
Scouting in Beverwijk  
Scouting Nederland is de nationale scoutingorganisatie van Nederland, met in 2017 
ongeveer 85.000 jeugdleden en ongeveer 25.000 vrijwilligers. Er zijn ruim 1.100 
scoutinggroepen bij Scouting Nederland aangesloten. 
Scouting voor jongens begon in Nederland in de zomer van 1910, toen in enkele steden de 
eerste scoutinggroepen ontstonden. Een jaar later startte scouting voor meisjes. 
Nederlandse scouts waren betrokken bij de oprichting van de World Organization of the 
Scout Movement in 1920 en bij de oprichting van de World Association of Girl Guides and 
Girl Scouts in 1928. 

 
Op 7 januari 1911 werd de eerste 
nationale scoutingorganisatie 
opgericht, de Nederlandsche 
Padvinders Organisatie (NPO). Later 
ontstonden door afsplitsing en 
meningsverschillen vier 
verschillende verenigingen, de NPV, 
KV, NPG en NG 
In de Tweede Wereldoorlog werden 
alle scoutingactiviteiten verboden 
in Nederland, maar veel groepen 
gingen in het geheim met hun 
activiteiten door. Na het einde van 

de oorlog werd scouting weer heel populair, waardoor veel lokale scoutinggroepen in 
Nederland zijn opgericht tussen 1944 en 1946. 
De vier verschillende organisaties (NPV, KV, NPG en NG) bestonden alle tot 6 januari 1973, 
toen ze alle samengingen in Scouting Nederland. 
In 2001 heeft Scouting Nederland alle scoutinggroepen onderverdeeld in 46 regio's. 
Gemiddeld vormen 25-30 groepen een regio. De groepen bepalen het beleid, dit wordt 
uitgevoerd door het regiobestuur. De belangrijkste taken zijn het verzorgen van trainingen 
voor kaderleden, organiseren van activiteiten voor leden en bemiddelen tussen groepen. 
 
Scouting Nederland heeft in 2010 een nieuwe spelvisie geïntroduceerd. De visie laat zien 
wat het doel en de activiteiten binnen scouting zijn. De beginletters van elke regel vormen 
samen het woord 'scouts'. 
• Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling. 
• Code en traditie zijn onze basis, de wet & belofte onze waarde. 
• Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur. 
• Uitdaging zoeken we in alle om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts. 
• Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar. 
• Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten. 
Sinds medio september 2012 heeft Scouting Nederland hierbij de slogan: Laat je uitdagen! 
toegevoegd. Deze slogan moet mensen prikkelen op bezoek te gaan bij een Scouting groep 

in de buurt.  
Veruit de meeste scoutinggroepen in 
Nederland spelen het scoutingspel op 
het land (landscouts). Daarnaast zijn 
er speciale groepen voor waterscouts, 
luchtscouts en ruiterscouts. Naast de 
standaard speltakken, heeft scouting 
in Nederland aparte scoutinggroepen 
en speltakken voor kinderen en 
jongeren met een beperking, 



namelijk Blauwe Vogels (BV) en de Bijzondere Eisen (BE), sinds 2010 bekend als 'Scouts met 
een beperking'. 
De landscouts zijn in het Nederlandse scoutingprogramma verdeeld in verschillende 
leeftijdsgroepen (speltakken). Het betreft de speltakken: bevers, welpen, scouts, 
explorers, roverscouts en plusscouts. 
De waterscouts waarvan ongeveer 32% vrouwelijk is. De totale vloot van alle Nederlandse 
waterscoutinggroepen bestaat uit 54 wachtschepen, 120 sleep- en motorboten, 100 
lelieschouwen, 1550 lelievletten (ijzeren zeilboot voor zes personen) en 40 juniorvletten 
(kleiner formaat Lelievlet). Hoewel de waterscouting officieel bedoeld is voor kinderen 
ouder dan zeven jaar, kan een waterscoutinggroep ook een zogenaamde speltak hebben 
voor bevers (5-7 jaar). Deze varen vaak met kano's. 
De luchtscouts waarvan er 15 zijn in Nederland. Luchtscouts doen naast de standaard 
scoutingactiviteiten, activiteiten die iets met luchtvaart te maken hebben. 
Blauwe Vogels zijn scoutinggroepen of scoutingspeltakken voor kinderen en jongeren met 
een beperking. 
De ruiterscouts combineren scouting en paardrijden. In 2009 waren er in Nederland drie 
groepen met ruiterscouts, namelijk Ruitergidsen Anne de Guigné in Arnhem, Scouting 
Vught Noord in Vught en Scouting Miguel Pro in Venlo. De groep in Vught is een 
landscoutinggroep met twee speciale ruiterspeltakken, namelijk de "Ruitergidsen" en 
"Ruitersherpa's", de groep in Venlo heeft "Ruiterscouts" en "Ruitersherpa's", en de groep in 
Arnhem is in zijn geheel aan ruiterscouting gewijd. 
Bij ruiterscouting worden er naast de gangbare scoutingactiviteiten ook allerlei activiteiten 
rond paarden georganiseerd. Dit bestaat enerzijds uit het berijden van het paard, maar 
ook aan de theoretische kennis voor het berijden en het verzorgen van het paard. De leden 
van ruiterscoutinggroepen worden hierdoor automatisch ook opgeleid voor het behalen van 
het ruiterbewijs. 
 
Het officiële uniform voor alle scouts in Nederland bestaat uit een blauwe broek, een trui, 
T-shirt of blouse en een scoutingdas. Sinds 2010 maken hoeden of petten geen deel meer 
uit van het uniform dat sindsdien Scoutfit heet. 
o Bevers dragen een rode blouse. 
o Welpen een groene blouse. 
o Scouts een kaki blouse. 
o Alle verdere speltakken een brique blouse. 
o Waterscouts dragen een donkerblauwe blouse. 
o Luchtscouts dragen een lichtgrijze blouse. 
o Ruiterscouts dragen onofficieel een zwarte blouse. 
 
JubJam 100 (Jubileum Jamboree) vond plaats in 2010 in Roermond ter gelegenheid van 100 
jaar Scouting Nederland en telde deelnemers uit vele landen. 
Nederland was tweemaal gastheer voor een wereldjamboree: voor de vijfde 
wereldjamboree in 1937 in Vogelenzang en voor de achttiende wereldjamboree in 1995 in 
Dronten. 
Naast de wereldjamboree was Nederland gastheer voor de European Scout Jamboree in 
1994. Bovendien organiseerde Nederland tussen 2000 en 2008 iedere vier jaar de Nationale 
Jamboree en iedere vier jaar een nationaal waterkamp voor waterscouts: Nawaka. 
Nationaal water kamp 
 
Sinds 15 september 2005 is koningin Máxima de beschermvrouwe van Scouting Nederland, 
die hiermee wijlen prins Claus opvolgde. Juliana was ook beschermvrouwe en werd 
genoemd movavedo (moeder van vele dochters) 
Het Scouting Nederland Museum is gevestigd in het voormalige Koetshuis Buitenzorg van 
Villa Buitenzorg aan de Amsterdamsestraatweg 51 in Baarn. 
 



Scouting in Beverwijk 
In het scoutingduin van Beverwijk, gelegen tussen de Zeestraat naar Wijk aan Zee, de 
begraafplaats Duinrust en het Tata-steel terrein, zijn ooit 6 scoutinggroepen actief 
geweest. Twee daarvan zijn in de loop van de tijd opgeheven, maar de overgebleven 4 
groepen zijn nog elke zaterdag actief. Een daarvan is een waterwerkgroep en valt daarom 
buiten de SSB.  
De groepen hebben hier al een lange geschiedenis, al tijdens de tweede wereldoorlog 
waren ze actief. De aanwezigheid in het Scoutingduin berust nog op een overeenkomst met 
de familie Boreel, die toestond dat de scouting van dit stuk van hun gebied (Westerhout) 
gebruik maakte. Tegenwoordig is de Gemeente Beverwijk eigenaar van de grond. 
Op 12 maart 2005 kregen de groepen bezoek van een delegatie o.l.v. de toenmalige 
burgemeester Weterings. Die kwam vertellen dat er op het scoutingterrein grote 
veranderingen op til waren. Er komt nl. een Westelijke Randweg langs en door het terrein. 
Ook komt er ter compensatie een Groen en Waterplan, waardoor het terrein in een 
parkachtige omgeving zal worden veranderd. Mede daardoor zal er ook een 
scoutinggebouw verplaatst moeten worden. Op 2 april 2005 vond het eerste overleg tussen 
de drie scoutinggroepen plaats. Besloten wordt om Stichting Scouting Beverwijk (SSB) op te 
richten die de meisjesgroep Wiawaha (waarvan het gebouw weg moet), de jongensgroep 
Die Wijcker Duinjaghers (DWD) en de gemengde groep Admiraal van Kinsbergen (AvK) zal 
vertegenwoordigen. Alle drie de groepen willen op den duur nieuwbouw wegens 
veroudering van hun huidige onderkomens, maar de Wiawaha groep heeft de eerste 
prioriteit. 
De SSB krijgt van de gemeente een maximaal budget van een ton toegewezen, met als eis 
dat de SSB ook een ton op tafel legt. Ook moet er een tweede gebruiker van het gebouw 
worden gevonden, die al heel snel een naschoolse opvang blijkt te zijn. 
Uit de nalatenschap van het erelid van de Wiawaha-groep, Mw. Luiting (Courage), komt er 
€ 50.000,00 ter beschikking en ook de sponsoring loopt goed, dus de SSB begint 
bouwplannen te maken. De plannen in overleg met een aannemer zijn zo goed als rond als 
er voor de tweede keer brand uitbreekt bij de DWD en het gebouw niet meer te redden is. 
Intrekken bij de Wiawaha groep is de tijdelijke oplossing. Wel moet het gebouw daardoor 
vergroot worden. De publiciteit die de brand veroorzaakt maakt heel wat sponsoren actief. 
Van hele kleine particulieren tot hele grote bedrijven. Een ervan is Buko, die een 
voordelige aanbieding heeft, waardoor het mogelijk wordt het gebouw te vergroten. In het 
voorjaar van 2012 wordt een nieuw gebouw casco neergezet, waarna er veel eigen werk 
wordt verzet om het gebouw gebruiksklaar te maken. 
Uiteindelijk wordt het nieuwe gebouw, onderkomen van Wiawaha en Die Wijcker 
Duinjaghers op zaterdag 8 september 2012 feestelijk geopend door de naam van het 
gebouw te onthullen: Uitwijck 
 
Die Wijcker Duinjaghers vind zijn oorsprong in september 1928. Toen werden 'Die 
Wijckers' opgericht. Deze groep had een egale oranje das. De tweede groep in Beverwijk 
heette 'Die Duinjaghers' en werd opgericht in 1933. Deze groep had een blauwe das. Op 11 
juli 1953 werd besloten tot een fusie. De namen evenals de kleuren van de das werden 
gecombineerd: Die Wijcker Duinjaghers met oranje-blauwe das. 
Gedurende haar hele bestaan heeft de groep minimaal twee speltakken gekend: de welpen 
en de verkenners. De groep heeft een stam (voortrekkers) gehad van 1953 tot en met 1964. 
In 1975 werd een nieuwe (gemengde) stam (Pioniersters en Voortrekkers = PIVO's) 
opgericht. De stam heet 'Kantanky' stam. Kantanky was een bijnaam van Baden Powell en 
betekent 'Hij met de grote hoed'. Deze stam werd in 1999 opgeheven. De Kantankystam 
werd op 6 juni 2006 opgevolgd door Stam Alpha. In 1986 werden de Bevers binnen Scouting 
geïntroduceerd. Die Wijcker Duinjaghers besloot in 1987 met Bevers te beginnen. 
Na de fusie in 1953 had de groep twee troephuizen, het stenen gebouw 'De Wijkplaats' en 
het van treinwagons gemaakte troephuis 'De Jachthut'. Deze beide clubhuizen stonden in 
het huidige 'Padvindersduin' te Beverwijk. Op 27 mei 1961 werd de nieuwe ‘Oubaas 



Boerlage Jachthut’ geopend (genoemd naar een van de leiders van de Kantakystam). 
(Oubaas is de benaming van een leider van een stam) De oude jachthut (de spoorwagon) 
heeft tot de komst in 1974 van de huidige loods dienst gedaan als opslagruimte en 
kolenhok. De 'Wijkplaats' werd gesloopt in 1965 ten behoeve van de uitbreiding van de 
Hoogovens. De Oubaas Boerlage Jachthut bood op dat moment onderdak aan de welpen, 
verkenners en de pivo's. De Bevers hadden sinds 1989 een gastvrij onderdak bij de 
Wiawaha groep. 
Door de brand in mei 2011 van de Oubaas Boerlage Jachthut moest er nieuwbouw komen. 
Door samenwerking met de SSB en Wiawaha was de opening op 8 september 2012 een feit. 
Wiawaha en DWD delen het gebouw.  
 
Scouting Admiraal van Kinsbergen 
De naam Admiraal van Kinsbergen werd gekozen in overleg met de heer van Uhm, in 1943 
bode op het gemeentehuis van Beverwijk op de Breestraat, omdat van Kinsbergen in 
Beverwijk had gewoond op huize Adrichem en in de franse tijd onder Napoleon ook 
ondergrondse bewegingen hielp tegen de fransen. Jan Hendrik van Kinsbergen, graaf van 
Doggersbank (Doesburg, 1 mei 1735 – Apeldoorn, 24 mei 1819) was een Nederlandse 
zeeofficier, auteur en filantroop. Door een succesvol treffen met de Britten in 1781 kreeg 
hij een reputatie als zeeheld en werd hij door stadhouder Willem V aangetrokken om de 
marinezaken te regelen. Al snel fungeerde Kinsbergen zo als feitelijk opperbevelhebber 
van de vloot en kreeg hij ook ruimere politieke invloed. 
 

Wiawaha-Beverwijk is opgericht op 18 augustus 1945 op een 
bovenverdieping van een houten schuur aan de Beeckzanglaan in 
Beverwijk. Op 13 november 1956 begon de bouw voor een nieuw 
clubhuis in het duingebied van Westerhout dat op 22 juni 1957 
feestelijk werd opening. Er waren op dat moment weinig tot geen 
spullen voor het inrichten van het clubhuis. Er werd op 25 april 1957 
in het Kennemer theater (de toenmalige 'De Slof') een voorstelling en 
een loterij gehouden door toneelvereniging Tavido voor het 
inzamelen van geld voor de inrichting van het nieuwe clubhuis. 

In 1994 heeft mevrouw zuster P.J. Luiting (Courage) een zilveren onderscheidingsteken 
voor haar werk bij scouting gekregen. Het jaar daarna (1995) heeft de groep een grote 
reünie gehouden ter ere van het 50-jarig bestaan van de groep. 
De namen van de groep zijn afgeleid uit een Inca verhaal. Wiawaha betekent "Lachende 
Zon" en Oneonta (spreek uit als oh nee on taa), de naam van het clubhuis, betekent "Huis 
te midden van de groene heuvels". Het logo beeld de naam van de groep uit. De zon met 
stralen - de lachende zon - De vuurvogel of phoenix of feniks - uit de as herrezen vogel 

  
M'Hlala Panzi  De naam betekent ‘de man die liggend 
schiet’(en dus altijd waakzaam is) en is vermoedelijk een 
uitspraak uit de Boerenoorlog in het Zuid-Afrikaans. De 
groep is opgericht in de winter van 1945/46 door Hopman 
van den Berg die ook de groep Admiraal van Kinsbergen 
had opgericht maar aangezien die groep goed draaide 
richtte hij een nieuwe groep op. De groep heeft gezeten 
in het fietsenhok van de Zeewijkschool aan de 

Stumphiusstraat. Daarna zijn ze naar de kleuterschool achter de Stumphiusstraat gegaan. 
Ze zitten nog steeds aan de Stumphiusstraat in een nieuw onderkomen achter de speeltuin.  
 
 
 
 
 



Mees Toxopeus Waterscouts  
In 1962 werd voor het eerst gesproken over de oprichting van een 
zeeverkennersgroep in Beverwijk door betrokkenen uit de Doopsgezinde 
Gemeente en op 19 september 1963 werd “Stichting ter belangenbehartiging 
van zeeverkennersgroep Mees Toxopeus” in geschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Bij het oprichten van “Mees Toxopeus Waterscouts” was Mees 
Toxopeus zelf nog in leven. Mees Toxopeus (Nieuwe Pekela, 22 oktober 1886  
- Schiermonnikoog, 28 februari 1974) was schipper bij de Koninklijke Noord- 
en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij (KNZHRM), een van de 
voorgangers van de KNRM. Hij was schipper op de reddingsboot Insulinde van 
1927 tot en met 1950 en stond bekend als mensenredder op de Waddenzee. 
Hij gaf graag zijn naam aan deze waterscouts. De brief waarin hij zijn  
toestemming geeft is half verbrand, maar toch gered en als 
openingsgeschenk geplastificeerd namens de senioren aan het bestuur 
aangeboden op 17 november 2001, de dag dat Mezennest III het licht zag. 

Met trots dragen de leden dan ook de naam “Mezen”.  
Er was in eerste instantie nog geen onderkomen voor de eerste leden. Aan de Dennenlaan 
mochten opkomsten gehouden worden in een klein aanbouwtje onderaan de flat. De Mezen 
hebben ook nog tijdelijk hun winterverblijf gehad op de zolder van een school. Het was 
groot feest toen de Beverwijkse bakker Klees zijn noodwinkel voor een gulden van de hand 
deed zodat er een echt troephuis ontstond. Dit was gesitueerd langs het hek van de 
begraafplaats, vlak bij de Die Wijcker Duinjaghers. In 1966 kwam de eerste vlet. Het 
troephuis kwam er in 1980. In 1985 werd de Lunettenstam opgericht, die het vorige 
clubhuisje als onderkomen kreeg. In 1986 was er brand. Een bestelbusje met brandbaar 
materiaal was tegen het houten gebouw gereden en aangestoken. Er kwam in 1988 een 
nieuw gebouw, met iets meer luxe (warm water) en een houten vloer. Datzelfde jaar werd 
het 25 jarig jubileum van de groep gevierd. Jarenlang was dit gebouw “’t Mezennest” het 
onderkomen van de huidige leden. In 1999 werd het botenhuis “de Watermees” gebouwd. 
Eindelijk konden de boten ondergebracht worden in een degelijke ruimte, zodat de 
waterscouts en loodsen hun boten goed konden onderhouden. 
 

 


