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Over een oude Jamboree en een nieuwe hitlijst

7

leidse glibber

Een feestje, een borrel, een
festival? Emile ’Leidse Glibber’
van Aelst is er bij.

Een weekje met oude en
nieuwe muziek en een
Leidse doorstart van de
Zomerse 50. Kinderen
genieten al decennia
lang van scouting en
speeltuinen werd de afgelopen week duidelijk.

De zussen Conny en Bernadina zingen het Jamboreelied uit 1937.

’Zwemmen’ op de Zomerse 50
Emile van Aelst

Deze maand is het exact 85 jaar
geleden dat voor het eerst de Wereld Jamboree in Nederland gehouden werd. Ik weet dat mijn moeder
er vroeger wel eens over sprak dat
het in haar jeugd een van de grootste spektakels ooit was. Ik snap dat
wel, want met 28.750 deelnemers
uit 54 landen moet dat natuurlijk
een enorm evenement geweest
zijn.
Stom toevallig hoorde ik onlangs
van Ger Koper, hoofdredacteur
wijkkrant Morsetekens, dat zijn
buurman een tante heeft die nog
bij de Jamboree in 1937 geweest is.
Ik ging daarom op bezoek bij de
92-jarige Conny van Haasteren
en haar 80-jarige zuster Bernadina.
Conny is als 7-jarig meisje met
haar broer Jacques naar de Jamboree geweest. Ze werden gebracht
met de vrachtauto van haar vader

die een in Leiden bekende kolenen aardoliehandel had.
Vol enthousiasme sprak ze over
de Jamboree en er kwamen boekjes
en foto’s op tafel van de Lodewijksgroep waar ze destijds lid van was.
We sloten de gezellige middag op
een heel bijzondere manier af,
samen met haar zuster zong ze het
Jamboreelied. Het werd destijds
gezongen door het Padvinderskoor
onder leiding van Henri Zeldenrust. Gezien haar enthousiasme
zou je bijna denken dat ze er niet
geweest is in 1937, maar er nog
naartoe moet.

Speeltuinen
Met zijn veertien speeltuinen heeft
Leiden gezien het aantal inwoners
ongeveer de meeste speeltuinen
van Nederland. Vorig jaar bestond
de Leidse Bond van Speeltuinen 75
jaar, helaas kon het vanwege corona niet groots gevierd worden.
Vrijdag was er alsnog een feestje in

John van Haasteren en Abdelhaq Jermoumi openen de website.

de Tuinzaal van Grandcafé de
Burcht. Wethouder Abdelhaq
Jermoumi vertelde dat hij als
4-jarig jongetje naar Leiden kwam
en zijn eerste vriendjes maakte in
speeltuin Noorderkwartier.
Met een druk op de knop startte
hij samen met voorzitter John van

Uitgestelde viering
75 jaar Leidse Bond
van Speeltuinen
Haasteren de proefversie van de
nieuwe website van de LBS. Historicus Cor Smit heeft een groot deel
van de website gevuld met de geschiedenis van de Leidse speeltuinen. Dave Ensberg, directeur
Jantje Beton, is ook in Leiden opgegroeid en speelde vrijwel dagelijks in speeltuin de Merendroom.

Hij feliciteerde het bestuur met het
lustrum en bood het door Prinses
Beatrix gemaakte beeldje van
Jantje Beton aan.
Tot slot werd afscheid genomen
van twee heel bijzondere vrijwilligers. Bram van der Zeeuw en Rob
Kulsen zijn 45 en 35 jaar actief
geweest in speeltuin Noorderkwartier voornamelijk als bestuursleden. Ze werden door de huidige
bestuursleden Soraida Ellerbeck
en Carlo Cornelis bedankt en
kregen meerdere cadeaus waaronder een prachtig kunstwerkje van
spelende kinderen. Na afloop konden LBS bestuursleden, Roos van
Gelderen, John van Haasteren,
Nico Massaar, Frans Ballering en
Guus Ceulemans tevreden terugkijken op deze verlate lustrumviering.

Zomerse 50
Na 21 jaar zijn de organisatoren van
de Zomerse 50 gestopt met het

Gijs Meijers en Maarten Mulder presenteren de Zomerse 50.

samenstellen van de lijst. Deze lijst
werd elk jaar in augustus samengesteld door luisteraars van ruim 200
regionale radiostations en uitgezonden in Nederland en Vlaanderen.
Ook de Leidse zender Sleutelstad
zond jarenlang de Zomerse 50 uit.
DJ’s Maarten Mulder en Gijs
Meijers vonden het zonde dat de
Zomerse 50 gestopt is en besloten
samen een Leidse doorstart te
maken.
De afgelopen weken riepen ze de
luisteraars op hun favoriete zomernummers door te geven. Uit de
honderden nummers stelden zij de
eerste Leidse Zomerse 50 samen.
Zaterdag werden de nummers in
een vier uur lange live uitzending
gedraaid, niet geheel onverwacht
eindigde een Leidse artiest op
nummer één.
Er werd massaal gestemd op
Mart Hoogkamer met zijn hit ’Ik
ga zwemmen’.

Conny en Bernadina tonen de tekst van het Jamboreelied.

