andere groepen uitgenodigd.” De JOTT vond plaats
in een stadspark en bestond uit een hike van 5
kilometer en een gezamenlijke picknick. Er waren
enkele honderden scouts en guides van zo'n tien
nationaliteiten aanwezig. Allemaal expats, dat wel.

Scouting in de expatbubbel
Scouting heeft ongeveer veertig miljoen leden in honderdzestig landen. Als lid van Scouting Nederland weet
je natuurlijk alles over het reilen en zeilen van Scouting in ons land. Maar hoe gaat het in het buitenland?
Paul Joosten (63) woonde anderhalf jaar in Dubai, waar hij na veel speurwerk eindelijk twee verschillende
Scoutingverenigingen vond voor zijn kinderen. Hij mocht er helaas geen leiding worden, dus
organiseerde hij maar een Jamboree on the Trail. “Er kwamen honderden scouts en
guides op af, van wel tien nationaliteiten!”

In november 1999 vertrok Paul naar Dubai. De
Verenigde Arabische Emiraten hadden twee
fregatten gekocht en Paul, die bij de Koninklijke
Marine werkte, was ingeschakeld voor de after sales
support. (Lang verhaal kort: de schepen werden
uiteindelijk omgebouwd tot luxe jachten, had de
emir besloten.) Vlak na kerst volgden zijn vrouw
Monique en hun drie kinderen: Sigrid van 10, Bauke
van 7 en Feiko van 3. De oudste twee waren als
bevers begonnen bij de Ashantigroep in Zoetermeer
en Paul zelf was al vanaf 1965 als welpje bij de Sint
Paulusgroep in Hilversum begonnen. Een plekje bij
een Scoutinggroep stond dus zo ongeveer op één
bij de start van het buitenlandse avontuur. “Helaas
was er iets misgegaan met mijn verblijfsvergunning.

Dus konden de kinderen niet naar school, konden
we geen huis krijgen en niet autorijden. En we
konden ook al geen Scoutingvereniging vinden.”
Kameelrijden
Tot die dag dat Paul onderweg naar zijn werk stopte
bij de weg met het bord waarop ‘Sheikh Zayed
Scout Camp’ stond. Het was hem al eerder opgevallen, maar hij had er nog nooit iemand gezien. Nu
ineens was er grote activiteit. Er werden allemaal
vlaggenmasten geplaatst en bij navraag bleek daar
in het weekend een grote internationale Arabische
Jamboree gehouden te gaan worden. “We waren van
harte welkom en dat liet ik me natuurlijk geen
tweemaal zeggen. We kregen een echte Vipbehandeling. We werden in een zeer luxe auto rondgereden over het uitgestrekte terrein. Uiteraard
voorzien van airco, want het was er wel 35 °C.
Overal waren activiteiten en waar we maar wilden
mochten we meedoen. We mochten ook paardrijden, luchtbuks schieten, een brandje blussen, wat
knopen oefenen en uiteindelijk aanzitten bij de
kampstaf voor een uitgebreide maaltijd.” Tijdens
deze Jamboree hoorden ze voor het eerst over de
Britse Girl Guidesgroep, 1st Jumeirah, waar Sigrid
zich bij aansloot. En niet veel later kon Bauke
terecht bij een welpenhorde van de Boy Scouts of
America, waar hij een ‘Webelo’ werd.
Jamboree On The Trail
“Achteraf bleken er veel meer Scoutinggroepen in
Dubai te zijn. Zowat iedere nationaliteit had zijn
eigen groep. Het land is niet dichtbevolkt, maar
slechts 20% van de bewoners was autochtoon. 60%
bestond uit goedkope arbeidskrachten uit Azië:
veel Indiërs, Pakistanen en Filipino’s. En dan had je
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nog 20% westerse expats, zoals wij. De lokale bewoners haalden hun neus voor ons op en de goedkope
arbeidskrachten, bijna slaven eigenlijk, zagen we
amper. Dus leefden we in onze expatbubbel.” Paul
werd beschouwd als een eenvoudige gastarbeider,
en dat werd nergens zo bevestigd als in oktober
2000. Voor het eerst sinds 1979 kon de zendamateur niet meedoen met de JOTA, de Jamboree on
the Air. De reden? Buitenlanders konden geen
gastmachtiging krijgen en de weinige zendamateurs
in de VAE, meestal leden van de koninklijke families,
deden alleen zaken als je veel geld inbracht.
Dubai, waar Paul met zijn gezin woonde, is een van
de zeven Verenigde Arabische Emiraten. De anderen
zijn Abu Dhabi (tevens hoofdstad), Sharjah, Ajman,
Umm Al Qaywayn, Ras al-Khaimah en Fujairah. Ieder
emiraat wordt bestuurd door een sjeik of emir. De
emir van Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed Al Nahayan is
tevens de president van de VAE. (Toen Paul er
woonde was dat nog zijn vader, Sheikh Zayed, naar
wie ook het Scout Camp was vernoemd). De
emiraten zijn schatrijk door de olieproductie en
daardoor is het welvaartsniveau hoog. De voertaal
is Arabisch, en ook dat maakt het lastig om je aan te
sluiten bij een lokale Scoutinggroep. Maar als
gezegd: de bevolkingsgroepen mengen sowieso niet.
Nou ja, behalve dan die keer dat Paul een Jamboree
On The Trail (JOTT) organiseerde, in mei 2001, voor
alle Scoutingorganisaties in Dubai. Hij wilde graag
leiding worden, maar dat zat er niet in. “Girl Guides
bestond uit louter dames en was nogal een
manonvriendelijke organisatie. En ik was ook al
geen Amerikaan.” Wel mocht hij als ouder vaak
meedoen en ook kreeg hij de leiding van de Boy
Scouts mee in zijn plannen. “We organiseerden
samen de JOTT en via hun contacten werden de

Jeeps in de woestijn
Wat Sigrid tijdens de opkomst deed was Paul niet
goed bekend. De opkomsten vonden plaats in een
sporthal van de Britse school, en er werd vooral
veel geknutseld. Van Bauke, die bij de Boy Scouts
zat, had Paul een veel beter beeld, ook al omdat hij
zoveel mogelijk meedeed aan ouder-kind-activiteiten. “Het was niet heel anders dan in Nederland. Er
werd veel gesport en gewerkt aan het behalen van
badges. Het grootste verschil met Scouting in
Nederland was dat Amerikanen veel meer prestatiegericht zijn en meer op uiterlijk vertoon.”
Wat de Arabische scouts deden en doen, daar had
en heeft Paul geen weet van. Gelukkig weet het
internet (ietsje) meer. Er is een Girl Guidesafdeling
die is opgericht in 1973 en wordt geleid vanuit
emiraat Sharjah, met 2484 leden (2017). De Emirates
Scout Association is opgericht in 1972 en zetelt in
Dubai. Het is moeilijk googelen zonder kennis van
het Arabische schrift, maar foto’s laten gezellige
opkomsten zien, met vrolijke kinderen bij kampvuren en jongeren in jeeps in de woestijn. Lekker eten
en zang en dans lijken ook een grote rol te spelen,
samen met culturele activiteiten. Weet je meer?
Laat het ons vooral weten!

OPROEP
Heb jij Scoutingervaring in het buitenland
of ken je iemand die dit heeft? En wil je
hierover vertellen? Stuur een mail naar de
redactie (redactie@scouting.nl).
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