren in aanmerking genomen. De deelnemers waren in twee par-
ties verdeeld, waarvan de mijne in vier bussen vervoerd moest worden naar de ver-
schillende plaatsen die we bezochten. 

Gilwell Park 

Het verhaal van Gilwell Park is al vaker verteld. In 1919 werd het geld voor de aan-
koop ervan geschonken aan de Londense Scouts - die in de straten van de stad wat 
moeite hadden met het volgen van het buitenspoor - door William de Bois MacLaren, 
een padvindersleider uit Schotland. Deze welgestelde commissaris nam contact op 
met Robert Baden-Powell, die het geschenk dankbaar in ontvangst nam en besloot 
het landgoed ook te gebruiken voor de opleiding van padvindersleiders. En zo ont-
stond aan de rand van Epping Forest in Noord Londen de wood badge training . De 
Gilwelldas, die leiders en leidsters die de training volgden mogen dragen, heeft nog 
steeds een herinnering aan De Bois Maclaren in de daspunt: een rechthoekje van de 
MacLaren tartan. 

Op de alinea hierboven kreeg ik een reactie van Piet Kroonenberg. Hij schrijft: "Ver-
gelijk je het embleem op de Gilwelldas met de tartan in het boekje 'The Scottish Tar-
tans', dat ik tientallen jaren geleden eens tijdens een hike in Schotland kocht, dan zul 
je net als ik denken dat er iets niet klopt. Ik snapte er niets van. Kon me niet voor-
stellen dat het boekje fout was of dat Gilwell fout zat.  Ik heb het jaren laten rusten 
tot op een keer Joke (de vrouw van Piet) ontdekte dat we ons horizontale embleem 
eens verticaal moesten houden. Toen bleek het wel in orde te zijn. Men heeft ge-
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woon de donkere balken met de blauwe vierkanten er afgesneden. Ik moet eerlijk 
toegeven dat ik er zelf nooit was opgekomen."  

 

  

  

  

  

  

Ik heb het plaatje met de curling spelende Schot een beetje bewerkt. Uit de tartan 
heb ik een rechthoekje gesneden, zoals dat op de Gilwelldas genaaid zit. Dat recht-
hoekje bevindt zich nu naast de knie van de Schot. De das heb ik een kwart slag ge-
draaid. Je ziet nu dat beide rechthoekjes hetzelfde zijn. 
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Voor de Scouts die dit jaar deelnamen aan de 21ste wereldjamboree was er dagelijks 
een activiteitenprogramma voor 4000 van de 40 000 deelnemers op Gilwell Park. 

Het zou te ver voeren om in een reis-
verslag het Park uitputtend te be-
schrijven. Dat is elders gebeurd in 
‘Scoutinggebouwen in Londen’ in de 
Padvinderskroniek van Piet Kroonen-
berg. Laat ik me hier daarom beper-
ken tot het noemen van The White 
House, het hoofdgebouw. Tijdens ons 
bezoek stond op het grasveld voor het 
huis de Rolls 
Royce die Ba-
den-Powell 

kreeg tijdens de derde Wereldjamboree in 1929 in Arrowe 
Park (Birkenhead - Engeland). De auto werd Jam Roll ge-
noemd. Colin Walker heeft er een mooi boekje over geschre-
ven: “Jam Roll, Baden Powell The Man and his Motors” Ach-
ter Jam Roll zie je de caravan 'Eccles' (merknaam) die ook 
een deel van het cadeau was.  

Eccles staat, onder normale omstandigheden, nog altijd in 
een carport achter The White House. Jam Roll werd in 2008 
door Jam Roll Ltd. gekocht en weer ter beschikking van Scouting gesteld. Lady B-P 
had de auto in 1946 verkocht, waarna hij in het bezit van diverse eigenaars raakte 
en enige tijd als taxi dienst deed. 

Scouting bestond  21 jaar in 1929 en 
elke scout, waar ook ter wereld, had een 
penny bijgedragen aan een cadeau voor 
de stichter. Men had Baden-Powell ge-
vraagd wat hij nodig had en hij had een 
paar bretels genoemd. Ook daar was 
geld voor en er bleef nog genoeg over 
voor een olieverfschilderij dat gemaakt 
werd door David Jagger. Het is mis-
schien wel het bekendste portret dat 
ooit van B-P gemaakt werd. 

B-P krijgt zijn bretels en is er zichtbaar blij mee 

  

De 21ste Wereldjamboree in Hylands Park 

Aan de Jamboree, de eerste die sinds 1957 weer in Engeland gehouden werd, na-
men 40 000 scouts deel. Hun maatschappelijke betrokkenheid bleek uit de aandacht 
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die gegeven werd aan problemen als klimaatverandering, overstromingen, honger en 
dergelijke op de Global Development Boulevard, die op het terrein was ingericht. 

De organisatoren hadden moeite gedaan om alle landen waar het spel gespeeld word 
vertegenwoordigd te laten zijn op de Jamboree. Meer dat 150 nationale scouting or-
ganisaties waren vertegenwoordigd. Wat zij toonden was o.m. hun 'Gifts for Peace'; 
projecten in alle landen waarin de bijdrage van Scouting aan een betere wereld 
wordt benadrukt. 

En dan natuurlijk het 'swoppen'; het ruilen 
van spullen van over de hele wereld. Van 
1957 herinner ik me hoe je een paar 
klompen weggaf en met een Amerikaans 
dolkmes thuiskwam. Nu waren het ook de 
vele insignes, die bij voorbeeld tentoonge-
steld waren bij de Badgers, de club van 
verzamelaars van scouting memorabilia. 
Aan de tafels voor de deur van hun tent 
werd levendig gehandeld. 

's Avonds was er in Cambridge een Gala Diner voor alle deelnemers. Iedereen droeg 
zijn uniform, of - als hij dat niet meer had - dan was hij in lounge suit gekleed. Zeg 
maar in het nette pak. Of in de nette jurk, natuurlijk. 

Terug naar Sutton Coldfield 

De laatste dag van de reünie reden we naar 
Sutton Coldfield in de buurt van Birming-
ham. Maar voordat we vertrokken - het was 
1 augustus - vernieuwden we onze belofte 
onder leiding van Dave Andrews, die de 
leiding over de organisatie had. 

In het Park werden we door de plaatselijke 
scouts op een geweldige manier ontvangen. 
Het was niet veel veranderd. Al waren na-
tuurlijk kleine boompjes van vijftig jaar ge-
leden tot zeer respectabele bomen uitge-
groeid. 

Centraal op de JIM (Jamboree, Indaba, Moot) stond de wereldbol. Daaromheen la-
gen de subkampen, genoemd naar eerdere jamborees en het grote kampcentrum. 
Onderdeel van dat centrum was de plek waar de contingentshoofdkwartieren geves-
tigd waren en waar dus ergens in de bosjes de patrouilletent moet hebben gestaan 
waarin we die dagen woonden, en vanwaar uit we het Jamboreeterrein verkenden, 
een tocht in de omgeving maakten met aardige mensen die we hadden leren kennen 
en in Birmingham de Gang Show van Ralph Reader bezochten. 
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Nu graasden er koeien op het kampcentrum en de wereldbol was vervangen door 
een robuuste steen met een herinneringsplaquette aan de JIM. Daar werden de 
deelnemers aan de reünie toegesproken door de burgemeester van Birmingham, die 
inmiddels Sutton Coldfield - in 1957 nog een zelfstandige gemeente - onder zijn hoe-
de had genomen. 

Vanuit het hoofdkwartier van de zeeverkenners, waar we 's morgens ontvangen wa-
ren, reden we vervolgens weer terug naar Cambridge, waar de reünie eindigde. 

Ik had het niet graag willen missen. 
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“Jam Roll – Baden-Powell: The Man and his Motors” 
Colin Walker 
http://www.Scouting.Milestones.btinternet.co.uk  
Ga naar ‘visit our shop’ 


