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Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het Gooi en omstreken in al zijn facetten
belichten, met als invalshoeken historisch perspectief, natuur, landschap

en ruimtelijke ordening.
Het wordt toegezonden aan de leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de

donateurs van de Stichting Tussen Vecht en Eem.

De Vereniging van Vrienden van het Gooi stelt zich tot
doel zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied het
eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed
mogelijk te bewaren en een goed natuurbeheer te
bevorderen. Zij streeft hierbij naar een milieubeheer en
een ruimtelijke ordening, die aantasting van natuur- en
cultuurwaarden tegengaan of voorkomen. Het bestuur
volgt de ruimtelijke ordening op de voet, adviseert over
en maakt zonodig bezwaar tegen voorgenomen plannen.
Er is een door de vereniging ingestelde Gooise
Natuurwacht, die misbruik en ontsiering van de natuur
tegen moet gaan. Verder organiseert de vereniging voor
leden roeitochten op het Naardermeer en wandelexcur-
sies onder deskundige leiding.
De vereniging werd in 1935 opgericht en telt ruim 4000
leden, zij organiseerde in 1959 het Gooicongres dat
mede de stoot gaf tot de oprichting van het Gewest Gooi
en Vechtstreek. Op vertoon van het lidmaatschapsbewijs
hebben de leden toegang tot de landgoederen “Bantam'.
‘De Beek’, ‘Oud Bussem’, ‘Boekesteyn’ en ‘Oud-
Naarden’.
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De Stichting Tussen Vecht en Eem overkoepelt ruim 25
lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied. Zij bevordert en verbreidt de kennis
op historisch gebied betreffende de streek, onder andere
in het Goois Museum te Hilversum. Voorts ijvert zij voor
het behoud van cultuurhistorische en karakteristieke
waarden. De Stichting organiseert jaarlijks een open dag
in één van de gemeenten in de regio. De stichting is
opgericht in 1970, maar vormt in feite de voortzetting
van de in 1934 opgerichte Stichting ‘Museum voor het
Gooi en Omstreken’, later “Vereniging van Vrienden
van het Goois Museum’, die in 1969 werd opgeheven en
waarvan de bezittingen aan de gemeente Hilversum zijn
overgedragen.
T.V.E. overkoepelt onder andere Historische Kringen
in Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes,
’s-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren,
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en Naarden, alsmede archeologische en genealogische
organisaties en archieven.
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Biagfel

Voor u ligt een speciale uitgave van ’Tussen
Vecht en Hem'. In het kader van de cultuureon-
servering is het belangrijk dat instellingen als
TVE hun werk. het bestuderen en beschrijven
van de Gooise geschiedenis, ter hand blijven
nemen.
Steeds weer worden er nieuwe feiten ontdekt,
dan wel blijken er van belang zijnde relaties
gelegd te kunnen worden. Niet voor niets wordt
er vaak gezegd in het verleden ligt het heden en
in het heden de toekomst. Daar waar het moge
lijk is en het de noodzakelijke ontwikkelingen
niet ernstig belemmert, moet daarom zuinig
omgegaan worden met de sporen uit het verle
den.
Huizen, onderwerp van dit themanummer, is
zich zeker bewust van de noodzaak tot het
behoud van de (cultuur)historie.

Het feit dat de gemeente in het verleden een
speciale plaats innam in het Gooi heeft ertoe
geleid dat er specifieke Huizer elementen terug
te vinden zijn. Het duidelijkst komt dat tot uit
drukking in de klederdracht, die zeer kenmer
kend was en is.
Waar mogelijk tracht de gemeente Huizen het
verleden te behouden. Als voorbeeld hiervan
zou ik de herbouw van de vroeger beeldbepa

lende 'kalkovens' aan tic haven, voor schippers
op de voormalige Zuiderzee lange tijd een
baken, hier willen noemen.

Zoals iedereen weet is er altijd sprake van een
zekere spanning tussen het behoud van oude en
het realiseren van nieuwe zaken. Economische
ontwikkelingen zijn daar niet vreemd aan.
Gelukkig komen er steeds meer voorbeelden
die aangeven dat in oude markante gebouwen
nieuwe projecten gerealiseerd kunnen worden
(wonen in voormalige kerken, moderne kanto
ren in oude monumentale gebouwen, enzo
voort).
De gemeente Huizen tracht steeds een even
wicht te vinden tussen het oude en het nieuwe.
Niet in de laatste plaats om ook in de toekomst
een aantrekkelijke woon- en werkplaats te blij
ven.

Graag wil ik tenslotte van de gelegenheid
gebruik maken om de stichting Tussen Vecht
en Eem nog een lang voortbestaan toe te wen
sen.

MrH.M. Meijdam
loco-burgemeester
gemeente Huizen

TVE 13 jrg. 1993
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Huizen in vogelvlucht
T. Kruijmer-Vos

Evenals bij de vorige Open Dagen van de
Stichting TVE in Huizen, mei 1974 en juni
1979, verschijnt ook ditmaal een speciaal
Huizen-nummer van het tijdschrift Tussen
Vecht en Eem.
Na de oprichting van de Historische Kring in
Huizen in 1979 is veel onderzoek gedaan en
zijn ook vele artikelen verschenen in het blad
van deze kring. Toch blijkt telkens weer dat
veel onderwerpen niet of onvoldoende zijn
beschreven. In dit nummer wordt aan een aantal
daarvan aandacht besteed.
In dit eerste artikel wordt een korte, algemene
schets van de geschiedenis van Huizen gege
ven.

De oudste geschiedenis

Veel over het ontstaan van het dorp Huizen is
niet bekend. De vroegste vermelding, de naam
Huussem, komt voor in aantekeningen over een
grafelijke rechtszaak uit 1382. De inwoners van
het dorp waren in die tijd in hoofdzaak boéren
die rechten hadden op het gebruik van gemeen

schappelijke ofwel gemene gronden, bestaande
uit bos, heiden en weiden (of meenten) in het
Gooi.
De regeling van hoeveel vee door deze erfgooi-
ers mocht worden geweid, werd vastgelegd in
de zogenaamde schaarbrieven. In de eerste
schaarbrief van 25 januari 1404 stond ook hoe
de
schaarmeesters uit de inwoners van de stad
Naarden, Laren en Huizen werden gekozen.
Schaarmeesters hielden toezicht op het juiste
gebruik van de gemeenschappelijke gronden.
Tegen de kust, nabij Huizen, lagen de maatlan-
den. Deze landen waren te drassig voor het vee
en werden gebruikt als hooilanden.
Vóór 1350 stond Huizen sterk onder invloed
van de stad Naarden. Door de herbouw van
Naarden in 1350, twee kilometer naar het wes
ten van de oude plaats, nam de invloed van
Naarden belangrijk af. Rond 1380 werd een
eigen kerk in het midden van het dorp
gebouwd.
In 1409 werd Huizen een zelfstandige parochie
en twaalf jaar later kreeg het dorp een eigen

schout.
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Gezicht op Huizen anno I860, houtgravure.

Situatie in de 18e eeuw

In de ’Tegenwoordige Staat der
Vereenigde Nederlanden’, ver
schenen in 1750, staat over
Huizen te lezen dat Het getal
tier Huize is hier sedert
Honderd jaaren merkelijk aan
gegroeid. want op de Lijst van
den Jaare 1632 staan ' er niet
meer dan 13 6 en op dien van
den jaare 1732. vindt men’er
285 aangetekend.
De huizen stonden er in geene
bepaalde roojinge, ofwel schots
en scheef ten opzichte van
elkaar. Bij elk huis bleek een
tuintje, boomgaardje of akker te

TVE 13 jrg. 1995
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Kaasventer met hondekar.

Eten, datje zweten,
Werken, datje kond warren,
Dan kij-je hongderd jaar warren.

Het boerenbedrijf bleef lange tijd in Huizen
bestaan, al was het op kleine schaal. Na 1945,
toen meer en meer bedrijven grond in gebruik
namen en de groei van het aantal woningen
sterk toenam, nam het aantal boeren in Huizen
sterk af. In 1971 werd ook de organisatie van
de boeren, de ’Vereniging van Stad en Lande
van Gooiland’, opgeheven.
Op verzoek van het Bestuur van de Stad en
Lande Stichting vervaardigde de kunstenaar
Eppo Doeve ter opluistering van de
opheffingstentoonstelling vierentwintig pane
len van twee bij twee meter, met daarop
geschilderd de historie van de erfgooiers. Deze
panelen zijn gelukkig bewaard gebleven en
zijn nu geplaatst in de galerij van het gemeen
tehuis in Huizen.
De Stad en Lande Stichting, opgericht in 1979,
beheert de archieven en voorwerpen van de
erfgooiers.

Hel wapen van Huizen is nog een herinnering
aan de veeteelt van weleer. In LSI5 moest op
de vraag van de Koning door de burgemeester
worden medegedeeld dat Huizen geen eigen

liggen.
Uit 1795 is te lezen in ’De
Nederlandsche Stad- en
Dorp-beschrijver' dat het
dorp Huizen één der
voornaamsten van het
vermaaklijk Gooiland is,
zonder wereldlijke gebou
wen; het Rechthuis wordt
gehouden in eene herberg
dat een zeer aanzienlijk
en spacieus gebouw is.

Middelen van bestaan

Huizen is mede door de handel die zij dreef
binnen het Gooi altijd redelijk welvarend
geweest. De bevolking was altijd zeer onderne
mend. Een goed voorbeeld waren de iniatieven
vanaf ongeveer 1900 toen de visserij sterk terug
liep. Veel Huizers gingen daarop in plaats van
met vis met kaas liet land in en zelfs tot in
Duitsland werd de kaas verkocht. Deze kaas
handelaren kregen al snel de bijnaam: Duitse
kruiers. Deze arbeidzaamheid wordt aardig
geïllustreerd door een oud Huizer rijmpje:

De voornaamste bron van
inkomsten was vanouds
de landbouw, het weven
van ’grof doek’ en feilen
(dweilen) van grove wol,
het spinnen van katoen
voor kaarse- en lampepit-
ten en de visserij. Veel handel dreven de
Huizers in Amsterdam.
Door de vissers werd voornamelijk op bot en
ansjovis gevist. Met behulp van hondekarren
werd de vis in het Gooi en langs de Vecht tot in
Utrecht en in Amsterdam verkocht.
Voor het vervoer over water zorgden de beurt
schippers. Sinds 1669 voeren op zaterdag twee
schuiten naar Amsterdam voor het 'gewone
weekgoed'. Op zondagmorgen vertrok de derde
schuit, beladen met hoenders en kalveren. De
veerdiensten brachten veel geld op. In 1721
werd door de buurmeester van Huizen bepaald
dat iedere beurtschipper bij de start van zijn
bedrijf driehonderd gulden moest betalen. Dit
geld werd gebruikt om de armen in het dorp te
helpen.

TVE LT jrg. 1995
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wapen had. Wel was er een dorpszegel met
daarop een afbeelding van een melkmeisje. Op
26 juni 1816 bevestigde de Hooge Raad van
Adel dat de gemeente een wapen mag voeren
van keel(rood), waarop een melkvrouw van
goud staat afgebeeld. Hiermee wordt een realis
tisch beeld gegeven van een melk uitventende
vrouw of meisje. Het juk met de platgekuipte
emmers was hiervoor jarenlang in gebruik.
Met deze afbeelding van de melkvrouw op het
wapen heeft Huizen een uniek wapen in
Nederland.
Sinds 1992 wordt tijdens de zogenoemde
Huizerdag in september een ’Melkmeisje’
gekozen, die gekleed in het kostuum van het
wapen, bij officiële gelegenheden de burge
meester assisteert.

Monumenten

In Huizen staan niet veel monumentale gebou
wen. Veel waardevolle, historische gebouwen
zijn reeds afgebroken, zoals het oude postkan
toor aan de Lindenlaan. Maar in het oude dorp
zijn toch nog straten, zoals de Hellingstraat en
de Vissersstraat, die een goed beeld geven van
het oude Huizen. Op tal van plaatsen worden
oude boerderijen fraai gerestaureerd. Tot de
belangrijke, historische gebouwen behoren
zeker de Oude Kerk en het herbouwde

Baggerwerkzaamheden in de haven van Huizen.

Schoutenhuis, waarover elders in dit nummer
meer, en Het Oranje Weeshuis of Oranjehof.

Tijdens de grote watersnood in de
Bommelerwaard en het Land van Maas en
Waal anno 1861, deed Koning Willem III alles
wat in zijn vermogen lag om de nood te leni
gen. Om de Koning te bedanken voor zijn inzet
tijdens de ramp werd in het hele land geld inge
zameld voor een cadeau voor Koning Willem
III.
Dankzij dit geld kon de Koning een Bijbel met
lessenaar worden aangeboden plus een album
met 55.000 namen van de gevers.
Voor het geld dat overbleef werd, op voorstel
van de Utrechtse
tapijtfabrikant J.L. Bernhardi, een weeshuis in
Huizen gebouwd. Op 31 augustus 1868 werd
het gebouw officieel geopend, aanvankelijk
voor tien wezen. In de voorgevel is een stenen
beeldengroep aangebracht. De voorstelling ver
wijst naar de oorsprong van het weeshuis, de
geldinzameling voor Koning Willem III. De
voorstelling bestaat uit een (weesfjongen en -
meisje die leunen op de lessenaar met de
’Watersnoodbijbel'.
Sinds 1952 is het gebouw in gebruik als kinder
huis voor moeilijk lerende kinderen.

Een ander monumentaal gebouw is nog wel te
zien, maar niet meer in
Huizen. In 1916 werd de
molen voor ƒ 150.- ver
kocht aan het
Openluchtmuseum in
Arnhem. De molen was het
eerste bouwwerk dat het
museum aankocht, \\ aarbij
de toezegging werd gedaan
’met eere de onttroonden
door de macht der electri-
citeit’ te bewaren. De
molen was in Huizen
gebouwd op een zandrug,
één van de noordelijkste
heuvels die in de ijstijd
waren gevormd. Deze
Molenberg was, vanwege
de windvang, een uitste
kende plaats voor de
molen. Vanaf circa 1665
tot 1916 heeft de molen

TVE 13'jrg. 1995
-54-



graan gemalen. De molen heeft de
bevolking van Huizen veel voor
deel gebracht. Van ver uit de
onttrek kwam men naar deze
molen om het graan tot meel te
laten malen.

Dialect

Zeer waarschijnlijk als gevolg
van de handelsreizen van de
Huizers ontwikkelde de taal zich

Oude boerderij met halsgevel. Zeeweg 5.

'
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tot een apart dialect.
In het zogenaamde plat-Duits, dat
nog veel in het voormalige
Oostduitse Saksen wordt gespro
ken, is veel van het Huizer dialect
te herkennen, vooral wat de klank
betreft.
De Huizer dialectgroep heeft, in
samenwerking met het P.J.
Meertens-instituut te Amsterdam, het dialect
onderzocht en de resultaten in boekvorm vast
gelegd. Er zijn weinig jongeren die het dialect
nog kunnen spreken.
Een voorbeeld van het Huizerdialect is te vin
den in het hier afgedrukte gedicht van Haindruk
van 't Noorderainde:

Want hoo lang ’tdarp bestoet,
Is giert meer uit te zeuken.
Mar Huizers hemmen as vanous,
cl’raigen taal espreuken.
En o f ’tnoë mooi oflulluk klunk,
en xvéël daer over vul,
’n Huizer dee houdt voedt bij stuk,
Hij praat zoë as tie wul!

De vissersvloot

De Huizer vissersvloot telde in 1806 drieënze
ventig schepen. De invloed van de Franse over
heersing in die tijd was duidelijk merkbaar.
Veel schepen hadden Franse namen, zoals La
Belle, La Patience en La dame Jaantje. Ook
kregen de schippers het recht onder de Franse
vlag te varen. De zaken gingen zo goed dat de
omvang van de vloot snel groeide tot meer dan
honderd botters in 1850.
Bij gebrek aan een haven moesten de schepen
voorde kust blijven liggen. De botters gingen
op de rede voor anker. Dit was een zandbank

die ongeveer honderdvijftig meter voor de kust
lag. Om de schepen met paard en wagen te kun
nen laden en lossen was een min of meer gepla
veid pad in het water aangelegd.
De ligging van de schepen op de rede en het
transport tussen deze schepen en het dorp
waren allerminst veilig. In de winter van 1804
raakten drieëntwintig mensen in het ijs bekneld,
vier van hen werden zelfs geheel verbrijzeld.
Tijdens een zware storm in 1808 verdronken
vierentwintig mensen en in 1827 vergingen bij
de rede zestien schepen. De voerlui op de kar
ren ondervonden ook veel problemen. Soms
werden zij met paard en al de golven inge
sleurd.
Tijdens de winters lagen de botters in de haven
van Muiden. De reparatie van averij werd vaak
helemaal in Monnikendam verricht. Duidelijk
was dat Huizen een eigen haven moest krijgen.
Na vele jaren werd eindelijk de vergunning
voor de aanleg van de haven verkregen. Op 7
oktober 1854 kon deze feestelijk worden geo
pend. Met de haven kwam er ook een scheeps
timmerwerf, waar veel nieuwe botters van sta
pel zijn gelopen en nam het aantal manden
vlechten, taanders, zeilmakers en rokers in
Huizen belangrijk toe.
In het begin van de twintigste eeuw ging het
bergafwaarts met de visserij. De oorzaak was
onder andere de terugloop van de vangsten en
daardoor van de inkomsten. Later is het proces
nog versneld door de afsluiting van de
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Zuiderzee. De rokerijen verdwenen en van de
250 botters zijn er nu nog slechts enkele over.

Industrieën in de 20e eeuw

Na het verdwijnen van de visserij verrezen rond
de haven andere bedrijven, zoals een kalkfa-
briek, een aardewerkfabriek en een textielfa
briek.
Van alle nieuwe bedrijven in Huizen die in het
begin van deze eeuw ontstonden, kregen twee
ondernemingen een nationale en zelfs een
wereldnaam.
In de gebouwen van onder meer de oude roke
rijen uit de tijd  van de visserij startte in 1927 de
E.S.K.A.F. N.V., de Eerste Steenwijksche
Kunstaardewerkfabriek, de produktie van
kunstaardewerk, serviezen, tegels en bouw-
aardewerk. De fabriek was in 1927 in
Steenwijk over de kop gegaan, waarna de heren
H. Hamming, P. van Stam en L.K. Schrijver de
produktie onder dezelfde naam voortzetten. In
1935 richtte de heer Hamming met enkele
andere vennoten de Potterie 'De Driehoek’ op.
Deze fabriek maakte sier- en gebruiksaarde-
werk in een eigentijdse vormgeving.
Ook werd door deze fabriek het zogenaamde
Huizer bont in produktie genomen. De concur

rentie noodzaakte de eigenaar de fabriek in de
jaren zeventig defin itief te sluiten.

Het andere bedrijf waardoor Huizen ’wereld
w ijd ’ bekend werd was de zender van Philips
voor de Wereldomroep. Op oude radiotoestel
len is de naam Huizen-Phohi nog terug te vin
den.
De eerste Phohi-zendmasten, elk 65 meter
hoog, waren in de twintiger jaren gebouwd op
de plaats waar nu het AT&T-complex staat.
Deze masten bleken onvoldoende capaciteit te
hebben en werden in 1935 weer opgeblazen. De
nieuwe, stalen zendmasten met een hoogte van
63 meter en een gewicht van 131 ton werden
geplaatst op en terrein waar later de zogeheten
Zenderwijd is gebouwd.

Huizen is van een agrarisch dorp uitgegroeid tot
een industriedorp met grote woonwijken. De
oude haven wordt gebruikt voor de vele plezier
vaartuigen en bij het winkelcentrum op de
Oostermeent is een tweede haven, een aanloop-
haven, aangelegd.
Kortom, veel is veranderd maar evenals vroeger
is Huizen nog een en al bedrijvigheid.
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De Phohi-zendmasten in Huizen.
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De geschiedenis van de Oude Kerk
L.W.H. Rebel

Ik ben oud, zeer oud. Ouder, veel ouder dan
één uwer. Ik heb dejaren, nee. de eeuwen
getrotseerd. Geslachten zien komen en geslach
ten zien gaan. ’k Heb ontelbare jaren neerge
zien op huizen en huisjes, op hutten en stulpen,
die reeds verdwenen zijn en waarvan niemand
zich nog het bestaan weet te herinneren of hun
plaats kan aanwijzen. En nog sta ik daar, zon
der dat de tand des tijds merkbare invloed op
me heeft gehad. Ik sta daar als een stoere eer
biedwaardige klomp steen, vaak door stormen
gebeukt, door hagel- en sneeuwstormen
bestookt.

Wie zou deze woorden kunnen spreken? Wie
anders dan de toren van tic Oude Kerk. Over
die toren en over die Oude Kerk gaat dit artikel.

Voor het nagaan van de geschiedenis van de
Nederlandse Hervormde Oude Kerk van
Huizen is het misschien het beste de geschiede
nis van het Gooi (in vroeger tijden Naardinck-
land geheten) daarbij te betrekken. Want hoe
wel het dorp Huizen met name na de
Reformatie een enclave in hel Gooi is gewor
den. is zeker de beginperiode van de geschiede
nis van de Oude Kerk niet los te zien van de
(kerkelijke) ontwikkelingen in het Gooi.

Wie de geschiedenis van het Gooi naspeurt, zal
onherroepelijk uitkomen bij de stichting van het
adellijke stift in 967 op de Elterberg door graaf
Wichman II van Hamaland. Hij schonk zijn
dochter Luitgardis, die ongetrouwd was geble
ven, deze abdij, waarvan zij de eerste abdis
werd. De schenking zélf is helaas niet meer in
schrift bewaard gebleven. Alleen de bevesti
ging daarvan - een jaar later door keizer Otto I
gedaan - bestaat nog wel.
In ieder geval is duidelijk, dat graaf Wichman
II van Hamaland het stift rijkelijk voorzag van
landgoederen. Onder die goederen bevond zich
ook een gedeelte van het Gooi. Met nadruk stel
ik. dat het hier om een gedeelte van het Gooi

ging. Het dorp Huizen heeft daar naar mijn
mening niet toe behoord, omdat juist dit
gehucht, méér was het in de elfde eeuw niet,
geen aan Sint Vitus gewijd bedehuis binnen de
grenzen had of heeft gekregen. Het stift op de
Elterberg was namelijk gewijd aan de heilige
Vitus en de kerken en kapellen in het aan dit
stift geschonken gebied werden daarom óók
aan deze patroonheilige gewijd. Zo niet in
Huizen. Daar werd de kapel, die al in de tiende
eeuw op het verhoogde Huizerend aan de west
kant van het dorp voorkomt, gewijd aan de
apostel Thomas en daaruit kan de conclusie
getrokken worden - die tegenwoordig steeds
meer opgeld doet - dat de bevolking van het
gehucht Huizen afstamt van de Friezen.
De term 'Thontasluiden" zou daarop kunnen
wijzen.
Dat het gehucht al een bijzondere plaats innam
in die periode, mag ook duidelijk worden uit de
naamgeving: Huizen - verwijzend naar de ste
nen onderkomens in een tijd waarin mensen in
dit gebied nog in plaggenhutten woonden. Niet
alleen de huizen, maar zeker ook het bedehuis
zal van steen opgetrokken zijn.

Rond het jaar 1380 moet men begonnen zijn
met de bouw van een stenen kerk, die later (in
1409) tot parochiekerk werd verheven.
Bewijzen voor een daadwerkelijke bouwstad in
1380 zijn weliswaar niet voorhanden, maar ik
sluit me aan bij de stelling van de voor Huizen
beroemde historicus Lambert Rijcksz. Lustigh
(1656-1727), die onderzoek heeft gedaan naar
het muurwerk van de kerken van Huizen en
Naarden en tol tic conclusie kwam, dat de bouw
van beide kerken ongeveer even oud is. Dat is
niet eens zo verwonderlijk, als men bedenkt dat
na de verwoesting van het oude Naarden in
1350 de stad Naarden twee kilometer westelij
ker werd herbouwd. De stad Naarden kwam
daardoor verder van Huizen vandaan te liggen,
waardoor de invloed van Naarden afnam en die
van Huizen tegelijkertijd groeide. De onafhan-

TVE 13‘jrg. 1995
- 57 -



:4  im M

P4V# ■ :■:r y

m m
leg?

m

r ü

M Ê L K 'f’.,Jy. V -ip t P I £
**»*>»••• "jmK-- ••' ■.. ■ ■• : ,  . ■ ■ ■■

Oude Kerk, foto 1942.

kelijkheid culmineerde in het stichten van een
eigen parochie in 1409. De bouw van een kerk
in plaats van de kapel is daarvan het duidelijk
ste bewijs. Naar alle waarschijnlijkheid moet de
kerk in 1409 gereed zijn gekomen, tegelijker
tijd met de toren, die tot de groep van ’’inpandi-
gen” wordt gerekend en in oorsprong lager is
geweest dan de huidige dertig meter. Dat jaartal
stond overigens vermeld op de eerste klok,
waarvan het opschrift ons via Lustigh bekend is
gebleven: "MCCCCIX Ave Maria - Gracia
Plena - Dominus Tecum”, en: ”1409 Wees
gegroet Maria - vol van genade - de Heer is met
u” betekent. Was de kerk met toren in 1409
’af’, deze had zeker nog niet de omvang van nu.
In beginsel bestond de kerk alleen uit het huidi
ge schip, zij het dat het gewelf lager was. Pas in
1480 was de noodzaak aanwezig om de kerk uit
te breiden met het koor. Het jaartal 1480 moet

op een plankje aan de binnenzijde van het
koorgewelf hebben gestaan. In- en uitwendige
kenmerken wijzen eveneens op een andere
bouwdatum-dan de rest van de kerk: hogere
ramen en steunbeerloze muren. In dit koor
moet de piëta van Huizen (staat nu in de R.K.
kerk te Blaricum, zie TVE 3e jrg. nr. 2, pag.
61) hebben gestaan die in de onzekere periode
rond de Reformatie in de Koedijk rond Huizen
werd begraven. De kerk, nog steeds gewijd aan
de heilige Thomas, kreeg in het jaar 1569 hoog
bezoek: een kerkvisitator, Jacobus Cunretorff,
van het bisdom Oud-Munster. Hij bezocht de
parochie om te bezien of er nog Wederdopers
onder de parochianen voorkwamen. Tevens
werd het reilen en zeilen in Huizen onder de
kerkelijke loep genomen. In 1569 kon nog met
stelligheid vastgesteld worden dat de pastoor
een getrouw Rooms-Katholiek was: hij vol-
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deed aan de leer, voerde de mis naar die leer uit
en... was ongetrouwd.

Slechts acht jaar later maakte de kerk een
ingrijpende gebeurtenis mee: tijdens een hevige
windhoos die over het dorp trok, werd het dak
van het schip van de kerk geblazen. Het zou
zestig jaar duren voordat de kerk weer hersteld
was. Naar wordt aangenomen ontbrak het de
kerk aan voldoende middelen om de kerk weer
in een relatief korte periode op te bouwen. Wel
zou de kerk nooit meer dezelfde diensten bin
nen de gerestaureerde muren krijgen: immers -
rond het jaar 1580 vond er (misschien naar aan
leiding van de windhoos) een ommekeer in het
denken van de Huizers plaats. Men besloot zich
aan te sluiten bij het protestantisme. Niet - zoals
in een eerdere uitgave van dit tijdschrift uit
1979 (TVE jrg. 9 blz 99) staat vermeld - omdat
de pastoor tot de nieuwe leer overging en diens
overstap genade kon vinden in de ogen van de
bevolking. Het is juist de bevolking geweest die
te kennen heeft gegeven de nieuwe leer te wil
len aanhangen in plaats van het Rooms-
Katholicisme. Althans, als we de verslagen van
de verschillende synodes uit die tijd, opgebor
gen in het archief in Amsterdam, mogen gelo

ven en waarom niet'? Wanneer precies de over-
gang heeft plaatsgevonden is niet te zeggen. In
ieder geval vóór 1582, omdat Huizen dan in de
eerste acta van de classis Amsterdam wordt ge
noemd (terwijl deze classis al in 1578 was
gesticht). Hoe het ook zij: de Hervormde dorps
bewoners gaven in 1593 aan over een eigen
predikant te willen beschikken, omdat men
rond die tijd voldoende Hervormden binnen de
grenzen had. Twee jaar later begon de eerste
Hervormde predikant ”der Gereformeerde
Waerheyt” Hillebrandus Cunaeus, zijn ambte
lijk werk in de gemeente. Preken in de Oude
Kerk was er nog niet bij: deze lag nog steeds in
verval ’’tusschen den thoorn ende het choor”,
zoals het in de archieven van de Hervormde
gemeente van Huizen staat. Preken in een
gerestaureerde kerk was er voor hem ook niet
bij, omdat hij in 1605. tien jaar na zijn intrede,
werd afgezet. De reden daarvan is onbekend en
zal dat ook wel voor altijd blijven.

Pas in 1637 was de kerk weer klaar en werd
onder het predikantschap van ds. Johannes Peet
in gebruik genomen. Aan deze ingebruikne
ming van de kerk herinnert een aantal
’’geschenken” dat nu nog in de kerk aanwezig
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is. Neem nu bijvoorbeeld de preekstoel. Deze
stamt uit het jaar 1636 en werd aan de kerk
geschonken bij de ingebruikneming door de in
het buurtschap Crailo wonende David Verweel.
Samen met de preekstoel schonk hij ook het
prachtige doophek, soms ook wel koorhek
genoemd, maar gezien de overgang tot het pro
testantisme, zal dit hek nooit als koorhek (dat
diende als afscheiding naar het koor met het
altaar) dienst hebben gedaan. Onderaan de
preekstoel bevindt zich de doopvont, een
geschenk van dominee Johannes Peet, die in
Huizen als kandidaat was gekomen en na
Huizen predikant in Naarden is geworden. Aan
de ingebruikneming van de kerk herinneren ook
twee wandborden waarop staat te lezen, dat de
lange periode van verval als ’’straf’ voor het
ongeloof van de Huizers moest worden gezien,
maar dat het genade was dat de kerk toch weer
in gebruik kon worden genomen. Uit deze
wandborden kan afgeleid worden, dat de wind
hoos kennelijk iets te maken heeft gehad met de
geestelijke ommekeer van de Huizers. De vier
prachtige koperen kroonluchters in de kerk zijn
eveneens een zichtbaar cadeau: geschonken
door de in Huizen geboren Philippus Bevers.
Zijn naam staat nu nog op de kleinste kroon
luchter te lezen: ’’Johannes Philippus Bevers,
soo geeft de Kerke dese kroon. Gebooren in
Huysen. Anno 1637”. Op de andere kronen
hebben ook teksten gestaan, maar gezien het
ijverige poetsen van de kronen is de tekst
helaas onleesbaar geworden. Waar arbeid niet
toe kan leiden...

Ondanks de langere periode van verval (er had
tenslotte ’’gespaard” kunnen worden) was er
voor de restauratie onvoldoende geld voorhan
den. Om toch alles te kunnen betalen, de kosten
bedroegen de voor die tijd enorme post van
ƒ 12.000,-, werden de landgoederen van de
kerk bij Loosdrecht verkocht voor ƒ 6.000,-.
Een lening vulde het resterende bedrag aan. In
1705 was het geld nog steeds niet ten volle
afbetaald zodat de kerkeraad besloot mee te
doen aan een loterij. Alle kerkeraadsleden
kochten loten. Of de kerkeraad ook daadwerke
lijk iets gewonnen heeft, vermelden de annalen
niet...

In de loop der jaren heeft de Oude Kerk ver
schillende verbouwingen meegemaakt, die er

niet altijd toe hebben geleid, dat de kerk ook
fraaier werd. Dat moet in de geschiedenis van
de Oude Kerk slechts éénmaal wel zijn
gebeurd. De verbouwing van 1731 was een
juweeltje. Om praktische redenen werd de
preekstoel verplaatst en kreeg de kerk ’en pas
sant' een opknapbeurt. De plaatsbeschrijvers uit
die tijd zijn vol lof over het interieur van de
kerk. De gehoorplaats van de preekstoel ging er
ook op vooruit: eerst stond de preekstoel onder
de torenmuur, maar nu middenin de kerk.
Iedereen leek nu tevreden. Hoewel? Iedereen
kon de predikant nu wel horen, maar een zit
plaats voor alle kerkgangers was er niet. Door
de groei van de bevolking van Huizen in de
achttiende eeuw werd de kerk langzamerhand
te klein. Daarom werd in 1738 bésloten om aan
de noord- en zuidzijde van de kerk een zijbeuk
te bouwen, waardoor het aantal zitplaatsen aan
merkelijk zou stijgen. Die beuken kwamen er
en ook nu is de noordelijke zijbeuk uit 1738
nog steeds aanwezig. Aan de zuidzijde van de
kerk moet een soortgelijke aanbouw hebben
gezeten. Die ging in 1908 verloren, toen de
Hervormde gemeente besloot om de gehele
zuidzijde uit te breiden met een voor die tijd
moderne halfronde uitbouw. Met die verbou
wing is het gebouw er helemaal niet mooier
door geworden, maar in het begin van de twin
tigste eeuw was het nijpend plaatsgebrek ken
nelijk belangrijker dan de uitstraling van het
Godshuis. Terwijl een Hervormde predikant na
de restauratie van 1987 meende dat ’’gouden
appelen (= het evangelie) op zilveren schalen
(de prachtig gerestaureerde Oude Kerk) gedra
gen moeten worden”. Tot in het begin van de
twintigste eeuw moest de gemeente het doen
zonder instrumentale begeleiding. Daar kwam
in 1912 verandering in. Een orgel met negen
tien stemmen ondersteunde vanaf dat jaar de
gemeentezang. Het instrument werd in de Oude
Kerk geplaatst door de firma Dekker uit Goes.
In 1980 is het orgel gerestaureerd door de firma
Leeflang uit Apeldoorn. De orgelkas bleef
gespaard en vertoont overeenkomsten met het
orgel van het Concertgebouw in Amsterdam. In
1956 werd de toren van de kerk aan een grondi
ge restauratie onderworpen. Het voegwerk
werd onder handen genomen en het uurwerk
werd sinds die tijd elektrisch aangedreven. Ook
kreeg de toren verlichte wijzerplaten. De klok
ken die nu in de toren hangen stammen uit 1659

TVE 13 jrg. 1995
- 60 -



Dienst in de Oude Kerk, ca 1950.
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(dc kleine klok die na de oorlog uit een toren
elders in Nederland is teruggehaald) en 1956,
ter vervanging van de klok die door de Duitsers
is meegenomen. In 1987 werd de Oude Kerk
grondig gerestaureerd. Daardoor kwam er meer
kleur in de kerk.

De traditie van de Oude Kerk als symbool van
Huizen zal wel altijd blijven bestaan. De stoere
hoge toren kijkt nog steeds uit over de inmid
dels ingepolderde Zuiderzee. Naar deze toren
richtten zich steeds weer de boegen van de bot
ters van de Huizer vissers. Misschien is die tijd
wel het beste uit te drukken met een gedicht dat
op de deur van een kajuit van één van die
Huizer botters staat vermeld:

Bronnen:
W.J. Rust, De Gooische Dorpen, Amsterdam, 1946.
A.C.J. de Vrankrijker/D.Th. Enklaar, Geschiedenis van
Gooiland, Amsterdam, 1941.
L. Westland, Geschiedenis van de Hervormde gemeente,
z.p., 1970.
L.W.H. Rebel, Gezicht van Nederland. Huizen.
Archieven van de Hervormde gemeente in Huizen.

Varen met vier winden,
en steeds de vis weer vinden,
dat is des vissers werk.
Halen, vieren van het net.
de vangst dan in de hun gezet
en terug naar Huizens kerk.
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Landgoed Flevorama
H. Schaftenaar

Het is alweer ruim vijf jaar geleden dat land
goed Flevorama te koop werd aangeboden. Het
op de heuvel gelegen karakteristieke, maar
bouwvallige landhuis ging een onzekere toe
komst tegemoet. Ooit was het gebouw op de
monumentenlijst geplaatst en dat bleek nu zijn
redding. Problemen echter te over, want zelfs
projectontwikkelaars zagen er geen heiI in.
Men zou van goede huize moeten komen om
hier weer wat van te maken.
Het mag dan ook anno 1995 een wonder
genoemd worden, dat het huis Flevorama,
fraaier dan ooit, een nieuw tijdperk tegemoet
kan gaan. Die prestatie is toe te schrijven aan
de heer drs M. de Jong, die zijn huis
’Heerlijkheid’ enige jaren geleden verkocht en
zich op de restauratie van Flevorama stortte.
Hij was ’gevallen’ op de schitterende sequoia
op het gazon achter het huis en ’kampeerde’
enige jaren in het koetshuis om dit restauratie-
avontuur tot een goed einde te brengen. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de minstens
150 jaar oude ’redwood’ een centrale rol kreeg
bij de herindeling van het landhuis. Vanuit vele
vertrekken is de monumentale boom het beeld
bepalende element geworden.
Als geen ander landhuis zal Flevorama de aan
dacht blijven trekken van ieder die erlangs
rijdt. Daarom een historische terugblik met
onder andere oude beelden uit de fotocollectie
van mevrouw A.P. Kooyman-van Possum en uit
het archief van de stichting J.P. van Possum.

Een stukje voorgeschiedenis

Het was J.P. van Rossum die in 1816 de geruï
neerde en ten dele afgezande buitenplaats
Berghuysen kocht. Dit landgoed - veel groter
dan het huidige Berghuis - strekte zich uit tus
sen de Vissteeg (Bollelaan) in het zuidoosten en
de Weg naar Huysen (Huizerstraatweg) in het
noorden en noordwesten. Ten zuidwesten lagen
de landerijen van de voormalige buitenplaats
Kommerrust en in het noordoosten de heide op

de gemeentegrens met Huizen. Over het niet
afgezande zuidoostelijke deel van Berghuysen
liepen toen enkele kaarsrechte zeventiende of
achttiende eeuwse lanen. Dit oude stramien is
ten dele nog steeds op Flevorama te herkennen.
De fraaie brede beukenlaan, die op enkele plek
ken bijna het karakter heeft van een holle weg,
is wel het mooiste voorbeeld van een relict uit
die tijd. Vanaf de Bollelaan loopt dit pad in de
richting van de Huizerstraatweg, om uiteinde-
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Landgoed Flevorama met de gemeente grens.
A. Zuiderhof
B. Landerijen van het voormalige Kommerrust
C. De Bollelaan
D. De Huizerstraatweg
E. De Flevolaan
F. De plek van de voormalige stoomkuiperij
G. Nieuw Valkeveen
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Schilderij van het zomerverbli j f  met belvédère Flevorama gezien vanaf de
Huizerstraatweg omstreeks 1845.

_______

lijk in het niets te verdwijnen. De afzanding die
daar aan het eind van de achttiende eeuw
plaatsvond stuurde de oude infrastructuur
geheel in de war. Langs de laan vertonen enkele
misvormde stokoude beuken nog steeds de spo
ren van het oorlogsgeweld uit de winter van
1813/1814. Hen op Berghuysen gelegen batterij
werd toen vanuit
de Vesting zo
zwaar onder vuur
genomen, dat
enkele kruinen uit
de bomen werden
geschoten.
Aanvankelijk liet
Van Rossum het
niet afgezande
deel van
Berghuysen - hij
gaf er de naam
'Berghuis' aan - in
de oude staat.
Boer Brouwer
mocht op de plek,
waar later
Flevorama werd
gebouwd, gaan
wonen en ver
bouwde er onder
supervisie van
Van Rossum

tabak. Beiden hadden
ze er verstand van en
de teelt slaagde dan
ook goed. In
’s-Graveland werd een
oude tabaksschuur
gekocht en verplaatst
naar de stulp waar
Brouwer woonde.
Later werd daar nog
een koestal aan toege
voegd. Na het vertrek
van Brouwer, in de
jaren dertig van de
negentiende eeuw,
werden de gebouwtjes
verhuurd aan Klaas
Kluit en Maria van der
Kuil. bijnamen voor
het echtpaar Bakker-

Jans, die er een boerenbedrijf begonnen. In die
tijd gaf Van Rossum gestalte aan zijn plannen
om hier het gebied opnieuw in te richten.

Het zomerverblijf met belvédère
Aansluitend op zijn landschappelijke werk-

(Br

Schilderij van hel panorama vanaf de belvédère van Flevorama in richting van de
Zuiderzee omstreeks 1845
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Het niet af gezande (Naarden.se) deel
van landgoed Flevorama omstreeks
1880 met daarop in getekend het
voormalige 17ei!He eeuw.se lanen
patroon.
1 Landgoed Berghuis

B. De landerijen van Kommerrust
C. De Bollelaan

(vroeger de I nssteeg)
D. De voormalige heide

(nu weilanden) in de gemeente
Huizen

1. Landhuis Flevorama
2. liet koetshuis
v De beetle Beukenlaan
4. Hen ten dele nog bestaande

smalle beukenlaan

zaamheden (zanderijen) ter hoogte van het late
re Nieuw-Valkeveen, pakte Van Rossum in de
jaren dertig van de vorige eeuw het gebied aan
waar Flevorama zou komen. Om zijn ideeën te
verwezenlijken, had hij in 1831 een perceel
heide (nu het weiland tussen de Viersprong en
Flevorama) in erfpacht verkregen van
Domeinen. Daarmee was hij de grens van
Naarden gepasseerd, waardoor de buitenplaats
Flevorama - toen nog onder de naam Berghuis -
in twee gemeenten kwam te liggen. Een soort
gelijke transactie vond plaats in het zuidooste
lijke deel, waardoor ook hier de grens met
Huizen werd overschreden. De onvruchtbare
hooggelegen Huizer heidepercelen werden
afgezand en in weilanden herschapen. Zo ont
stond hier ter weerszijden van de straatweg naar
Huizen een groene vlakte met daarin een
romantisch slingerende zanderijsloot. De oude
beboste buitenplaats Berghuis, met op de ooste
lijke rand de tabaksschuur annex boerderij van
Klaas Kluit, kwam ogenschijnlijk verhoogd uit
deze metamorfose te voorschijn. Met deze acti

viteiten kreeg het kindschap de vorm die we nu
nog steeds kennen.
In de uitgegraven laagte, ter weerszijden van de
Huizerstraatweg, verrees in 1844 het huis
Nieuw Valkeveen. Dit landhuis vormde het hart
van Van Rossum’s bezittingen. Op de rand en
tegen de hellingen van het omringende hoger
gelegen terrein liet Van Rossum meerdere
gebouwen waaronder enkele koepels plaatsen.
Eén ervan, de grootste, kwam op de plek te
staan van de tabaksschuur. Het kon gebruikt
worden als zomerverblijf en op het dak stond
een belvédère. Vanwege het uitzicht over de
Zuiderzee, het voormalige Flevomeer, kreeg het
de naam Flevorama!
Van al de fraaie inrichtingselementen uit die
tijd is, op het huis Nieuw Valkeveen na, helaas
niets meer over. Slechts aan de hand van schil
derijen en litho’s krijgen we een voorstelling
hoe dit gebied er in de jaren veertig van de vori
ge eeuw uitzag.
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Het landhuis

Na het overlijden van J.P. van Rossum op
28 maart 1856 werden zijn omvangrijke land
goederen verkocht. ’Flevorama’ werd toen, als
landgoed van 23 hectare, afgescheiden van de
buitenplaats Berghuysen. Het werd gekocht
door Hermine Marie Elisabeth, de oudste doch
ter van Van Rossum, die met A.E. Dudok van
Heel was gehuwd. Dit echtpaar liet het oude
Flevorama vervangen door het huidige land
huis, dat door architect Van Gendt werd ont
worpen. In mei 1858 werd door J.J.M. Dudok
van Heel, de jongste zoon, de eerste steen
gelegd en omstreeks het begin van de jaren
zestig werd het koetshuis gebouwd. Uit die tijd
dateert ook de aanleg van de tuin.
Met een onderbreking van 32 jaar (1901-1933)
hebben leden van de familie Dudok van Heel
tot 1989 op Flevorama gewoond.
In die tijd zijn er nog enkele veranderingen op
het landgoed doorgevoerd. Onder het echtpaar
Dudok van Heel-van Rossum werd in de jaren
zestig van de vorige eeuw de zanderijsloot
langs de Flevolaan gedempt. Wellicht werd
toen ook de boogbrug vervangen door een dam.
Begin 20e eeuw werd de zuidoostelijke hoek
van hel landhuis vergroot met een aanbouw.
Ook het koetshuis werd vergroot met een
woning voorde tuinman. Een grotere verande
ring vond plaats aan het eind van de jaren twin
tig toen de oppervlakte van Flevorama kleiner
werd door de aanleg van het landhuis
Zuiderhof. De grens kwam toen te lopen langs
de westzijde van de oude brede beukenlaan.
De laatste veranderingen dateren van 1994,
toen in een dode hoek van het landhuis een
grote wintertuin werd gecreëerd. De oude serre
aan de zijkant was vergaan, werd afgebroken en
niet meer vernieuwd. Het park werd opge
schoond. waardoor oude en zeldzame bomen,
sommige met grillige vormen, weer tot hun
recht komen. De sequoia, de treurbeuk, de tul
penboom. tamme kastanjes, rode beuken, stok
oude rododendrons, manshoge gele azalea's en
nog veel meer bijzondere soorten maken het
park tot een aantrekkelijk oord. In de beuken
laan werden op de opengevallen plaatsen weer
nieuwe beuken aangeplant. Tot slot werden de
zanderijsloten weer op diepte gebracht.
Kortom huis en park hebben weer hun oude
waardigheid teruggekregen. J.P. Dudok van
Heel, de tweede eigenaar van het huis, zou

ongetwijfeld bijzonder tevreden zijn geweest
over de jongste restauratie en er weer als een
'Franse markies’ hebben kunnen wonen. Het
enige wat nog ontbreekt in het weiland voor het
huis zijn de Lakenvelders (de bijzonder fraaie
koeien die vroeger op de landgoederen werden
gehouden). Maar dat is een kwestie van stoffe
ring. Wellicht weet de heer De Jong hier ook
nog een oplossing voor.

NOTEN
Dit artikel werd eerder gepubliceerd in ‘De Omroeper', het
historiseh tijdschrift voor Naarden. De Omroeper is een uit
gave van de Stichting Vijverberg, Gansoordstraat 16.
1411 RH Naarden, tel. 02159-46860.

De entree, waarboven het balkon al jaren gestut werd,
in 1989.

Ca a a

r

_______

TVE 13 jrg. 1W3
- 63 -



w ,  1

Detail van de afgebroken en niet meer vernieuwde serre
in 1989.

De nieuwe wintertuin met zicht op de sequoia in de
herfst van 1994.
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De plek waar de brede Beukenlaan in de voormalige
zanderij van Berghuysen verdwijnt.
De laan heeft het karakter van een holle weg.
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Het gerestaureerde Flevorama met de wintertuin en ver
nieuwde entree in de herfst van 1994.

De smalle, van het noordoosten naar het zuidwesten
lopende, beukenlaan behorend bij het 17e! 18e eeuwse
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Van Sterrebos tot villapark ’De Stukken’
A.P. Kooyman-van Rossum

Tussen 1827 en 1845 is er door J.P. van
Rossum (1778-1856) gewerkt aan de realisatie
van een nieuwe buitenplaats op de grens van
Naarden en Huizen (omgeving
Meentweg/Flevolaan). Door afzandingen ver
anderde hij de hooggelegen heide in vochtige
weilanden met zanderijsloten. Op de hellingen
van het omringende hoger gelegen terrein liet
hij ter verfraaiing
onder meer koepeltjes,
waaronder de belvédè
re Flevorama, bouwen
(zie artikel over
Flevorama van
H. Schaftenaar in dit
nummer). Verder werd
door hem een daar
gelegen stuk heide in
een sterrebos herscha
pen. Tot slot kwam in
1844/45 het herenhuis
Nieuw-Valkeveen tot
stand. De naam
’Nieuw-Valkeveen’
betrof daarna het hele
complex van het nieu
we landgoed.
In dit artikel wordt het
sterrebos van dit land
goed Nieuw-
Valkeveen en het daar
uit voortgekomen v il
lapark ’De Stukken'
eens nader bekeken.

De heideverdeling

Tussen 1836 en 1840
kwamen er regelingen
tot stand tussen de
staat en de erfgooiers
over het eigendom van
de Gooise gronden.
Zoals bekend waren de

gronden aanvankelijk van de staat, maar lagen
de gebruiksrechten bij de erfgooiers. In de loop
der eeuwen heeft de situatie veel conflicten
opgeleverd tussen de staat en de erfgooiers. In
1836 en 1840 konden de twee partijen tot over
eenstemming komen en vonden er grondverde-
lingen plaats. Vervolgens kon de staat in 1837
en 1843 de aan haar toegewezen percelen aan

G E M E E N T E N A A R D E N
NIEUW

FLEVORAMA

STERREBOS

NAARDEN

/ G E M E E N T E H U I Z E N

gemeentegrens
schapendrift

Kadasterkaart uit IS4S van de noordwestelijke hoek van Huizen waar Naarder straat
en Flevolaan samenkomen. Op deze kaart is de afgraving (huidige weiland) van
Flevorama te zien met de zanderijsloot die later is gedempt.
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particulieren verkopen. Eén van de particulie
ren die hier tweemaal gebruik van heeft
gemaakt was de grootgrondbezitter J.P. van
Rossum.
Aansluitend aan zijn Naardense terreinen ter
hoogte van het latere Flevorama en Nieuw-
Valkeveen had Van Rossum in 1831 op het
grondgebied van de gemeente Huizen enkele
stukken heidegrond van de staat in erfpacht ver
kregen. Deze heide (nu het weiland voor
Flevorama) liet hij gedeeltelijk afzanden en de
daar gelegen schapendrift werd opgeschoven
naar het oosten waardoor het noordelijk deel
van de Flevolaan ontstond. Bij de eerste veiling
van de staatspercelen op 10 november 1837 kon
hij deze erfpachten afkopen. Bij de tweede vei-

stuk heide in cultuur gebracht door er een ster-
rebos te laten aanleggen. Een sterrebos bestaat
uit een centraal punt waar van alle kanten
paden op uit komen. Sinds eeuwen is een gro
ter of kleiner sterrebos steeds een geliefde toe
passing bij bosaanleg geweest. De afmetingen
van Van Rossum’s nieuwe bos waren beperkt,
maar daardoor is het des te duidelijker op een
kaart als zodanig te herkennen, omdat het van
boven af op een wiel lijkt. Zo werd een ’woest'
stuk grond een ’plaats voor lust en vermaeck’,
zoals dat op oude kadasterkaarten wel wordt
aangeduid.
Dat er weinig over het sterrebos bekend is
blijkt wel, als een later aangelegde laan langs
het oorspronkelijke villaparkje ’De Stukken’,
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Topografische kaart uit
het begin van de 20ste
eeuw. Op deze kaart is
het wiel van het sterre
bos duidelijk te zien.
Let ook op Flevorama
waar de afgraving, het
"nieuw " huis en de
heuvel voltooid zijn.

ling op 28 december 1843 kon Van Rossum ten
oosten van de Flevolaan, toen nog Zwarte- of
Gruisweg genoemd, zijn bezit weer met onge
veer 6,5 hectare heidegrond uitbreiden.

Het sterrebos

Ter verdere verfraaiing van de omgeving van
Nieuw-Valkeveen heeft J.P. van Rossum dit

die eerst Boschlaan werd genoemd, in 1941
wordt omgedoopt in Sterrenboschlaan, omdat
het terrein vroeger heketul stond als
Sterrenbosch. Foeke Kuipers, architect, lid van
de welstandscommissie èn wonend in de
Stukkenlaan weet echter dat de naam niet
afkomstig is van sterren aan de hemel, maar
van een sterrebos waar overigens verder niets
van bekend is. Misschien is het op een oude
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kaart terug te vinden... De gemeenteraad wij
zigt de naam na deze argumentatie in
Sterreboschlaan (nu Sterreboslaan).
Op 20 december 1848 verkoopt J.P. van
Rossum het sterrebos aan zijn zonen Charles
Marie Felix en Johannes Petrus Jr. Wanneer wij
de kaarten van de tweede helft van de 19e eeuw
bekijken staat het bos er steeds op ingetekend.
Dat het niet altijd even nauw wordt genomen
met de stand van zaken op een bepaald ogen
blik, blijkt wanneer op een wandelkaart uit de
jaren twintig het sterrebos nog steeds te zien is,
terwijl al jaren een volgend
gebruik van het bos op
gang is gekomen. Wat is
het geval?

Maatschappij 'De
Stukken’

In 1906 besluiten de drie
toenmalige eigenaren,
J.P. van Rossum jr, zijn
echtgenote en nichtje
H.M.E. van Rossum-
Dudok van Heel en hun
neef J.P. van Rossum (de
zoon van Charles Marie
Felix) tot oprichting van
een Naamloze
Vennootschap:
Maatschappij 'De
Stukken’ tot exploitatie
van onroerende goederen
te Huizen. Deze NV heeft
tot doel het verkrijgen,
exploiteren en vervreem
den van onroerende goede
ren. Met andere woorden:
het gebied op de hoek van
de Naarderstraat en de toenmalige Zwarteweg
(nu Flevolaan) krijgt een nieuwe bestemming.
Er wordt een weg aangelegd, de Stukkenweg
(nu Stukkenlaan), 9 meter breed met 4,5 meter
brede verharding. Verder worden er kavels van
minstens 3000 vierkante meter ingemeten. Een
nieuw villapark is geboren!
In het enige jaren geleden verschenen boek
’Gooische Villaparken’ door Jannes de Haan,
schrijft de auteur dat het villaparkje 'De
Stukken’ het project van alleen J.P. van
Rossum jr. geweest zou zijn. Deze Van Rossum

overleed echter al in 1909. Andere leden van de
familie Van Rossum hebben de onderneming
voortgezet, waaronder ook twee met de naam
J.P. van Rossum. Het is De Haan dan ook nau
welijks kwalijk te nemen, dat hij verstrikt is
geraakt in steeds weer diezelfde familienaam.

Waarom 'De Stukken'?

Van het sterrebos is, zoals reeds gezegd, heel
weinig bekend. De gevonden gegevens combi
nerend, zou het in 1844 aangelegd kunnen zijn

(op 28 december 1843 was het nog niet in cul
tuur gebracht) en in het begin van deze eeuw bij
de inrichting van het villapark verdwenen. Hoe
het er in 1906 bijlag - onderhouden of zwaar
verwaarloosd - weten wij niet. Ook kennen wij
er geen afbeeldingen van. Er bestaat één fami
lielegende. Eens zou de oudste J.P. van Rossum
staande in het bos. in het centrum van het uits
tralende padenstelsel zijn vele kinderen hebben
toegesproken en gezegd hebben: Kijkt goed
naar deze punten als van een taart, in de toe
komst is voor een ieder één stuk bestemd. Een
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Verkooptekening van de terreinen van "De Stukken". De verkochte kavels en de
Meschaertlaan zijn al ingetekend.

TVE l.Tjrg. 1995
- 69 -



mooi verhaal, maar het lijkt zeer onwaarschijn
lijk dat je als grootgrondbezitter van bijna
200 ha zo’n ophef zou maken om een stukje
grond van 10 ha. Trouwens in 1843 kocht J.P.
dit terrein en na vijf jaar, in 1848, heeft hij het
sterrebos alweer doorverkocht aan twee van
zijn zonen.
Waar zou de naam ’De Stukken’ dan vandaan
komen'? Een logischer veronderstelling is de
volgende. Bij de grondbezitters was het een
geliefde bezigheid steeds, als je daar de kans
toe kreeg, kaveltjes aan je bezit toe te voegen
en te streven naar een aaneengesloten grondge
bied. Soms kostte het veel tijd en dus ook veel
geduld, totdat weer een lang gewenst stukje
aangekocht kon worden. Zo heeft het in ieder
geval van 1840 (akkoord tussen erfgooiers en
de staat) tot eind 1843 (verkoop door de staat)
geduurd voordat Van Rossum deze naamloze
’stukken’ heidegrond tussen Naarderstraat en
Flevolaan de zijne kon noemen. Het lijkt aanne
melijk dat die stukken land, waar hij kennelijk
zijn zinnen op had gezet, in de familie vaak
onder de naam ’de stukken’ ter sprake zijn
geweest, waardoor langzamerhand naar de
eigennaam ’De Stukken’ toegegroeid is.

Het villapark

De nieuwe NV Mij ’De Stukken’ ging voortva
rend aan de slag. Er werden grote borden op het
terrein geplaatst met de verkavelingstekening
erop geschilderd om kopers te trekken. Op de
hoek van de Zwarteweg (Flevolaan) en
Stukkenweg (Stukkenlaan) verrees één van de
eerste huizen, ’De Stukken’, gebouwd door
G.A. van Rossem, eigenaar van de bekende
rozenkwekerij aan de Huizerstraatweg en
gehuwd met de zuster van J.P. van Rossum
Ch.zn. Als lid van de raad van bestuur en de
enige daarvan die in de buurt woonde, werd
G.A. van Rossem gemachtigd de Maatschappij
te vertegenwoordigen en de verkoop van de
kavels te regelen. Later ontving hij voor al zijn
inspanningen van de NV een stuk grond gren
zend aan zijn tuin. Zo’n tegemoetkoming
mocht ook wel, want de verkoop van de gron
den verliep niet zo vlot. De prijzen van de
kavels waren aanvankelijk ƒ 0,90 en liepen in
de loop der jaren op tot ƒ 2,50 per vierkante
meter. Dit was voor deze terreinen in die tijd
een redelijke prijs. Wij kunnen ons dat niet

meer voorstellen met een prijspeil dat anno
1995 zoveel hoger ligt.
In 1917 werd tot de aanleg van een tweede weg
besloten. De Raad van Bestuur vroeg zich wel
af, gezien het geringe verkeer of het een zand-
of grindweg moest worden.
In de gemeenteraadsvergadering van okto
ber 1922 kreeg de nieuwe laan, de
Messchaertlaan, tegelijk met verschillende
wegen in het oude dorp zijn naam. In het raads
voorstel staat onder meer te lezen: Voor de aan
duiding van iemands woning levert het ontbre
ken van straatnamen groot ongerief op, zowel
voor den vreemdeling die een adres zoekt, als
voor den inwoner. B. en w. menen geslaagd te
zijn in hun naamkeuze, maar schrijven aan de
raad: Het ligt niet in de bedoeling om hier een
uiteenzetting te geven van de motieven waar
door wij bij het kiezen der verschillende namen
werden geleid. En zo zal het altijd een geheim
blijven naar welke Messchaert de laan in ’De
Stukken’ werd genoemd. Bertil Rebel meent in
De Huizer Courant van 5 november 1992 dat
het de, in de vorige eeuw levende, politiefunc
tionaris Messchaert betrof, die een halfjarig
rapportagesysteem voor de politie heeft bedacht
dat nog steeds in gebruik schijnt te zijn. Een
andere mogelijkheid is, dat burgemeester Ten
Raa de bas/baritonzanger J. Messchaert (1857-
1922) op het oog had. Door de op gang komen
de stroom inwoners van buitenaf, de ’buitenlui
ers’, werden steeds meer concerten in Naarden
(Bachkoor in Grote kerk) en Bussum
(Toonkunst) georganiseerd, waarvoor ook lan
delijk bekende musici werden uitgenodigd,
waaronder zeker ook de in die tijd beroemde
Messchaert. Het zou niet onmogelijk zijn dat de
burgemeester met deze vernoeming de toen net
overleden zanger heeft willen eren. Aan de
lezer de keus...
De wegen vormden overigens een zorgelijke
aangelegenheid. De Maatschappij zorgde aan
vankelijk zelf voor aanleg en onderhoud; later
werd dat door de gemeente overgenomen,
waarvoor een bedrag van ƒ 6.000.- aan de
gemeente Huizen betaald moest worden.
Dat de bewoners niet altijd tevreden waren over
de zorg voor de wegen door de gemeente blijkt
uit een brieffragment van een bewoner aan de
Stukkenlaan, die namens zijn medebewoners
tijdens de strenge winter van 1929 aan het
gemeentebestuur schrijft: De laatste weken heb
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ik drie maal, telkens met tussenpozen van ver
scheidene dagen, mij niet alleen de moeite,
doch ook de intercommunale telefoonkosten
getroost om u er op attent te maken, dat in de
bocht van de Stukkenlaan, als bekend het gladst
en bol gelegen deel van de laan, onophoudelijk
fietsers slipten. Wij hebben ze bij tientallen zien
vallen. Uwerzijds werd de opmerking gemaakt
dat de grond te hard was om zand te steken,
welke opmerking ik begrijp, maar waarbij ik
beleefd in overweging gaf, dan een aschkar
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van concurrerende woningbouwplannen met
kleinere kavels die sneller verkopen.
Uiteindelijk zijn de ruim twintig grote kavels
toch verkocht geraakt en merkte de voorzitter
tijdens de liquidatievergadering in 1934 op dat
het terrein in 1906 werd ingebracht als ’een fei
telijk waardeloos stuk grond’ en dat de aandeel
houders best tevreden mochten zijn met een
opbrengst van gemiddeld 14,7 procent dividend
per boekjaar en dat het ingebrachte kapitaal ook
nog volledig was terugbetaald. Een aandeelhou
der constateerde tenslotte met leedwezen dat
thans het werk van de Vennootschap is beëin
digd, daar toch ongetwijfeld vee! van het mooie
in deze streek door het optreden van de
Vennootschap is behouden en ten nutte
gemaakt.
In het kleine bestek van dit artikel moet het ver
haal over ’De Stukken’ nu eindigen, hoewel
over de geschiedenis van de huizen die van het
begin van deze eeuw af in het villapark 'De
Stukken’ zijn gebouwd, verbouwd of uitgebreid
nog veel verteld zou kunnen worden. Een ande
re keer meer over dat aspect van dit villapark in
een uithoek van Huizen.

BRONNEN
Gemeente-archief Huizen.
Kadaster Amsterdam.
Collectie Stichting J.P. van Rossum,»Naarden.

Afbeelding van huize "De Stukken" op de hoek van
Flevolaan en Stukkenlaan van G.A. van Rossem op de
omslag van de catalogus van 1932133 van zijn rozen
en vrucht boomkwekerij aan de Huizer straatweg te
Naarden.

langs te zenden. Telkens beloofde u te zien wat
u doen kon, doch u deed niets.
Bestuurlijk rommelde het in de jaren twintig
ook in het Gooi. Zo was er sprake van samen
voegingen van gemeenten, van misschien nog
een trein- of tramverbinding door het Gooi en
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Omscholing van vissers in Huizen
A.E. van der Hulst

Het beleid van de
gemeente

Reeds zes jaar geleden werd
de ' Wet tot afsluiting en
drooglegging’ aangenomen
en nog steeds is aan het arti
kel dat dwingend de indie
ning der wet voor de econo
mische verzorging der
Zuiderzeehevolking voor
schrijft, geen uitvoering
gegeven!, schreef het
Nieuwsblad voor Huizen in
augustus 1924.’
Met het genoemde artikel
werd artikel 3 van de wet van

Visser met vrouw en havenmeester.

1918 op de afsluiting en gedeeltelijke droogma
king van de Zuiderzee (de Zuiderzeewet)
bedoeld. Daarin stond dat hij de wet worden
geregeld en vastgesteld de maatregelen ter
tegemoetkoming aan de
Zuiderzeevisschershevolking en andere perso
nen, wegens schade, welke de afsluiting hun
mocht berokkenen. ' Pas in 1925 werd dit gere
geld door de Zuiderzeesteunwet; deze trad ech
ter pas in werking op 17 december 1927. Geen
wonder dat de bevolking van de plaatsen langs
de Zuiderzee aan het begin van de jaren twintig
ongeduldig werd en niet wist waar ze aan toe

Inleiding

In dit artikel wordt het beleid van de gemeente
en de rijksoverheid (de Zuiderzeesteunwet) op
het gebied van omscholing van vissers en per
soneel van de nevenbedrijven beschreven.
Het is gedeeltelijk gebaseerd op de uitgave
’Help ons het hoofd boven water houden. De
visserij in Huizen gedurende de eerste drie
decennia van de twintigste eeuw’.11 De kern van
dit boek was, waarom de visserij in Huizen zo
snel had kunnen verdwijnen en waarom de
daaraan voorafgaande achteruitgang al zo lang
voor de wet tot afsluiting en
gedeeltelijke droogmaking
van de Zuiderzee begonnen
was.
Hieruit kwam de vraag voort
wat de gemeente Huizen en
de rijksoverheid deden voor
de vissers en het personeel
van de nevenbedrijven (bij
voorbeeld visventers en men
sen die in de rokerijen werk
ten) na het besluit in 1918
dat de Zuiderzee afgesloten
zou worden.
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was en zich afvroeg of die wet er ooit wel zou
komen.
In Huizen werd al vóór 1927 het nodige voor
werkloze vissers gedaan. Al ruim voor de wet
tot afsluiting en drooglegging van kracht werd,
ging het niet goed met de Huizer visserij. De
oorzaken waren de slechte vangsten en daar
door verminderde opbrengsten. De Eerste
Wereldoorlog zorgde nog voor een tijdelijke
opleving van deze beroepsgroep in Huizen.
Uiteindelijk was dit uitstel van executie. In
1919 zette het begin van het definitieve einde
in. De visprijzen daalden, de export naar
Duitsland kwam stil te liggen en de prijzen van
het materiaal waren hoog. De afvloeiing van
vissers in de periode 1920-1930 was voor een
deel te wijten aan de slechte opbrengsten van
de visserij. De gevolgen van de aanleg van de
Afsluitdijk dienden zich al in het begin van de
jaren twintig aan. De gemeente Huizen was,
gezien de slechte toestand van de visserij.

eigenlijk wel genoodzaakt wat te doen voor de
vissers, voordat de Zuiderzeesteunwet er was.
De steunverlening aan werklozen, waaronder
natuurlijk ook vissers en personeel van de
nevenbedrijven bestond al langer. In Huizen
werden werklozen door de Hervormde en
Gereformeerde diaconie en het Burgerlijk
Armbestuur bedeeld. Dit was voor de vissers
vooral ’s winters belangrijk want dan lag het
vissersbedrijf nagenoeg stil.
In 1914 werd een steuncomité opgericht. Het
doel van dit comité was steun te verlenen en
werk te verschaffen aan werkloze vissers en
arbeiders. In 1914 bestond dat werk hoofdza
kelijk uit het verharden van wegen en het aan
leggen van fietspaden.
Na enige jaren niet gefunctioneerd te hebben,
nam het steuncomité in 1918 zijn werk weer
op. In december 1918 stelde burgemeester Ten
Raa een commissie voor de werkverschaffing
in. Deze had tot taak het steuncomité te advise-

/J
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Uitnodiging voor de vergadering van de Sub-commissie voor Werkverschaffing op zaterdag 15 januari 1921.
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ren, maar na enige moeilijkheden, over onder
andere de geheimhouding van de vergaderin
gen, verdween het comité en werd het werk
overgenomen door de Commissie voor
W erk verschaffing.
Het steuncomité en later de Commissie voor
Werkverschaffing boden werk en geldelijke
steun aan alle werklozen. Door de plannen voor
de afsluiting van de Zuiderzee was de gemeente

gelingszaken behandeld, het initiatief (heeft)
genomen deze zaken tevens dienstbaar te
maken aan beroepswijziging van jonge vissers.
4)

Aan jonge vissers tot vijfendertig jaar werden
door de sub-commissie briefjes gestuurd met de
mededeling dat hun de mogelijkheid werd
geboden zich tot een ander vak te laten opleiden
onder waarborg van voldoende loon. Men werd

f-, a x e zw  cc c  c  'T  /cc /   v c ,  /  /  f

V  C r  /  r S ' c '  L  y  ,C r c ' C  CCC:

t C  ^  C c  r  ,  CCC-CC r  ' ' c c

Antwoord op de uitnodiging van de Sub-commissie voor Werkverschaffing IS januari 192/.

Huizen echter van mening dat er voor jonge
vissers iets meer gedaan moest worden dan
alleen steun en werkverschaffing. Men wachtte
hiermee niet op de Zuiderzeesteunwet, vooral
ook niet omdat het niet duidelijk was wanneer
die er zou komen. Vanuit de Commissie voor
Werkverschaffing werd de Sub-commissie voor
Werkverschaffing opgericht. Onder het kopje
’Van visscherij naar bouwvakken!’ schreef het
Nieuwsblad voor Huizen dat de commissie
alhier, die de werkverschaffing en de steunre-

er op gewezen dat men deze mogelijkheid als
het enigszins mogelijk was, moest aangrijpen,
omdat de visserij in de toekomst niet lonend
meer zou zijn. De vissers werden uitgenodigd
voor een bijeenkomst van de sub-commissie.
Een jongen schreef dat hij wel graag een ander
vak wilde leren, maar mijn vader kan niet bui
ten mij om, daarom zie ik maar van u verzoek
a f  5 ' '

Door de sub-commissie werd gedacht aan vak
ken als metselaar, timmerman, schilder, elektri-
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cien en loodgieter. De jongens kozen meestal
ook voor vakken in deze richtingen.

De Zuiderzeesteunwet

Toen in 1927 de Zuiderzeesteunwet in werking
trad, was er dus al een bepaalde traditie in
omscholing. De Zuiderzeesteunwet bood name
lijk net als de sub commissie de mogelijkheid
om te scholen, men kon een tegemoetkoming in
de kosten van een opleiding krijgen. Dat was
niet het enige, het was ook mogelijk een gelde
lijke tegemoetkoming aan te vragen, hulp te
krijgen bij het zoeken naar werk buiten de vis
serij of krediet aan te vragen voor reorganisatie
of vooreen nieuw bedrijf.
Omscholing was echter voor Huizen een van de
belangrijkste mogelijkheden die de
Zuiderzeesteunwet bood, misschien wel omdat
men dit door het werk van de sub-commissie al
kende.
De uitvoering van de Zuiderzeesteunwet kwam
in handen van de Generale Commissie
Zuiderzeesteunwet, bijgestaan door plaatselijke
adviescommissies. In de Generale Commissie
hadden slechts twee vissers zitting. Bij
Koninklijk Besluit werd in juni 1932 de
Generale Commissie gewijzigd in een advise
rend college en werd de Rijksdienst ter
Uitvoering van de Zuiderzeesteunwet opge
richt. De plaatselijke commissies waaronder die
in Huizen, bleven bestaan.
De Zuiderzeesteunwet bepaalde dat voor hulp
of steunverlening in aanmerking kwamen:
Zij die (ip 25 juli I9IS hun hoofdmiddel van
bestaan vonden in de visserij op de Zuiderzee
of in een bedrijf dat op deze visserij gegrond
was, zoals bijvoorbeeld vishandelaren ofvisro-
kers. Deze personen werden aangeduid met
'belanghebbende in de zin der
Zuiderzeesteunwet'.
Personen die gelijk waren te steden met
belanghebbenden, namelijk weduwen en kinde
ren van belanghebbenden.
Veel Huizer belanghebbenden deden een aan
vraag voor tegemoetkoming in de kosten van
een opleiding, soms voor zichzelf, maar meest
al voor hun kinderen.
De Generale Commissie informeerde bij de
bedrijven waarde leerlingen hun opleiding
volgden naar de vorderingen. Dit verliep niet
altijd even vlot. Ondanks dat ieder bedrijf een

gefrankeerde envelop kreeg, moest de Generale
Commissie soms een bedrijf een aantal keren
schrijven met de vraag inlichtingen te verstrek
ken. Ook kwam het voor dat er een reactie
kwam, dat de leerling al niet meer bij het
bedrijf werkte. De leerling had in zo’n geval
bijvoorbeeld ontslag gekregen, omdat er niet
genoeg werk te doen was. De Generale
Commissie moest dan uitzoeken waar de leer
ling nu zijn opleiding volgde, door eerst weer
naar de aanvrager te schrijven. Dit kostte
natuurlijk veel tijd en moeite en was niet bevor
derlijk voor de effectiviteit van de wet.
Een goed voorbeeld hiervan vormt de zoon van
een visventerdie opgeleid wilde worden tot
loodgieter bij een firma te Laren. De visventer
deed de aanvraag op 4 april 1931. De Generale
Commissie vroeg de baas van de firma inlich
tingen over zijn leerling te verstrekken. Deze
schreef daarop dat hij niets over de geschikt
heid van de zoon van de visventer kon zeggen,
omdat deze maar elf weken bij hem had
gewerkt. Hij zou nu bij een loodgieter in
Huizen werken. Het bleek dat betrokkene ook
daar al weer weg was. Hij werkte inmiddels bij
een Radio Electro Technisch Bureau in Huizen.
Daar bleek hij nog te werken toen de Generale
Commissie aan dit bedrijf om inlichtingen
vroeg, maar deze baas schreef dat hij niet de
bedoeling had zijn leerling op te leiden tot lood
gieter, maar tot elektricien. Een jaar later bleek
de jongen toch opgeleid te worden tot loodgie
ter hij dit bedrijf in Huizen. ’
De belanghebbende motiveerde zijn aanvraag
vaak met de opmerking dat wanneer de omstan
digheden normaal zouden zijn gebleven, dat wil
zeggen dat de Zuiderzee niet zou worden afge
sloten, de zoon het beroep van zijn vader zou
zijn gaan uitoefenen. Maar in verband met de
onzekere toekomst is zulks evenwel niet aan te
bevelen, schreef een visventer.

Conclusie

De achteruitgang in de visserij in Huizen had
niet alleen met de afsluiting van de Zuiderzee te
maken. De visserij was al vanaf het begin van
deze eeuw geen goede bron van inkomsten
meer. De vissers werden regelmatig geldelijk
ondersteund of konden bij de werkverschaffing
werken.
Door het vroegtijdig beginnen met omscholing
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door de gemeente werd de achteruitgang van de
visserij in Huizen versneld. In de jaren 1920-
1930 liep het aantal vissers terug met 56,6 pro
cent. Dit percentage was het hoogste van alle
vissersplaatsen langs de Zuiderzee."
Het beleid van de gemeente was erop gericht
om, wanneer de visserij in Huizen in de toe
komst niet meer van belang zou zijn, de vissers
al opgeleid te hebben tot andere beroepen zodat
de gemeente Huizen dus minder werkloze vis
sers zou hoeven ondersteunen.
Waarschijnlijk werd er veel gebruik gemaakt
van de mogelijkheid tot omscholing met behulp
van de Zuiderzeesteunwet, omdat dit al bekend
was door het werk van de Sub-commissie voor
Werkverschaffing.
Ook de opleiding die men volgde via de
Zuiderzeesteunwet, was in de lijn van de
gemeente en omvatte ongeveer dezelfde vak
ken. Dit waren dus vooral vakken in de bouw
en technische richtingen. In deze richting was
ook nog wel werk te vinden. In de jaren twintig
werd het Gooi door Amsterdammers ontdekt
als woongebied, waardoor er veel werk in de
bouwvak was.
Ook de aanwezigheid van een ambachtsteken-
school bevorderde de omscholing in de bouw
en technische richting. Daarnaast bestaat de
indruk, dat men vaak koos wat anderen die men
kende ook al gekozen hadden.
De rijksoverheid was eigenlijk te laat met de
Zuiderzeesteunwet voor Huizen. Het ging vóór
1927 al slecht met de visserij. De gemeente
Huizen moest dus wel eerder voor een oplos
sing zorgen, ook al omdat men niet wist hoe
lang het nog zou duren voordat het Rijk met
regelingen voor de vissers en het personeel van
de nevenbedrijven zou komen.
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De kalkovens van Huizen
M. Heijder

De restauraties van oude gebouwen, gedragen
door de belangstelling van velen, blijft gelukkig
op gang. Het veranderende denken over ruimte
lijke ordening, zowel in stedebouw als in
regio’s, vormt echter steeds nieuwe bedreigin
gen voor het architectonisch erfgoed, ongeacht
of dit nu woningbouw is - in de meest uitge
breide zin -. monumenten, of'dat het industriële
bouw betreft.
De kalkovens van Huizen vormen een waarde-
vol industrieel erfgoed. Ondanks dat deze
indertijd, in afwachting van herbouw, steen
voor steen zijn afgebroken, staan ze voortdu
rend in de belangstelling en de roep om her
bouw wordt steeds vaker gehoord.
Alvorens nader op de Huizer kalkovens in te
gaan, volgt hierna een kort historisch overzicht
betreffende het ontstaan van kalkovens en de
bewerking van de grondstoffen tot schelpkalk.

Het grijze verleden
Woonde de mens aanvankelijk in rotskloven of
holen, later bouwde hij huizen van hout of
steen, al naar gelang er materialen voorhanden
waren. In landen met veel steen bouwde hij
nederzettingen, monumenten en verdedigings
werken van op elkaar gestapelde stenen, zonder
bindmiddel. Zulke monumenten waren bijvoor
beeld de piramiden in Egypte, opgebouwd van
bergsteen dat gehaald werd uit de rotswanden
van het Ni jldal. Deze stenen waren aanvanke
lijk onbewerkt en de holle ruimten tussen de
stenen werden met Nijlaarde als een soort mor
tel opgevuld (3300-2100 v.Chr.). Later, omst
reeks 1500 v.Chr., gebruikte men voor deze
koningsgraven ook gebakken steen. De Joodse
slaven moesten deze onder andere bakken en er
de piramiden van bouwen (Exodus 1:14).
In Griekenland bouwde een volk voorde
Hellenen buitengewoon zware verdedigingsmu-
ren van ruwe steen zó als deze uit de groeve
kwam. De gapende voegen werden opgevuld
met kleine steenbrokken. De beroemde

Cyclopenmuur in Mycene op de Peloponnesus,
eveneens 1500 jaar voor Christus, is opge
bouwd uit reusachtige rotsblokken die echter
zodanig zijn behakt dat de dichtsluitende voe
gen elkaar raken. Een bindmiddel was niet
nodig.

Nederland

In de eerste eeuwen van onze jaartelling, toen
het tegenwoordige Nederland bevolkt werd,
gebruikte men hoofdzakelijk hout voor woning
bouw of wait voor woningbouw moest door
gaan. Met uitzondering van Zuid-Limburg,
waar mergel voorkomt, ontberen we in ons land
rotsformaties om van die stenen huizen te kun
nen bouwen. Hout was er toen voldoende. In
later eeuwen waren er stenen nodig voor het
bouwen van burchten als voorname behuizing,
kerkjes en verdedigingsmuren. Langs de grote
rivieren was klei voorhanden voor het bakken
van stenen, tegels (tichels) en pannen. Als bind
middel tussen de stenen gebruikte men schelp
kalk, gebrand uit schelpen die aan de kusten
ruimschoots voorhanden waren.

Schelpkalk

Schelpkalk behoort tot de familie van de mor-
tels. Mortels dienen om de stenen tot een goed
gesloten geheel te verbinden, ter beschutting of
versiering van muuroppervlakten, voor pla
fonds, voor het voegen van muren, het dichten
van aansluitingen van pannen en voor het
samenstellen van beton. De grondstof wordt
gemengd met een vullingsstof (meestal zand)
en water. Deze massa versteent en hecht zich
daarbij sterk aan de stenen. Daarnaast werd
kalk gebruikt in de landbouw als kalkbemesting
en in de chemische industrie, onder andere voor
het bereiden van soda. Kalk wordt gebrand van
kalksteen of mergel (een mengsel van kalk en
leem) of van schelpen. De Romeinen kenden
deze techniek al. In Koudekerke zijn vier kalk-
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ovens opgegraven uit het jaar 75 na Christus.
Het vroeg Christelijke kerkje te Egmond uit het
jaar 700 is opgemetseld met schelpkalk. In
1345 ondernam graaf Willem IV een veldtocht
naar de Friezen. Hij stelde zich voor in het ’vij
andelijke’ land enige sterkten te bouwen en
nam daarvoor een hoeveelheid schelpkalk mee.
(De graaf sneuvelde overigens bij Stavoren.)
Toen aan het einde van de middeleeuwen de
steden groter werden en houtbouw door de
overheden hoe langer hoe meer werd verboden
met het oog op brandgevaar, was er meer en
meer behoefte aan stenen en metselspecie om te
kunnen bouwen.

Schelpen
Schelpen waren in onvoorstelbare hoeveelhe
den op te vissen langs de kusten. Wie heeft ze
niet gezien, hetzij in werkelijkheid, hetzij op
schilderijen, die charmante karretjes met een
paard ervoor, een schelpenvisser ernaast, die
met een groot schepnet schelpen uit zee in de
kar gooide'? De schelpen werden naar de kalk
ovens vervoerd en daar verbrand tot schelp
kalk. Namen als Schulpweg, Schulpvaart en
Schelpenpad herinneren daar nog aan. In Zuid-
Holland werden veel wegen met schelpen ver
hard.
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De afsluiting van de Zuiderzee had invloed op
de zeestroming langs de Noordzeekust waar
door het aanbod van schelpen daar sterk afnam.
Mede door de stijging van de loonkosten werd
dit het einde van de schelpenvisserij langs de
Noordzeekust. Op de wadden bleven nog vol
doende schelpen over die opgevist werden met
schepen uitgerust met beugels en sedert 1883
met schelpenzuigers, die grote hoeveelheden uit
de zeebodem opzogen. Uit natuurbehoudover-
wegingen werd later het schelpenzuigen in de
Waddenzee aan banden gelegd.

I)e plaatsing van de kalkbranderijen

De plaatsing van de kalkovens werd bepaald
door twee factoren: de aanvoer van schelpen en
de aanvoer van brandstof, in vele gevallen turf.
Beide materialen werden aangevoerd via vaar
water. Dientengevolge vinden we de branderij
en uit economische overwegingen aan vaarwa
ter. In de noordelijke provinciën ontstonden
kalkbranderijen langs de vele kanalen, goed
bereikbaar voor de aanvoer van turf uit de
veenkoloniën en eveneens voor schelpen opge
vist uit de Waddenzee. Bijzonder gunstig lagen
Zwartsluis en Dedemsvaart, goed bereikbaar
vanuit het veengebied en via de Zuiderzee. In
Noord- en Zuid-Holland lagen de kalkbrande
rijen dicht achter de kuststrook, zoals in
Akersloot en Katwijk, terwijl die in Huizen (bij
de haven) profiteerde van de ligging aan de
voormalige Zuiderzee en ook gunstig was gesi
tueerd ten opzichte van de wind, nodig voor de
trek in de ovens.
Het eindprodukt, de gebluste kalk, werd ook via
het vaarwater gedistribueerd, reden waarom de
ligging aan vaarwater ook in dat opzicht gun
stig was. Werd een kalkbranderij vanwege het
afzetgebied dicht bij een stad gebouwd, dan
moest dat bedrijf buiten de stad worden gesitu
eerd, omdat bij het branden gasdampen vrijko
men die een onaangename lucht verspreiden.

De kalkovens

De kalkovens hebben in de loop der eeuwen
nogal eens veranderingen ondergaan.
Aanvankelijk waren het grote afgeknotte kegels
met een voetdiameter van ongeveer 8,5 meter
en een hoogte van ongeveer 4 meter. Later,
zoals in Huizen, waren deze maten 5,5 meter

Doorsnede-tekeninx van een kalkoven.

aan de voet met een hoogte van 14 a 15 en
17,5 meter. Flesvormige bouwsels, ware blik
vangers in het landschap en bakens voor de
schepen op wat nu het Gooimeer is. Vlak boven
de begane grond waren op regelmatige afstan
den een achttal openingen uitgespaard, de zoge
naamde trek- of lesgaten, die met stalen deuren
afgesloten konden worden om de trek in de
oven te kunnen regelen en om, na het branden,
de ongebluste kalk uit de oven te kunnen halen.
Tussen de ovens stond het blus- of leshuis,
waarover hierna meer. Uit economische over
wegingen bestond een kalkbranderij uit meer
dan één oven. Was de ene oven in bedrijf, dan
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De kalkovens van Huizen omstreeks I960.
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kon een tweede bedrijfsklaar worden gemaakt
en een derde, die juist was uitgebrand, kon
leeggehaald worden. Afhankelijk van de weer
somstandigheden brandden in Huizen soms
twee ovens tegelijk, terwijl de andere twee wer
den klaargemaakt.

De techniek van het branden

De techniek van het branden heeft in de loop
der tijden weinig veranderingen ondergaan en
komt in principe op het volgende neer. Onderin
de oven werd een vuur aangelegd van turf en
takkenbossen. Via een deur in de oven, aange
bracht op een hoogte van ongeveer 5,5 meter
boven het maaiveld, werden - aanvankelijk met
loopplanken en later met een zogenaamde
Jacobsladder - lagen schelpen afgewisseld met
lagen turf in de oven geworpen. Eind vorige

eeuw nam het aanbod van steenkool toe. Toen
begon men de schelpen vooraf met die brand
stof te vermengen. Deze werkwijze paste men
in Huizen toe. Natgemaakte schelpen werden
met antracietgruis vermengd en dit mengsel
werd in de oven geworpen. De hoogte van de
schelpen en de brandstof werd bepaald door de
weersomstandigheden: veel of weinig wind,
waardoor er veel of weinig trek was in de
schoorsteen.
Schelpen bestaan voor 95 procent uit koolzure
kalk. Door nu de oven te verhitten tot 900 a
1200 graden Celsius, ontwijkt het koolzuurgas
en blijft de ongebluste kalk over. Via de trek- of
lesgaten (zie hiervoor) werden de gebrande
schelpen uit de oven gehaald en met kruiwa
gens vervoerd naar het les- of blushuis. Daar
werd de ongebluste kalk vermengd met water
waardoor de schelpen uiteenvjelen tot het eind-
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produkt, de gebluste kalk. Het blussen of lessen
was er de oorzaak van dat de temperatuur
opliep tot ongeveer 100 graden Celsius waarbij
veel stoom vrijkwam. Men liet de kalk enige
tijd blussen, waarna deze werd gezeefd om
ongebrande schelpen en andere ongerechtighe
den te verwijderen. In zakken of in bulk werd
de kalk vervolgens naar de klant gebracht.

De kalkbranders

Het laat zich denken dat het kalkbranden nu
niet bepaald een aangenaam beroep was. Het
verwerken van de schelpen met turf gaf veel
stof en het verwerken met antracietgruis was
smerig. De hitte van de ovens, in de onmiddel
lijke nabijheid waar de branders hun werk
moesten doen, kon men daarbuiten ook heel
goed bemerken. Door de hitte en het vele stof
moesten de branders doeken voor hun mond en
neus binden en lappen over hun hoofd leggen
om verbranden van de huid te voorkomen.
Daardoor moesten zij ook altijd lang en stevig
ondergoed dragen. Ongezond was het niet.
want de invloed van de kalk voorkwam zweren
en was een uitstekende remedie tegen astma,
zoals een Huizer kalkbrander, Rinze Rinzema
(geb. 1920) ons wist te vertellen.
De ovens moesten natuurlijk in de weekeinden
blijven doorbranden, wat met het toenmalige
werken op zaterdag weinig problemen oplever
de. Het vereiste van de branders een zekere fee
ling om, rekening houdende met de wind, te
zorgen voor een constante temperatuur, wat
belangrijk was voor de kwaliteit van de kalk.
We vermeldden reeds dat de kalkovens van
Huizen daarvoor zo gunstig lagen; dit was er
mede de oorzaak van dat de schelpkalk van
Huizen verschillende malen als het beste pro
dukt van Nederland werd gekwalificeerd, een
feit waarop de branders niet weinig trots waren!

De tegenwoordige situatie

Heel lang is er gediscussieerd over het vóór en
tegen van schelpenkalk ten opzichte van port-
landcement, een produkt afkomstig uit
Engeland (1824) en jarenlang in handen van de
Engelsen gebleven, totdat omstreeks 1849 dat
ook werd samengesteld in Frankrijk en
Duitsland, en in 1926 in Nederland.
Uiteindelijk heeft het portlandcement het

gewonnen van de schelpkalk mede door de
grootschalige cementindustrie van de ENCI-
fabrieken in Maastricht. Dit betekende het
einde van de Nederlandse kalkbranderijen.
Waren er omstreeks 1930 nog een 300 kalk
ovens in ons land, thans is er - voor zover ons
bekend - alleen nog een kalkbranderij in
Hasselt die momenteel wordt gerestaureerd en
weer in gebruik genomen, omdat schelpkalk
nog altijd wordt gebruikt voor restauratiewerk
zaamheden. In het buitenmuseum van het
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen zijn drie kalk
ovens uit Akersloot herbouwd als museumstuk
ken.

De kalkovens van Huizen

Het kalkbranden in Huizen gold voor ons dorp
als de oudste industrie, ouder dan die van de
Balamundi (in 1929 pas in Huizen) om van
Philips maar niet te spreken. Eén oven werd
gebouwd in 1918, twee in 1919 en nog één in
1920, alle op aanvraag van de Gebr. S. en
H. Vos. Tot het midden van de jaren zeventig is
men in Huizen doorgegaan met het branden van
schelpkalk, maar daarna is deze industrie beëin
digd. Toen het met de schelpkalkbranderij niet
zo goed meer liep zijn de Gebr. Vos langzamer
hand overgegaan op de in Huizen bekende
bouwmaterialenhandel onder dezelfde naam en
op het voormalige fabrieksterrein. De uitbrei
ding van Huizen vond haar weerklank in de
bouwmaterialenhandel. Het gevolg was dat
men de vier grote kalkovens als een sta-in-de-
weg op het terrein ervoer en deze wilde slopen,
ondanks het feit dat de ovens in 1981 nog wer
den gerenoveerd. Deze renovatie vond niet
plaats uit een oogpunt van liefde voor industrië
le monumenten, maar uit de noodzaak om
gebouw en torens, opslagplaatsen voor bouw
materialen, voor instorten te behoeden.
Omstreeks 1988 begon cr een tijd van touw
trekken om het bestaan van de kalkovens.
Enerzijds de firma Vos die ze kwijt wilde
anderzijds de gemeente Huizen. Zij wilde de
kalkovens behouden, omdat het hier een indus
trieel monument betrof en omdat de kalkovens
zo’n beeldbepalend element vormden, vooral
vanaf het Gooimeer. De gemeente meldde de
kalkovens bij Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland aan voor plaatsing op de provinciale
monumentenlijst, welk verzoek werd ingewil-
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ligd. Daarna volgde een verzoek om subsidie
voor verplaatsing van de kalkovens, want het
gemeentebestuur had wel oog voor de moeilijke
situatie waarin de bouwmaterialenhandel ver
keerde. De kosten van verplaatsing schatte men
toen op anderhalf miljoen gulden en bovendien
wilde men aan de eventueel herbouwde kalk
ovens een nuttige bestemming geven, want de
ovens zonder meer zouden alleen maar een
plaatje zijn voor voorbijgangers.
Iedereen die met deze materie op de hoogte is,
weet dat het heel lang kan duren voordat er
enige resultaten worden geboekt. Zo ook hier.
Als eerste stap werden de kalkovens in 1989
gesloopt. In afwachting van een andere bestem
ming werden drie torens steen voor steen afge
broken en opgeslagen op de gemeentewerf. De
vierde toren werd niet afgebroken, maar in zijn
geheel verplaatst naar een betonnen plateau,
buiten de opslagplaats van de bouwmaterialen
handel, aan het begin van de haven. Dit werd
een grote miskleun. De schoorsteen, ongeveer
acht meter hoog, zonder de daarbijbehorende
oven, staat daar thans nog doelloos, onesthe
tisch en vreemd aan de weg. Menigeen zal zich
afvragen: ”Wat moet dat ding daar?”
De gemeente Huizen probeerde inmiddels van
de provincie Noord-Holland subsidie te krijgen
om de kalkovens te kunnen herbouwen. Dat
lukte. De provincie zegde een subsidie toe van
ƒ 250.000,-. Een bedrag van ƒ 50.000,- was al
gemoeid met het slopen en opslaan van de kalk
ovens, terwijl herbouw wordt begroot op
ƒ 2.500.000,-. Ook moest de vraag nog beant
woord worden waar de kalkovens herbouwd
zouden worden en wat voor nuttigs ermee te
doen.
Met voorbijgaan aan de verschillende plannen
kwam uiteindelijk de exploitatiemaatschappij
’Hedon B.V.’, eigenaresse van de restaurants
’De Haven van Huizen’ te Huizen en ’Floris V’
te Muiden, met het plan de kalkovens aan de
haven te herbouwen, tevens als vestigingsplaats
voor een restaurant, de Huizer afdeling van de
regionale muziekschool ’Gooi- en Vechtstreek’
en een kantoor- en congresruimte. De gemeente
Huizen stemde met de plannen in, waarna het
architectenbureau ir P.J. Hagedoorn te Huizen
de plannen verder kon uitwerken. De gemeente
zegde toe dat zij de kosten zou betalen voor de
indeling van het gebied rondom de herbouwde
kalkovens, de aanleg van een parkeerterrein en

overheveling van de provinciale subsidie van
twee ton. Als resultaat van alle inspanningen
werd eind 1994 begonnen met de terreinwerk-
zaamheden, ongeveer ter plaatse van de eenza
me schoorsteen/toren, dicht bij de oude haven
van Huizen.
Wanneer de bouw vlot verloopt, is de verwach
ting dat in de tweede helft van 1995 de torens
van de kalkovens weer als blikvangers tegen de
hemel zullen afsteken, waardoor mede de herin
nering aan een eeuwenoude industriële nijver
heid levend blijft.
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Het bovenstaande werd in een andere vorm eerder gepubli
ceerd in het blad van de 'Historische Kring Huizen'
juni 1988.
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Huizen en zijn oeverzwaluwen
D.A. Jonkers
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Cultuurvolger

Oeverzwaluwen zijn
kleine bruin gekleurde
zwaluwtjes, die in
open grazige terreinen
in de omgeving van
water hun leefgebied
hebben. Voor een deel
is deze vogelsoort nu
een cultuurvolger, die
afhankelijk is van
menselijke graafactivi-
teit. Met hun pootjes
graven zij in steile
afgekalfde oevers van
rivieren, beken, afgravingen en gronddepots
een nestgang van ongeveer anderhalve meter
lengte. Aan het eind daarvan wordt een nest-

kom gemaakt. Het is dan ook niet zonder reden
dat de Oeverzwaluw in de volksmond ook wel
Aard-, Water-, of Dijkzwaluw wordt genoemd.
De naam Aardzwaluw komt voort uit het vroe
gere geloof dat Oeverzwaluwen in de grond
overwinterden. Vroeger was het de gewoonte,
dat boeren met hun karren buiten de dorpen
zand gingen winnen, waarbij steile kantjes ont
stonden. Dit afgraven gebeurde ook 's winters.
Men trof dan bij het graven dode zwaluwen in

Nest oeverzwaluwen.

de grond aan, die door de ouders in de steek
waren gelaten, omdat zij te laat waren geboren
en bij de ouders inmiddels de trekdrift de

Zwaluwen zijn bekende vogels in ons land, wat
bijvoorbeeld blijkt uit de zegswijzen ’Eén zwa
luw maakt nog geen zomer’ en ’Beter één zwa
luw in de hand dan tien in de lucht’. Alle vier in
ons land broedende zwaluwen komen in Huizen
voor. Dat zijn de Gierzwaluw (onder dakpan
nen en in spleten), de Boerenzwaluw (in schu
ren, stallen en onder bruggetjes), de
Huiszwaluw (onder overstekende delen van
daken) en de Oeverzwaluw (in zandige steilran-
den). Over de laatstge
noemde gaat het in
deze bijdrage. Het is
een soort, waarvan de
aantallen broedparen
in Nederland de laatste
tientallen jaren gedeci
meerd zijn. De
Oeverzwaluw staat
dan ook op de nationa
le Rode Lijst van met
uitroeiing bedreigde of
speciaal gevaar lopen
de soorten.
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broeddrift overheerste.
De Oeverzwaluw is een vogel die hier alleen in
de zomer vertoeft en waarvan het voedsel in
hoofdzaak bestaat uit vliegende insekten als
muggen, vliegen, haften, kleine kevers en
schietmotten. Vanaf half april verschijnen de
eerste oeverzwaluwen in het broedgebied. Rond
half augustus tot begin september vertrekt de
hoofdmacht naar de overwinteringsgebieden
die ter hoogte van de Sahelzone in Afrika lig
gen. Er zijn terugmeldingen van in Nederland
voor onderzoek geringde exemplaren, die in
Senegal zijn aangetroffen.

Kolonie bij Rijsbergen

De eerste bekende kolonie uit Huizen dateert
uit de tweede helft van de jaren dertig, toen er
zich één in de zandafgraving bij de kalkzand-
steenfabriek Rijsbergen bevond. Er huisde toen
een kleine kolonie, waar in de jaren veertig
circa 40 broedparen voorkwamen. De omstan
digheden waren kennelijk gunstig, want in
1970 herbergde de kolonie maar liefst
300 broedparen. Daarmee was het gebied het
belangrijkste broedterrein in het Gooi, want
bijna de helft van de totale Gooise populatie
kwam hier toen voor. Daarna namen de aantal
len sterk af, een verschijnsel dat zich in heel
Nederland manifesteerde. Deels zal dat te
maken hebben gehad met de toenemende woe
stijnvorming in het overwinteringsgebied in de
Sahelzone. Een vochtig overwinteringsgebied
met een rijk insektenleven is essentieel om te
kunnen overleven en in een goede trekconditie
te komen. De oorzaak van de achteruitgang lag
voor een deel ook in Rijsbergen. Spelende kin
deren veroorzaakten in het begin van de jaren
zeventig zoveel verstoring, dat de situatie van
jaar tot jaar verslechterde. Dit leidde ertoe, dat
de kolonie en omgeving in 1974 tot beschermd
vogelgebied werden verklaard. Het resultaat
van deze actie was een aantal van 90 broedpa
ren in 1975. De oeverzwaluwen hadden het tij
mee, want in 1977 werden zelfs 150-200 bezet
te nestholtes geteld. In de jaren erna liepen de
aantallen in de kolonie Rijsbergen weer sterk
terug en uiteindelijk verdwenen zij van deze
broedplaats. Gelukkig waren er in de aanlig
gende groeve Oostermeent, die iets westelijk
van Rijsbergen in de gemeente Blaricum ligt,
nieuwe mogelijkheden ontstaan. Vanaf 1977

toen daar circa 40 paren broedden, nam het
aantal toe tot 260 paren in 1981. Daarna daalde
ook hier het aantal broedparen. Met veel kunst
en vliegwerk is deze kwetsbare wand, die
tevens een in Nederland unieke geologische
ontsluiting vormt, af en toe hersteld. Ondanks
de informatieborden veroorzaken ook hier spe
lende kinderen instortingen en verstoring. In
1994 waren er slechts dertien broedparen.
Bloeiperiodes als voorheen zal deze kolonie
door de genoemde oorzaken waarschijnlijk
nooit meer beleven. Voor Rijsbergen is het
doek definitief gevallen. De voormalige wand
van de kolonie is sterk geërodeerd; de resten
ervan lijken op een skihelling. Rondom zijn
overal struiken en boomopslag gaan groeien,
waarin het Drentse krenteboompje overheerst.

Vestigingen elders in Huizen

Er zijn maar heel weinig gegevens over andere
broedplaatsen in de gemeente Huizen. Grote
spectaculair ogende wanden als in Rijsbergen
waren daar trouwens ook niet aanwezig. De
oeverzwaluwen moesten het dus hebben van
gronddepots en andere opgeworpen hopen
aarde. De aantallen broedparen op die plekken
kunnen nooit groot geweest zijn en het is dus
heel wel mogelijk dat broedplaatsen onopge
merkt zijn gebleven. In ieder geval is bekend,
dat bij de haven van Huizen van 1930-1940
circa vijf paren nestelden. Enkele tientallen
jaren later, in 1977, huisden daar 20-25 broed
paren. Ook deze tijdelijke broedplaatsen verd
wenen. Uit diverse mededelingen blijkt, dat tij
dens bouwactiviteiten in de omgeving van het
Gooimeer op enkele plaatsen oeverzwaluwen
hebben genesteld. De aantallen zijn onbekend.

Toekomstverwachting

Is er nog een toekomst voor de oeverzwaluwen
in Huizen?
De omkade gedeelten van het te bebouwen
Vierde Kwadrant zijn als tijdelijke broedplaats
ongeschikt. De zanddijken zijn niet steil
genoeg. Ogenschijnlijk lijkt het gronddepot
van de gemeente bij Rijsbergen een geschikte
broedplaats, maar om één of andere reden
komt de soort hier niet tot nestelen. Onrust
door voortdurende werkzaamheden kan hier
van de oorzaak zijn. Een herstel van de oude
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Oeverzwaluwen voor nest ingang.

wand dicht bij het hek van Rijsbergen is niet
realistisch. Landschappelijk gaat het gebied er
op achteruit, omdat de opslag verwijderd moet
worden en er een kale wand voor in de plaats
komt. Bovendien wordt er veel gewandeld en
gespeeld en is de kans van geregelde instorting
en verstoring groot. Toch kan Huizen nog wel
wat doen om de Oeverzwaluw weer binnen de
gemeentegrenzen tot broeden te verleiden. Met
geringe kosten en een minimale kans op versto
ring is een eenvoudige voorziening te maken
aan de Randweg-midden. De oeverrand van het
oostelijk gelegen plasje kan tegen geringe kos
ten aan de noordzijde voor de begroeiing wor
den afgestoken. Er ontstaat dan wel een wand
van geringe lengte en hoogte (± 1 m), maar daar
kunnen altijd een tiental paren in gaan broeden.
De kans op vestiging is groot door de aanwe
zigheid van de paren in de groeve Oostermeent.

Mocht de uitvoering van dit plan niet mogelijk
zijn, dan kunnen de Huizers voor zo lang hel
duurt altijd nog genieten van de oeverzwaluwen
in de groeve.
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De klederdracht van Huizen
J.W. van Geenen-van den Berg - B.J. van Geenen

Het is moeilijk een overzicht te geven van de
ontwikkeling van de klederdracht in het alge
meen en dus ook voor Huizen. Het is een
bekend feit dat klederdracht uit toenmalige
modedrachten en met name stadsmode uit het
midden van de 16e eeuw is ontstaan. Uit deze
periode is eigenlijk niets meer bewaard geble
ven, zelfs niet op prenten en/of schilderijen,
want Huizen was een zeer geïsoleerd dorp.
De eerste prenten die wij van de klederdracht
van Huizen kennen, zijn van Valentijn Bing en
Jan Braet van Ueberfeldt, beiden leerlingen van

de leermeester Kruseman en schilders van
romantische en historische genre-stukken en
portretten. Bij de firma Frans Buffa & Zn. te
Amsterdam werden waarschijnlijk tussen 1849
en 1857 veertien afleveringen, telkens bestaan
de uit vier litho’s met beschrijvingen in het
Nederlands en het Frans, van de Nederlandse
klederdrachten uitgegeven. Van dit boek is in
1978 door het Openluchtmuseum te Arnhem
een herdruk uitgegeven. Dit boek geldt als een
leidraad voor de Nederlandse streekdrachten.
Beschouwen wij de platen van Huizen uit dit

boek (zie afb. 1), dan zien wij
hierop een visser in zomers
feestgewaad met blauw damas
ten borstrok, een apart geknoop
te halsdoek met daarboven gou
den keelknopen en een hoge
hoed. Daaronder een buisje en
kuitbroek met daaronder lange
blauwe kousen en zwarte schoe
nen met gespen. Links naast de
visser staat een meisje gekleed
in de volwassen vrouwendracht
met rok, jak, schort, witte hals
doek en klepmutsje op oorijzer.
Op de rechterzijde van de prent
zien wij de visser van achteren
en naast hem een volwassen
vrouw met dezelfde kleding als
het meisje, maar met de strolui-
felhoed over de lage muts. In
die tijd werden er ook al alleen
lage mutsen gedragen door de
vrouwen zoals het meisje
draagt.
De vrouw op de tweede afbeel
ding draagt de doordeweekse
kleding die bestond uit een jak,
halsdoek, rok en schort. Deze

Afb. I . Uit: Valentijn Bing en Jan Braet van Ueberfelt, kleurenlitho.

kleding was eenvoudiger van
snit. Kijken wij naar de man
dan zien wij duidelijke verschil
len met de feestelijke dracht van
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Afb. 2. Uit: Valentijn Bint; en Jan Brad van Ueberfelt, kleurenlitho.
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de visser. De/e man draagt een
wollen muts, keelknopen aan zijn
borstrok, halsdoek, een baaitje (een
hemd met benen knopen), een jas
gevoerd met blauw baai met omge
slagen revers, lapellen genoemd.
De lapellen worden met benen kno
pen vastgezet op de jas. Als broek
wordt een smalle kuitklepbroek
gedragen met twee grote zilveren
broekstukken aan de voorzijde en
twee kleine zilveren knopen aan de
zijkant, daaronder draagt hij lange
grove kousen en schoenen zonder
zilveren gespen.
Bij nadere beschouwing van de
andere prenten in het boek is het
opgevallen dat de hoofdbestandde
len van de vrouwendracht veel op
elkaar lijken. Daar is pas later ver
andering in gekomen. Zoals bekend
is klederdracht onderhevig aan ver
anderingen en/of modetrend. Alleen
kan niemand aangeven waar deze
veranderingen vandaan komen. De
veranderingen gaan dan ook heel
geleidelijk en ontstaan soms door
religieuze invloeden. Vooral de
Huizer vrouwendracht is na onge
veer 1870 door deze invloeden
steeds meer versoberd. Het kleurige
lage jak en de inleghalsdoek verdwenen en het
huidige sobere jak kwam daarvoor in de plaats.
De muts ging groeien totdat de huidige Isabee
(oorijzermuts) is ontstaan. De grootste verande
ringen deden zich voor tussen 1870 en 1920. In
1920 was het vrouwenkostuum praktisch zoals
het nu nog is, alleen de muts is tussen 1920 en
1940 nog hoger geworden. Na 1940 is ook de
muts niet meer gegroeid. Vanaf de Eerste
Wereldoorlog begonnen er al 1 Iuizer vrouwen
in buitenkleren te lopen. Deze tendens heeft
zich na 1945 versneld voortgezet en nu, anno
1995, zijn er nog ongeveer 55 vrouwen die de
dracht trouw zijn gebleven. Zij zijn echter allen
ouder dan 80 jaar.
De mannendracht is een heel ander verhaal. Er
waren twee hoofdstromen, te weten de vissers-
dracht en de boerendracht. Door aanname van
de Zuiderzeewet met als gevolg de droogleg
ging en de Afsluitdijk, werd al snel duidelijk
dat er voor de visserij geen toekomst meer was.

Mede door het feit dat Huizen een goed achter
land had, ging men al vroeg over op andere
vormen van bestaan. Denk hierbij aan de
vloerzeilfabriek Balamundi die toen voor een
aantal mensen een andere toekomst inhield.
Bouwmaatschappijen ontstonden en niet te
vergeten de kaashandel. Dit alles bij elkaar
maakte dat vele mannen buiten het dorp kwa
men en al snel hun traditionele dracht uitdeden
en vervingen door de toen geldende mode-
dracht. De boeren bleven nog relatief lang
trouw aan de dracht, maar tussen 1930 en 1940
waren praktisch alle mannen in de ’gewone’
burgerdracht.
Na dit historisch overzichtje willen wij u aan
de hand van de foto van de klederdrachtgroep
’Huizen’ de diverse gedragen kostuums nader
verklaren.
Op de voorgrond de kinderdracht, zoals deze
werd gedragen tot ongeveer 1925/1930. We
beginnen bij de twee jongetjes, beiden dragen
een pet waar alle jongens in die tijd mee lie-

TVE 13'jrg. 1995
-  87 -



pen. Zij dragen beiden een klepbroek, wellicht
met bretels en een kieltje. Vissersjongens droe
gen een blauwe zakdoek om de hals en liepen
op witte klompen. Jongens van boerenafkomst
hadden een rode zakdoek om de hals en droe
gen gele klompen.
Bekijken wij de drie meisjes, dan zien wij er
twee met het zondagse hoedje en één meisje
met de winterkaper, een wollen gebreide of
gehaakte muts met balletjes. Alle drie dragen
hoge schortjesjurkjes met de specifieke mou
wen en onder de mouwen de blauw gebreide
met witte kraaltjes versierde mofjes, met daar
onder zwarte kousjes en zwarte schoenen.
Het groepje links bestaat uit drie personen, met
in het midden de hangenbaas. Dit was de baas
en/of eigenaar van een rokerij waar de vis werd
gerookt. Hij draagt een pet, vest, kiel en klep
broek. Aan weerszijden van hem de twee spie-
ters. Spieters zijn vrouwen die in de rokerijen
(de hangen) de haring aan de stokken, de spie-
ten, regen. Zij dragen gehaakte pikmutsen met
een enkele staart, zwarte, meestal afgedragen
jakken met werkschotten waarover als extra
bescherming een jute zak werd gedragen.
Onder deze kleding droegen ze een zwarte rok,
zwarte wollen kousen en witte klompen. De
mouwen van het jak worden door middel van
boordmouwen omhoog gehouden.
De groep voor de ingang bestaat uit vier perso
nen. De man links draagt een pet en een geheel
zwart lakens pak, het zogenaamde opknappers-
pak en om de hals een bef die onder het vest
wordt gedragen. Het meisje met het spoor
mandje draagt een pikmuts met dubbele staart,
een gekleurd hoog gesloten bloemetjesjak, bont
schort en een zwarte rok. Naast haar een vrouw
in cornet-dracht in de rouw. Een cornetmuts is
een heel andere muts dan de Isabee of de oor-
ijzermuts. De muts heeft een zeer fijn geplooide
voorstrook en een gepijpte achterstrook. Om de
hoofdbol worden effen linten gedragen. Hierbij
behoort een mooi zwart bewerkte japon met een
zwarte schort, aan de onderzijde voorzien van
zwart kant en zij draagt hierbij zwarte hand
schoenen. De onderzijde van de japon is voor
zien van bessels (oprijgsels), hierdoor blijft de
japon mooi rond staan. De man in zondagse
vissersdracht draagt een kleine pet, gouden
keelknopen, een baaitje met benen knopen en
een jas gevoerd met blauw baai met omgesla
gen revers (lapellen). De lapellen worden met

benen knopen vastgezet op de jas. Als broek
wordt een smalle klepbroek gedragen met twee
grote zilveren broekstukken aan de voorzijde en
twee kleine zilveren knopen aan de zijkant,
tevens wordt hierbij een zilveren chatelaine met
horloge gedragen. Omdat het de zondagse
dracht is, worden schoenen met zilveren gespen
gedragen.
Kijken wij achter de balustrade, dan zien wij
daar vier vrouwen. Drie van deze vrouwen dra
gen de daagse dracht met Isabee uit de rouw.
Deze bestaat uit een bruin jak, een bont schort
en Isabee (zie afb. 3) en een zwarte rok. Als
schoeisel worden er muilen gedragen. Het
meisje rechts van dit groepje draagt een pik
muts met dubbele staart en op haar arm een
baby, ook in dracht. De baby is gekleed in een
licht jurkje met kleine bloemetjes en een hele
wijde rok. Op het hoofdje heeft het een pik-
mutsje. Tot hun vierdejaar werden jongetjes en
meisjes het zelfde gekleed.
Kijken wij naar de groep voor de balustrade,
dan is de eerste vrouw in daagse dracht uit de
rouw. Daarnaast staat een vrouw in zondagse
dracht met oorijzermuts (zie afb. 4). gouden
slot met granaten, bruin jak, zondagse schort en
handschoenen. Huizen is de enige plaats waar
zomers en winters, bij de zondagse dracht,
handschoenen worden gedragen. De volgende
vrouw heeft weer een daagse dracht uit de rouw
met Isabee. Naast haar staat haar man met een
pet, een kiel, gouden keelknopen, een buisje,
een halsdoek (te weten de kasiné) en een klep
broek. Vervolgens een vrouw met klepmuts,
gedragen op oorijzer, laag gebloemd jak met
witte halsdoek, licht gekleurde schort. Tevens
heeft zij een beugeltas bij zich en draagt zij een
zwarte rok. De man naast deze vrouw is een
Duitse kruier. Deze mannen gingen voor meer
dere weken naar Duitsland met een voorraad
kaas en verkochten deze kaas per pond of kilo
onder andere in het Ruhrgebied. Ze droegen een
hoge pet, een bef met daaronder een kiel en
daar overheen een bonker van laken. Verder lie
pen zij in een zwarte klepbroek, zwarte sokken
en zwarte schoenen. Tenslotte de vrouw in cor
net-dracht uit de rouw. Haar dracht is een muts
met fijn geplooide voorzijde en een gepijpte
achterzijde. De mutsbol wordt afgedekt door
twee linten van damast met ingeweven bloe
men. Een bruine japon met mooi bewerkte
voorzijde met daarop een gouden broche (hart-

TVE 13'jrg. 1995
-  88 -



speld), om haar hals een gouden slot met grana
ten, /.wart zijden schort met kant aan de onder
zijde, zwarte kousen en schoenen completeren
het geheel.
Wij hopen dat wij u met deze bijdrage het één
en ander over onze Huizer klederdracht hebben
kunnen vertellen en hopen uw belangstelling te

hebben gewekt vooreen stukje plaatselijke cul
tuur. Tijdens de Open Dag van ’Tussen Vecht
en Eem' op 13 mei 1995 te Huizen zal onze
klederdrachtgroep een presentatie verzorgen.

BRON
Klederdrachtgroep Huizen.

Isabee

Klederdrachtgroep van Huizen.
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De Huizer
A. Kruijning-Teeuwissen

We houwen nijt van raar doón
Doö gewoon, da’s gek genog
Mar... as ter ê host mot wurren
dan binnen we d’r toch.

En elke zondag baanen
of... bakhalen bij Aag
’’tenminste as ze een huisie het
want dat was nog de vraag”.

Dat binnen van die dingen
daer houwen wij arg van.
Zoö as verjaardag vieren
De femielje is ter dan.

Lekker een antjen loöpen
’n boöschop doö bij Tij
Mar ök et straetjen schrobben
en de klompen op ’n rij.

We houwen van inmaak boönen
Andijvie uit et vat
Een lekk’re kruimege aer’pel
en spek dat nijt zoo spat.

Van een lekker pittig bakkie
’n stukkie tuintjen achter t’ huis.
We letten op de buren
daer is et vast nijt pluis.

We houwen van keuper poesen
’’droogschuren, da’s ok goöd"
’n blommetjen op tafel
De bieten lekker rood.

En zeker van de schoonmaak
daer kannen we wat van.
Beginnen op de zolder
zoö op beneden an.

We lusten graeg eên vissie
en uitgebakken spek
Mar... as et onbekend is
dan het tie nijt vuul trek.

We binnen wat luidruchtig
Soms bij et harde of.
Och ja, een echte Huizer
is aindeloös van stof.

En is iets rappekollig
Zit de knoop d'r gien meer an
Hij zal et deimie maken
Daer houdt de Huizer van.

We timm’ren graeg eên hokkie
Brengen rotzeu naer de zolft
En zien dat et dak van ’t kippehok
an de aare kangt wat golft.

En op de zaeterdagawud
Is et werk steevast an kangt
Ja, soms een enkel keertjen
Werkt nog iemand öp et langt

We binnen eên ijv’rig volkie
Minsen mot temperement
We houwen nijt van zeuren
Dat binnen we nijt ê went.

Marzondas..., as de klok luidt
Op de eerste dag der week
Dan gaen we naer de kerk too
en luist’yen naer de preek.

VERKLARINGEN
boöschop = booodschap
aerpel = aardappel
keuper poesen of droogschuren = koperpoetsen
rappekollig = gerafeld
deimie = straks
zolft = vuilstortplaats

BRONNEN
Deur dc bank ê neumen. Uitgave boekhandel De
Groot c.v., Huizen. Illustraties: M. Baas-Borreman.
Tekst: A. Kruijning-Teeuwissen
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’De Gooische Zijdeteeltvereeniging,
gevestigd te Huizen. ’ t. Kmjmr-vos

ln een artikel uit de Laarder Courant 'De Bel'
van 25 juni 1935 wordt melding gemaakt van
het verschijnen van liet hoekje 'Beknopte
Handleiding voor de zijdeteelt’ , door de secre
taris van de vereniging, de heer J.H. Smitt.
Dit hoekje was voor mij aanleiding om een
klein onderzoekje te doen naar de zijdeteelt in
Huizen. Temeer daar bleek dat slechts weinig
mensen er zich nog iets van kunnen herinneren.

’In een uithoek in het Gooi, in Huizen, een
dorpje met omstreken zoo mooi als de natuur
liefhebber maar weinig in ons land vindt, werd
in de zomer van 1934 de belangstelling gewekt
voor het produceren van cocons van den zijde
rupsvlinder als huisindustrie.’
Met deze welluidende woorden begint het
enthousiast geschreven boekje.

In de zeventiende eeuw was de zijde
teelt in ons land zeer algemeen.
Amsterdam, Utrecht en Haarlem waren
belangrijke centra voor de zijdeverwer-
kingsindustrie. De grondstoffen kwa
men aanvankelijk uit China en
Frankrijk. Waarschijnlijk zal ons kli
maat er toe hebben bijgedragen dat deze tak van
nijverheid geen stand heeft gehouden.
Goedgekeurd bij Koninlijk Besluit van 27
november 1929, wordt de Nederlandsche
Zijdeteeltvereeniging opgericht waarvan het
secretariaat gevestigd is in het gebouw van de
Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem.
De vereniging houdt zich hoofdzakelijk bezig
met advies, aankoop en verzending van vlinder-
eitjes. Ook maakt zij veel propaganda en stuurt
de burgemeesters van verschillende gemeenten
een uiteenzetting van het doel van de zijdeteelt.
Want, ’Ons volk, speciaal onze kleine landbou
wers en tuinbouwers, beschikt over eigenschap
pen, die de verwachtingen wettigen, dat het
deze cultuur zal brengen op een peil, dat in
geen enkel opzicht onderdoet voor het beste in
het buitenland’. In een ander rondschrijven

staat dat 'eene teelt van ruim 15.000 ! rupsen
wordt geacht voor 1 persoon met een paar kin
deren'. terwijl voor een proefteelt met 100 of
500 rupsen begonnen kan worden.

De Huizer burgemeester Egberts nodigt ver
schillende bestuursleden van verenigingen uit,
waaronder ook het Burgerlijk Armbestuur.
Op 19 september 1934 wordt "De Gooische
Zijdeteeltvereeniging, gevestigd te Huizen"
opgericht met Egberts als voorzitter. Aan het
eind van dat jaar zijn er reeds ruim vijftig leden.
Het Armbestuur neemt de leiding en op een ter
rein aan de Blaricummerstraatweg, bezuiden
"De Bocht" wordt aan een groep arbeiders,
onder leiding van de Nederlandsche Heide
maatschappij, opdracht gegeven de grond te

bewerken waar 'straks de plaatsing der moer-
beistruiken zal geschieden’.
De oppervlakte is een halve hectare en omdat
de grond gemeente-eigendom is krijgen de
arbeiders van het Burgerlijk Armbestuur een
extra toelage ...!
De grond moet 60 cm diep omgespit en geëgali
seerd worden zodat er 10.000 moerbeistruiken
geplant kunnen worden. Waar men deze plan
ten vandaan haalde vermeldt de historie niet.
Er kwam weer hoop in het kader van de zg.
werkverschaffing. Al schrijft secretaris Smit:
’wanneer er sprake is van een aanstaand
fabriekscentrum moet u dat niet opvatten als
vandaag of morgen, maar er zullen jaren en
tientallen jaren mee gemoeid gaan vóór dat de
zijde-industrie welvaart zal brengen.’
Hierbij doet hij een beroep op 'onze werk-

Zijderups.
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kracht, met Hollandsch doorzettingsvermogen,
waarbij ons klimaat en ons water de rest zal
doen’!
Of het aan de werkkracht, het doorzettingsver
mogen of aan het water gelegen heeft weten we
niet, maar wel dat er al met al niet veel van
terecht is gekomen.

Hoewel, men begon enthousiast.
De planten begonnen te groeien en de eigenaren
van de kwekerij Smitt en Lustig konden begin
nen met het distribueren van de blaadjes. De
moerbeiplanten van het Armbestuur aan de
Blaricummerstraat waren nog te klein.
De cocontelers hadden 1.000-4.000 eitjes.
Bovendien had Smitt nog 5.000 eitjes voor het
Armbestuur onder zijn hoede genomen, gezien
de toestand van de moerbeikweek.
Thuis had hij in zijn stenen schuur de rupsen
cultuur in ’vollen gang en een ieder kon bij hem
inlichtingen bekomen’.
Ook burgemeester Egberts liet via een circulai
re in de regio weten dat men voor ƒ 1,- lid kon
worden van de vereniging, ’waar in deze zo
moeilijke tijden zooveel werk onmogelijk
wordt, nieuw werk te vinden is: de zijdecul-
tuur.’
De oproep leverde weer verscheidene nieuwe
leden op.
1 oktober 1935 meldt ”De Bel” het volgende:
”De eerste kweekperiode van cocons is beëin
digd. Teeltraampjes en voerbakjes zijn opge
borgen en iedere liefhebber heeft de witte
cocons in groter of kleiner aantal in huis. Een
klein terrein met 1.000 moerbeziestruiken (de
witte moerbei - Morus alba.L.) kost slechts
ƒ 60,-. Bovendien kan men de medewerking
krijgen van de Ned. Heide-mij.”

Op 1 augustus 1937 wordt met het zijde
rupsverwerkingsbedrijf gestart.

Uit Friesland komt zelfs een economische com
missie met ’groote ingenomenheid’ kijken naar
de rupsenteelt in Huizen.
Aanvankelijk gaat het redelijk goed. In een
schrijven van 28 juli 1940 verzoekt de
Nederlandsche Zijdteeltvereeniging aan de bur
gemeester van Huizen om zijdecocons. De
gemeente Schiedam toont belangstelling omdat
zij in opdracht van monumentenzorg enkele
gobelins wil laten restaureren. Waarschijnlijk

U i
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Cocon, cocon met opening waar vlinder is uit gekropen
en cocon tussen de takken, omgeven door vlokzij.

zijn de cocons uit Huizen goekoper. In het
schrijven wordt nadrukkelijk gewezen op de
grote waarde van het moerbeiveld in Huizen.
De vereniging wil dan ook de Huizer cocons
en eitjes gebruiken om, wat voorzien wordt,
deze belangrijke tak van nationale zijdeindus-
trie in het hele land bekendheid te geven.
Maar: ’Er zijn geen cocons voorradig. En voor
de moerbeibladeren geen kopers! En hoewel er
veel armlastigen zijn die aan eene nuttige
arbeid geholpen kunnen worden, zodat zij geen
steun of uitkering behoeven, is er slechts nog
één man bezig het moerbeiveld schoon te hou
den,’ zo meldt het Armbestuur.

In ”Het Nieuws van den Dag" van 8 september
1940 staat een aardig artikel, waarin Mej. Van
Ede, de direktrice van het Huizer proefbedrijf
op een foto de oogst laat zien: een mand vol

TVE 13'jrg. 1995
-92 -



waardevolle cocons, die één generatie van haar
100.000 zijderupsen heeft gefabriceerd.

September 1941. Het seizoen is weer teneinde.
De hele zuidvleugel van het oude Raadhuis is
in beslag genomen door tienduizenden rupsen.
De bedoeling was hiermee honderdduizenden
exemplaren op teeltramen te kweken. Zowel de
Ned. Heidemij. als de Nederlandsche
Zijdeteelvereeniging hadden toegezegd te hel
pen. Alles gaat zeer naar wens. Maar wat
gebeurt? De tweede moerbeituin, de grootste en
aangelegd op het beste terrein namelijk bezui
den het Tramstation, moest worden opgeruimd
om plaats te maken voor het nieuwe Raadhuis.
Droogte en ongunstig weer benadelen de blad-
groei van de moerbeien aan de Blaricummer-
straat. Pas in juni kunnen de eerste blaadjes
worden geplukt. Minstens 50 kg blaadjes per
dag is nodig om de rupsen van voedsel te voor
zien.
Ook de moerbeikweek bij ’Zonnestraal’ in
Hilversum is goeddeels verdroogd. De rupsen
dreigen te verhongeren. Wel meldt een kranten
bericht nog dat dat jaar de opbrengst bedroeg:
45 kg witte cocons a 1.200 cocons per kg.
1 kg cocons leverde ƒ 6,- op en elke goede
cocon had een zijden draad van 2.400 m.

Verdere ontwikkelingen:

Op 12 augustus 1942 zijn twee ambtenaren van
het departement van landbouw op de vergade
ring in Huizen aanwezig, terwijl de inspecteur
van tuinbouw in Den Haag een bespreking
heeft met twee bestuursleden. Eén en ander
heeft tot gevolg dat er zelfs een uitzending op
de radio op volgt. Het departement is onder de
indruk van het werk van de Gooise vereniging
en verleent een subsidie van
ƒ 2.450,- voor het coconbedrijf in Huizen en
voor de verdere aanleg van de moerbeivelden.
De notulen vermelden niet zonder trots dat de
inspecteur van landbouw zelfs plannen heeft
opgevat onderwijzers in Huizen cursussen te
laten volgen, zodat zij in hun eigen plaats lei
dend werkzaam kunnen zijn. Ook schoolreisjes
zouden veel opvoedkundige waarden kunnen
geven.
De voedselschaarste in de veertiger jaren houdt
één en ander tegen. Goede teeltgrond voor
moerbeibomen is niet meer zo gemakkelijk

beschikbaar. De gemeente Haarlem bijv. wacht
tot de tijden er weer gunstig voor zijn. Toch is,
landelijk gezien, 1942 een goed jaar want. hoe
wel de eitjes niet uit Italië, maar uit Duitsland
moesten komen, worden door de Neder
landsche Zijdeteelvereeniging 242 gram eitjes
verzonden aan de ruim vijftig aanvragers
(1 gram = 1.400 eitjes).
Ook konden dat jaar 4.000 goed groeiende
moerbeiplanten verzonden worden. Hierbij is
opgemerkt dat een zijderups in haar leven 25
gram bladeren eet en dat een 5-jarige struik
ongeveer 1.000 gram blad oplevert.
(1.000 kg cocons, dat zijn 400.000 cocons,
leveren 1 10 kg zuivere zijde).

Boven vrouwelijke vlinder, onder mannelijke vlinder.

In 1942 bereikt de opbrengst van het Huizer zij-
derupscoconbedrijf met een ’ongestoorde
kweek van 150.000 rupsen’ een landelijk hoog
tepunt. Burgemeester Egberts doet een oproep
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aan ’kapitaalkrachtige personen, met voldoende
energie’, zich te geven aan de natuurzijde-
industrie in ons vaderland. Of hierop respons is
gekomen is mij niet duidelijk geworden.

Eind 1942 blijkt dat het gemeentehuis van
Huizen te klein is voor de coconkwekerij. Er
worden vier lokalen welwillend afgestaan door
de Ambachtteekenschool, waardoor ook veel
jonge mensen voor de handenarbeid (cocon-
teelt) kunnen worden opgeleid. De Heidemij.
richt een expositieruimte in met vitrines en
andere voorwerpen die betrekking hebben op
de zijdeteelt. Mejuffrouw Van Ede stimuleert
een ieder om mee te doen. Haar enthousiasme
slaat over op veel liefhebbers en in alle toonaar
den verheerlijkt zij het projekt. Veel tips en
mogelijkheden om cocons te kweken geeft zij
door: Het drogen van de moerbeibladeren? Met
een motortje uit een stofzuiger kan veel bereikt
worden...
Niets, zo meldt zij, hoeft te worden wegge
gooid:
’De poppen bevatten 25% olie van hoog gehal
te, en deze kan na geëxtraheerd te zijn, gebruikt
worden in de zeepindustrie. Ook is deze zijde-
olie van belang voor de fabricage van waterverf
en gummi. Het restant is goed als kippevoer
want het bevat 50% protheïne, hetgeen zeer
veel is, want maïs bevat 12%. Voorts bevatten
de gemalen poppen zoveel krachtvoer zoals
men zelden in de natuur vindt. De twijgen van
de moerbeibomen kunnen worden verwerkt in
de cellulose-industrie tot een katoenachtig
materiaal, de kunstzijde. Daarvoor zijn er in
Duitsland in 1937 12 miljoen moerbeibomen
geplant.'

In 1943 ontvangt de burgemeester van Huizen
een verzoek van de chef-chemicus van de NV.
Jansen de Wit, kousenfabriek te Schijndel,
Geldrop en Turnhout om inlichtingen of de
geoogste cocons in hun fabriek verwerkt kun
nen worden. Deze chemicus heeft in de laatste
acht jaar duizenden dozijnen natuurzijden kou
sen gefabriceerd en heeft grote belangstelling
voor het Huizer edele materiaal...
Of de Huizer zijde in de kousen verwerkt is,
vermeldt de historie niet.

In 1943 krijgt de vereniging kuntmestbonnen
en er wordt 360 kg asefkorrel, 450 kg kalkal-

monsalpeter en 90 kg patentkali aangeschaft ten
behoeve van de moerbeibomen.
De oorlogsjaren spreken een woordje mee.
Steeds meengoede grond wordt benut voor de
verbouw van voedselgewassen. Bij velen,
enthousiast begonnen, daalt de belangstelling.
De gewonnen zijde wordt voor eigen gebruik
behouden. Het coeonbedrijf gaat bergafwaarts.
Een subsidie van ƒ 1.571,96 mocht niet meer
baten.
Waarom precies het coeonbedrijf gesloten is, is
mij niet bekend. De enthousiaste notulen wor
den voorzichtiger. De indruk wordt gewekt dat
er geen lokaliteiten meer beschikbaar zijn om
cocons te kweken. Mej. Van Ede doet nog een
oproep in de Gooi- en Eemlander om van 1 mei
tot 1 oktober ruimte beschikbaar te stellen en
vraagt tevens mensen om te helpen.
In een schrijven uit 1947 staat nog vermeld dat
burgemeester Egberts is overleden, de heer
Smitt is geëvacueerd in 1940 (’wij weten niet of
hij nog in leven is’), dat het Burgerlijk
Armbestuur besloten heeft de moerbeibomen te
verwijderen en dat het terrein een andere
bestemming heeft gekregen.
De notulen van de Nederlandsche Zijde-
vereeniging te Arnhem eindigen in 1948 met de
vermelding dat er geen aktiviteiten meer wor
den ondernomen.

Enige praktische wenken...

Mocht u na het lezen van dit gedeelte het plan
opvatten zélf zijderupsen te houden dan volgen
hier nog enkele 'wenken en meededelingen’ uit
de handleiding.
Smitt noemt er wel twintig.
- De zijde is de stof bij uitnemendheid voor

luwe kleding.
- Niet alleen man of vrouw maar het geheele

gezin moet meewerken om de inkomsten te
vermeerderen.

- Moedig jongens en meisjes aan. Zij doen een
nuttig werk en besteden hun tijd goed. Hun
liefde voor de natuur wordt erdoor opge
wekt.

Het kweeken
Het witte en gele ras wordt in Europa
gekweekt, het groene in Japan. Bulgarije heeft
in Europa het monopolie. 1680.000.000 (zes-
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Gooische Zijdeteelt
Vereeniging
Gevestigd te Huizen (Gooi)

Stand 4107 4de étage
jaarbeurs September 1936

lid bij stand 4107
4de étage

Minimum contributie f 1.— per jaar
Onze vereeniging maakt propaganda voor verruiming
— van werkgelegenheid en aangename bezigheid —

Art, 2 sub 1 der statuten:
D o e l: „Het invoeren en bevorderen van de Zijdeteelt”

J. W . EG BERTS, B urgem eester van  Huizen, V oorzitter
j .  H. SM1TT, Nw. Bussum erw eg 62, Huizen, Secretaris
B. BLO O T, P. H einstraat 3, Huizen, Penningm ., Postgiro 13732.

Ledenwerfkaart.

Meldt II aan als

sas

tienhondertachtig miljoen) cocons per jaar
(1933)!
Kartonnen doren o f pakkisten en wit kastpapier
is alles wat nodig is. Een kartonnen deksel,
vierkante schoollineaals en wat Iwrregaas kan
gebruikt worden voor een teeltraampje.
Eind mei per bakje 600 eitjes uitstrooien en op
± 2J°C laten uitkomen. Tegen de wand met de
onderkant boven moerbeiblaadjes leggen en...
dat is alles!
Mocht u een sigarenkistje van 100 hebben dan
is dat ook prima. Op de bodem moet wel een
zinken bakje met voordurend heet water staan
voor de nodige waterdamp. Een paar warme
kruiken o f een theelichtje lijken de schrijver ook
wel handig.
Na 3 tot 10 dagen komen de eitjes uit. Met een
veertje kunt u de rupsjes in een groter bakje
zetten. 1.000 volwassen rupsen hebben wei een
ruimte van ! m2 nodig.
Voerbakken van 80 - 70 cm zijn zeer geschikt.

Smitt geeft nog tal van tips en wenken.
Na vijf dagen volgt de eerste vervelling. Er vol
gen er nog vier. Zeven keer per dag van 's mor
gens 7 tot 's avonds 9 uur moeten de rupsen
gevoerd worden. Na ongeveer vier weken is de
rups 8 cm lang, eet niet meer en is spinrijp.
Dan moeten ze met het veertje voorzichtig over
gebracht worden naar de spingelegenheid.
Takjes o f dunne latjes van 60 cm lengte komen
hiervoor in aanmerking.
Kinderen kunnen van stukjes papier van 16 - 14
cm zakjes maken. zg. peperhuisjes en deze met
ecu punaise vastprikken. In elk zakje komt dan
een rups. Wel geregeld controleren o f de rup
sen er niet uitlopen...!
Ook gevouwen papierstroken komen in aanmer
king.

De cocon
De rups hecht haar draad op verschillende

TVE 13 jrg. 1995
- 95 -



punten vast en is spoedig door een los weefsel
omhuld. Ze maakt figuurtjes in 8-vorm en wel
in stapeltjes van twintig op elkaar. Een cocon
bestaat we! uit zestigduizend pakketjes. Tot slot
maakt de rups een taai perkamentachtig vlies
dat de binnenwand bedekt.
Voor het maken van de cocon heeft de rups veel
frisse lucht nodig. Na vier dagen is de cocon
klaar en na een dag of veertien kruipt een vlin
der uit de cocon en verbreekt de draad. Dus
'moet u goed acht slaan op uw coconnen en tij
dig de pop dooden!'

Het dooden

Het doden van de pop kan op verschillende
manieren:
- damp van kokend water, hete lucht of gifgas.
Let wel de eerste is het goedkoopst. Men brenge
een teil water aan de kook, legt er een doek
over, daarop een laagje cocons en weer een
doek. Een halfuurtje laten staan. De cocons
laten drogen zodat je ze kunt horen rammelen.

Het afhaspelen

De draad heeft een dikte tussen 18- en 30 dui
zendste mm en kan een gewicht dragen van 4
tot 13 gram. De elasticiteit is van 8 tot 18%,
d.w.z. een draad van 100 m kan van 108 tot 118
m uitgerekt worden. Het is een kunst apart om
de begindraad te vinden. Vooraf moeten de
cocons in heet water geweekt worden om het
gom los te weken. Een plankje met een spijker
tje om de draad om te wikelen lijkt de schrijver
wel wat, maar gemakkelijker gaat het om een
garenklosje dat met kleine houtspaandertjes
zoodanig is bevestigd dat het om een vastge
hecht zwengeltje meedraait. We! altijd een
kopje heet water bij de hand houden want daar
moet de cocon in.
(Weet u het nog? ƒ  6,-per kg cocon, dat is zo’n
1.200 cocons!)
Ruwe zijde ofgrège wordt verkregen door 4 tot
20 draden tegelijk op te haspelen. Neem dan
een naald, steek de draden er door want ze
plakken dan vanzelf aan elkaar. Breekt de
draad? Geen nood, even aandrukken en de
draad is weer heek Deze zijde wordt in stren
gen verhandeld en deze kunnen we! 500.000 m!
lang zijn. Een enkele draad haspelt echter
gemakkelijk.

De kwaliteit

De kwaliteit wordt bepaald naar het gewicht
(dernier) en de fijnheid (titre) van de draad. Als
eenheid van lengte geldt 450 m met een gewicht
in derniers. Een dernier = 0,05 gram. Een
draad met no.20 weegt dus 20 x 0,05 gr = /
gram.
Een prima cocon moet 2,75 gram wegen. Na
het drogen, wat voor de verkoop op een zeer
speciale manier moet gebeuren, dient deze
slechts I gram te wegen. Hoe minder gewicht
des te beter! Het streven was dan ook niet meer
dan 1.200 cocons per kg te krijgen.
Nog een rekensommetje:
Uit / kg cocons kan 85 gram zijde verkregen
worden, zodat voor I kg ruwe zijde 14.000 d
15.000 cocons nodig zijn.

De vlinders

Het vrouwtje is groter dan het mannetje.
Duidelijk zijn de negen ringen te zien. Echt
vliegen kunnen ze niet. De vlinders leven maar
een dag of tien.
Wilt u eitjes? Stop dan zodra de vlinder uit de
cocon kruipt ze met z’n tweetjes gezellig in een
doosje. Zet na een poosje het mannetje apart en
het wijfje zal gedurende drie dagen zo’n 600
eitjes leggen.
Schraap de eitjes van het doosje. Leg ze in
water van 10°C en droog ze onder voortdurend
omroeren met een veer. De eitjes bewaren in de
kelder en ze niet warmer laten worden dan 2
graden. Een pot ongebluste kalk die telkens ver
verst wordt is onontbeerlijk, evenals gazen zak
jes waarin de eitjes bewaard kunnen blijven.

De moerbei

Van de moerbeibomen komt de witte (Mortis
alba) het meest in aanmerking. In ons land
komt de zwarte (Moms nigra) in het wild voor.
De witte moerbei komt uit centraal Azië en kan
we120 m hoog worden. De bladeren hebben
verschillende vormen: soms als een lindeblad,
dan weer diep ingesneden. De onderkant is
licht behaard.
Een i'-jarige plant levert voldoende blad voor
een rups en een 7-jarige voor 110 rupsen. De
blaadjes moeten heel voorzichtig geplukt wor
den. De bladeren bevatten 65% water wat er op
neer komt dat 36.000 rupsen 420 kg blad ver-
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werken, w at inhoud dat 270 liter water weer
wordt afgescheiden.
Bevinden de rupsen zich in een ruimte van hv.
WO m3 dan zal elk kwartier de lucht ververst
moeten worden. Een heel karwei, temeer daar
de temperatuur konstant op 25°C gehouden
moet worden.

Smitt blijft enthousiast, want zo schrijft hij:
Het loof is ook een krachtig voedsel voor de
runderen, geiten en schapen. Ze geven rijkelijk
vette melk. De vruchten smaken zeer zoet en
kunnen tot stroop worden verwerkt. Het hout is
zeer geschikt om er meubelen van te maken; het
gedachtige hout behoeft zelfs geen beits.
Sieraden uit het hout zijn zeer fraai en de kui
per gebruikt het hout om er vuilnisvaten van te
maken.
De geschilde twijgen zijn tenslotte ook zeer
geschikt om tot manden en ander vlechtwerk
verwerkt te worden.

Tot slot

Na het lezen van al deze inspanningen die
nodig zijn om zijde te produceren kan ik me
wel voorstellen dat Smitt opriep om het hele
gezin in te schakelen. Voorwaarde was dan wel
dat je een heel groot gezin had...
Ik eindig met een een citaat uit het veelgepre
zen hoekje:
"Het bedrijf is op het oogenblik niet loonend,
maar het kan en het zal het weer worden.
Tientallen bedrijven, die vroeger goed waren,
liggen nu stil. Allen hopen op betere tijden!"
Welaan, iets voor u?

N.b. Mocht u nog iets weten over deze periode,
of misschien nog ergens wat materiaal of
gereedschap weten te liggen dan hoor ik er
graag iets van, evenals de lezer of zijderupsco-
conteler.

Bron:
Archief Gemeente Huizen
J.H. Smitt 'Beknopte Handleiding voor de zijdeteelt’
Uitg. Van Dishoeck. Bussum.
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De moord op Adrianus Molenaar te Huizen
P. Wiersma

In de nacht van 15 op 16 juni 1850 werd te
Huizen een moord 31 gepleegd op Adrianus
Molenaar. Aanleiding hiertoe was een bruilofts
feest dat in de woning van de visventer Gerrit
Beekman aan de Voorbaan werd gevierd, die
hiervoor de voorkamer van zijn woning had
verhuurd aan Thomas Bunschoten en zijn aan
staande vrouw Cornelia van der Wal. Deze zijn
waarschijnlijk omstreeks, of op zaterdag
15 juni 1850 in ondertrouw gegaan, want
15 dagen later, op 30 juni werd hun huwelijk te
Huizen gesloten.'1
’s Nachts om ongeveer half één, toen het feest
in volle gang was, ontstond er buiten een ruzie
door een menigte zingende knapen, die kwam
aanlopen en bleef staan. Dit was kennelijk niet
naar de zin van een aantal bruiloftsgasten, want
deze kwamen met knuppels gewapend naar bui
ten en één hunner, Hendrik Bunschoten, maakte
ruzie met een zekere Piet Zeeman. De buren,
Gerrit Molenaar en zijn broer Adrianus, die op
het lawaai van de zingende knapen naar buiten
waren gegaan omdat zij, zoals Gerrit Molenaar
later verklaarde, baldadigheden vreesden, ston
den op hun erf dat grensde aan het erf van
Gerrit Beekman, te luisteren. Adrianus
Molenaar probeerde de ruzie met woorden te
voorkomen, waarop de tot de bruiloftsgasten
behorende Jan Jansz Bout onder het uiten van
de woorden jij sterke Janus tegen mij hem een
hevige vuistslag in het gezicht gaf. Gerrit
Molenaar belette dat Adrianus terug sloeg door
hem naar huis te brengen. Terwijl zij op weg
naar huis waren, greep Jan Jansz Bout Adrianus
om de hals en gooide hem zodanig op de grond
dat het er, volgens een verklaring van Gerrit
Beekman, van dreunde. Daarna ging hij op
Adrianus Molenaar zitten en sloeg hem weer in
het gezicht, waarop Adrianus de hulp van zijn
broer Gerrit inriep. Toen Gerrit hem ontzet had,
zetten zij het beiden op een lopen, daarbij ach
tervolgd door Jan Jansz Bout, Gijsbert Jansz
Bout en Hendrik Molenaar. Om vlugger thuis te
zijn drong de eerste door de heg langs hun erf.

de ander stapte er overheen. Op dat ogenblik
schijnt Hendrik Molenaar, volgens een verkla
ring van getuige Dirk Honing, met een mes
naar Adrianus gestoken te hebben. Deze verkla
ring komt overeen met die van Gerrit, die ver
telde, dat zijn broer met een scherp puntig
werktuig een steek was toegebracht in de bui
tenhoek van de rechter oogholte. Op het erf
aangekomen bleken de drie achtervolgers ook
door de heg gedrongen te zijn. Jan Jansz Bout
was ongewapend, doch de beide anderen waren
met een dikke eiken knuppel gewapend.
Antje Breed, de moeder van de broers, was
inmiddels naar buiten gekomen en hoorde dat
Jan Jansz Bout tegen haar zoon zei: ik moet
eens een woordje met u spreken. Vervolgens
richtte zij zich tot de drie indringers met de
woorden: gaat weg smeerlappen, gij trapt mij
nen tuin plat. Adrianus reageerde daarom, ook
omdat hij meende dat ze het op zijn moeder
gemunt hadden, met: indien gij mijne moeder
slaat, zal er meer gebeuren. Nadat hij deze
woorden gesproken had, bracht Gijsbert Jansz
Bout hem met zijn knuppel zo’n hevige slag op
het hoofd toe, dat hij terstond met uitgestrekte
armen bewusteloos achterover viel en een
rochelend geluid liet horen. Het bloed stroomde
daarbij uit neus en mond, wat getuige Rijk van
’t Maliepad deed uitroepen: Dat is dood.
Onmiddellijk hierna kreeg de op de grond lig
gende Adriaan Molenaar nog twee slagen in het
gezicht toegediend. De dader wierp zijn knup
pel weg en ging er vandoor.
Gerrit Molenaar wilde zijn op de grond liggen
de broer helpen, waarop Jan en Gijsbert Jansz
Bout terugkwamen onder het uitroepen van:
daar heb je nog zo’ n bliksem. Gijsbert Jansz
Bout gaf hem met zijn knuppel op de rechter
schouder zo’n lievige slag, dat hij op 26 juni
zijn werk als tuinman nog nauwelijks kon ver
richten.
Om zijn leven te redden ging Gerrit toen
opnieuw door de lieg, maar daarbij sprongen
Jan en Gijsbert hem op de rug. Eén van hen. hij
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Het etiket dat aan de rechterhand van het lijk van Adriaans Molenaar was aangebracht.

wist echter niet wie, maakte met een scherp
voorwerp een snee op zijn linkerwang tussen
oor en jukbeen. Terwijl Klaas van ’t Maliepad
met enige anderen bezig was Adrianus in huis
te dragen, kwam Jan terug op het erf met: ik
verdom het om van de Hofstee af te gaan. Nadat
men Adrianus in huis op de grond had gelegd,
sprak deze nog: ik hen zoo misselijk, breng mij
naar bed. Hierop ging Gerrit Molenaar, die
inmiddels thuis was gekomen, de plattelands
heel- en vroedmeester, Anthonie Rebel opha
len. Op weg daar naar toe, werd hij opnieuw
door Jan Jansz Bout 'aangerand en geslagen’.
Om circa elf uur 's avonds arriveerde Anthonie
Rebel en trof daar in zijn woning de stervende
Adrianus Molenaar, liggende op de grond. Het
slachtoffer was geheel bewusteloos, terwijl het
bloed uit mond, neus en oren liep. Rebel con
stateerde naast de al eerder genoemde steek
wond bij de rechteroogholte, nog een wond aan
het voor-bovenste gedeelte van het bekkeneel21
gepaard met een sterke uitstorting van bloed
tusschen de bekkeneels-beenderen en uitwendi
ge bekleedselen, en zooals zich ook nader
bevestigd heeft, met zeer waarschijnlijke ver
brijzeling van het bekkeneel. Hij liet het slacht
offer in de bedstede leggen en zonder bij kennis
gekomen te zijn overleed Adrianus op 16 juni
‘s middags om 1 uur.
Na de vechtpartij ging het feest kennelijk
gewoon door, want de getuige Jan Veerman
verklaarde, dat Hendrik Molenaar in de brui

loftskamer terugkwam en daar zei mijn mes is
kapot. Toen de feestgangers 's morgens om
4 uur nar huis gingen, vertelde hij wel: ik heb
er een gestoken dat mijn mes afknapte, maar
niet wie hij had gestoken. De volgende dag
vond men, in de tuin van Antje Breed, inder
daad een stuk van een mes. met daarop nog
bloedsporen.
Op 16 juni 1850 's morgens om half zeven
deed Gerrit Gijsbertsz Molenaar aangifte. De
burgemeester van Huizen, Hendrik Rebel,
maakte proces verbaal op en stuurde dit met
een begeleidend schrijven, een verklaring van-
Anthonie Rebel en de signalementen van de
daders, die inmiddels voortvluchtig waren,
naar de officier van justitie bij de arrondisse
mentsrechtbank te Amsterdam. Later, eind
juli 1850, wed de zaak doorverwezen naar het
provinciaal gerechtshof van Noord-Holland.
De burgemeester vaardigde een bevel tot voor
lopige aanhouding uit en beval stipte waak
zaamheid aan. Hij verzocht tevens om de
gerechtsgeneeskundige te sturen om een lijk
schouwing te houden. Hiervoor kwamen
P.J. Teding van Berkhout, rechter-commissa-
ris. H.J. van de Poll, substituut griffier en
C.H.B. Boot, officier van justitie uit
Amsterdam naar Huizen. Deze oordeelden het
nodig om het lijk voor de lijkschouwing naar
het Binnengasthuis te Amsterdam te brengen.
Zij hadden daarvoor aan het lijk eene etiquette
gehecht, hetwelk wij door middel van een
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koord verzegeld met het cachet der Gemeente
Huizen en na hetzelve behoorlijk te hebben
geteekend aan de Regterhand van dat lijk heb
ben vastgemaakt. Deze ’etiquette’ is nog in het
dossier aanwezig. Zij vergisten zich echter
schromelijk in de datum. Als sterfdatum werd
16 juni 1849 in plaats van 16 juni I860 opgege
ven.
Voor de autopsie in Amsterdam werden door de
rechtbank aangewezen en beëdigd de hoogle
raar Jan van Geuns en de medicinae doctor
Pieter Louis de Muijnck Brevet. De conclusie
van de beide geleerden was dat:
- de oorzaak van de dood is de splijting en

verbrijzeling der schede! en de aangezichts-
beenderen;

- bij herhaling en wet tot drie maal toe
gewelddadige verwonding heeft plaatsge
vonden;

- de beensverbrijzelingen van het voorhoofd
en aangezicht blijkbaar later is toegebracht
dan die der hoofd bekleedselen in het
behaarde gedeelte;

- de drie verwondingen van het hoofd ieder op
zich de dood ten gevolge gehad zouden kun
nen hebben.

In de nacht van 17 op 18 juni werden de drie
daders in Huizen gearresteerd en onder Justitie
geleide, gevankelijk naar Amsterdam gevoerd.
Zij werden opgesloten in het Huis van Arrest en
Justitie te Amsterdam.
Het proces vond op 1,2 en 3 oktober 1850 te
Amsterdam plaats. De beschuldiging was
moedwilligen manslag gevolgd ten aanzien van
de beide eerste beschuldigden (Jan Jansz Bout
en Gijsbert Jansz Bout) door het wanbedrijf
van moedwillige verwonding. De beschuldig
den verklaarden de hun ten laste gelegde feiten
te bekennen noch te ontkennen, doch zich te
beroepen op de staat van dronkenschap waarin
zij voorwendden verkeerd te hebben. Deze
voorstelling van zaken werd gelogenstraft door
de getuigen en het overleg waarmee zij handel
den. Ook beweerden zij, dat geen van hen in de
bewuste nacht een mes bij zich had en het
gevonden en getoonde stuk van een mes niet te
herkennen. De eis was, dat de beschuldigden
zullen worden schuldig verklaard aan moedwil
ligen manslag, gevolgd ten aanzien van de
beide eerste hunner (Jan Jansz Bout en Gijsbert
Jansz Bout) door het wanbedrijf van moedwilli

ge verwonding dat dientengevolge de beide eer
ste beschuldigden zullen worden veroordeeld
tot de straffe des doods, op eene der openbare
plaatsen der stad Amsterdam openlijk op een
schavot uit te voeren door het ophangen aan
eenen galg. De derde beschuldigde (Hendrik
Moolenaar) zal worden veroordeeld tot de straf
van confinement in een tuchthuis voor den tijd
van zoo velen achtereenvolgenden jaren als liet
hof zal vermeenen te behooren, na bevorens op
eene der openbare plaatsen der stad
Amsterdam openlijk op een schavot met den
strop om den hals vastgemaakt, met roeden te
zijn gegeseld, en daarna met een heet yzer uit
drukkende de letters T.P. " op den regterschou-
der te zijn gebrandmerkt.
Op 3 oktober volgde de uitspraak en deze luid
de vrij vertaald: ”De drie beschuldigden zijn
vrij gesproken van de hun ten laste gelegde ver
wonding van Adriaan Gijsbertsz Molenaar met
een scherp snijdend werktuig. De eerste
beschuldigde (Jan Jansz Bout) is ook vrijge
sproken van het moedwillig toebrengen van sla
gen met een knuppel aan genoemde Molenaar.
De tweede beschuldigde (Gijsbert Jansz Bout)
is vrijgesproken van het hem ten laste gelegde
moedwillig toebrengen van een slag met een
knuppel op de rechterschouder van Gerrit
Molenaar. De beide eerste beschuldigden zijn
vrijgesproken van de hun ten laste gelegde
opzettelijke verwonding van Gerrit Molenaar in
het aangezicht met een scherp werktuig. Jan
Jansz Bout moet onmiddellijk in vrijheid wor
den gesteld als hij niet om andere redenen in
hechtenis moet blijven. Gijsbert Jansz Bout en
Hendrik Molenaar zijn schuldig verklaard aan
moedwillige manslag, zonder dat het is geble
ken, dat die manslag, ten aanzien des tweeden
beschuldigde is gevolgd door het wanbedrijf
van moedwillige verwonding en veroordeeld
ieder tot een confinement in een rasp of tucht
huis voor den tijd van vijftien jaren na alvorens
te Amsterdam op een schavot te hebben onder
gaan de straf van het zwaai jen met het zwaard
over het hoofd4' en in de kosten van het regts-
geding ten behoeve van de Staat, invorderbaar
bij lijfsdwang, ieder hunner in solidum met last
tot teruggave der stukken van overtuiging aan
den regthebbenden en dat extract van dit
arrest zal  worden gedrukt en aangeplakt te
Amsterdam en Huizen.
Zij krijgen drie dagen om, wanneer zij menen
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0  Plaats waar de moord
werd gepleegd.

C 617 Woning ran Gerrit
Beekman.
Huisnummer 273.

C 621 Woning van Antje Breed,
wed. van Gijsbert
Molenaar en haar zoons
Gerrit en Adrianas.
Huisnummer 275.

C 326-
C 327 Het Rechthuis van Huizen.

dat er gronden aanwezig zijn, van dit arrest cas
satie te vragen. Met toestemming van de
Procureur Generaal werd de vrijgesprokene
vervolgens op last van de President in vrijheid
gesteld.
De beide veroordeelden werden onder de num
mers 3833 en 3834 opgesloten in de
Strafgevangenis te Amsterdam. De ingangsda
tum van hun straftijd was 16 december 1850 en
de einddatum 16 december 1865. Bij Zijne
Majesteits besluit d.d. 16 december 1850 nr. 50
werd aan hen kwijtschelding verleend van de
straf van het ’zwaaijen met het zwaard over het
hoofd’. Op 23 december 1850 werden zij op
last van de Procureur Generaal in Noord-
Holland overgebracht naar het Tuchthuis te
Woerden.
De plaats van de moord, op de hoek van de
Lindenlaan en de Kerkstraat, is aangegeven op
afbeelding 2.
In afbeelding 3 is de familierelatie tussen de
moordenaar Hendrik Molenaar en de doodge
slagen Adrianus Molenaar weergegeven.
De beide veroordeelden kregen kennelijk straf
vermindering, want voor het einde van hun
straftijd waren zij namelijk al gehuwd. Op
21 augustus trouwde Gijsbert Jansz Bout - toen
37 jaar - in Huizen met Tijmentje Jans Honing
en op 3 april 1865 werd uit dit huwelijk hun
eerste kind Rijkje geboren.
Hendrik Molenaar - 38 jaar oud - huwde op

8 april 1865 te Kortenhoef met de in 1840 te
Hilversum geboren Aaltje Mooij. Hun eerste
kind Aaltje zag op 28 januari 1866 in Huizen
het levenslicht.
Om een indruk te krijgen hoe de beide veroor
deelden er uitzagen en hoe het er in die tijd aan
toe ging, volgen hier hun signalementen, zoals
die in het signalementsregister van de gevange
nis te Amsterdam, onder de nummers 3672 en
3673 waren opgenomen.

!■ amj t te re i_ai ie  t u ssen  üentli ik  en fttli t a nus h u ie n a a t

Hendrik. J tp len a a r
B u iten e ch te !  i jk

A drianus Mol ene
"S te rk e  Janus"

N e e lt je  P i e te r s  Honing *1776

T eu n tje  Corsen Lamphen *1756
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3 6 7 2  G ijsb e r t  J a n sz  B o u t 3 6 7 3  H e n d r ik  M o le n a a r
In g e b ra c h t  16 J un ij 1850 In g e b ra c h t  16 Ju n ij  1850

V a d e r: Ja n  Ja n se n o n b e k e n d
M o e d e r: R e e k je  R u i te r A a ltje  M o le n a a r
G e b .p la a ts : H u iz e n H u iz e n
O u d e rd o m : 23  ja a r /2 0 -3 -1 8 2 7 2 3  j a a r /9 - 2 - 1827
L e n g te : 1 e l 6 6  d u im  *) e  e l 7 4  d u im  * * )
V o o rh o o fd : R o n d B re e d
A a n g e z ic h t: O v a a l M a g e r
N e u s: B re e d G ro o t
M o n d : G ro o t O rd in a ir
K in : B re e d S p its
K le u r: G e z o n d G e z o n d
O o g e n : B la u w B la u w
H a ar: B ru in B ru in
W e n k b ra u w e n : B ru in B ru in
B a ard : B ru in B ru in
G e w o n e  taa l: N e d e rd u i ts c h N e d e rd u i ts c h
A tn b ./b e ro e p : V is s c h e r V is c h v e n te r
B ijz .te k e n e n : E e n  l id te k e n  o p  d e  w a n g  en E e n  l id te k e n  d w a rs  v o o r

e e n  k a le  p le k  o p  h e t h o o fd h e t  v o o rh o o fd
H a n d te k e n in g : (w .g .)  J .G . B o u t K a n  n ie t s c h r i jv e n

* 1 .66  m ** 1.74  m

V o lg e n s  d e  B u rg e r li jk e  S ta n d  h e e tte  d e  m o e d e r  v a n  G ijsb e r t  J a n sz  B o u t, R ijk je  R u i te r  en  is  z ijn
g e b o o r te d a tu m  1 5 -0 3 -1 8 2 7 . H ij o n d e r te k e n d e  m e t  J .G . in  p la a ts  v a n  G .J . B o u t.

BRONNEN
Rijksarchief Haarlem;

Provinciaal Gerechtshof Noord-Holland:
- proces verbaal rechtszitting. Toegang nr. 27, inv.nr. 9
- dossier nr. ROL 1492. Toegang nr. 27, inv.nr. 174
- strafgevangenis Amsterdam. Toegang nr. 313,

inv.nr. 150
signalementsregister mannelijke gevangenen 1842-1864.
Toegang nr. 313, inv.nr. 88.
Doop/trouw/begraafregisters (DTB’s) en Burgerlijke
Stand Huizen.

Streekarchief Hilversum;
Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters Hilversum en
Kortenhoef.

NOTEN
a) Noot van de redactie: Moord is juridisch gezien van

tevoren beraamde doodslag en daarvan was hier geen
sprake.

1) Vroeger werd de bruiloft op de dag van aantekening
gevierd.

2) Bekkeneel = hersenpan.
3) Dit betekende eeuwige dwangarbeid. Moet niet te letter

lijk worden opgevat. In Nederland kende men de dwang
arbeid niet als straf. De letters stammen nog uit de
Franse tijd, zij zijn een afkorting van Travaux Perpétuel.

4) Dit is een symbolische doodstraf.
5) Gepubliceerd in het tijdschrift van de Historische Kring

Huizen, jrg. 14 nr. 2 1993, p. 14.
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Het buurtschap Tames en Nescio
M. Heijder

Evenals in andere steden en dorpen kent ook
Huizen verschillende buurten en buurtjes met
afzonderlijke benamingen. De meeste worden
door de autochtone bevolking nog wel gekend
en gebezigd, doch de 'import' kent ze niet of
nauwelijks, tenzij de benaming op de een of
andere manier levend wordt gehouden. Een
juiste omschrijving van die buurten is moeilijk
te achterhalen, evenals de oorsprong van de
naam.
Over het buurtschap Tames is iets meer bekend.
Ten eerste lazen we, tot voor kort, op een groot
bord in de heide aan de Langerhuizenweg:
'Dagcamping Thames'. Voorts heet een woon
huis aan de Oud-Bussummerweg hoek
Patrijslaan: 'Tantes'. Er is een pad van de

Nieuwe Bussummerweg naar de
Langerhuizenweg, officieel genaamd
'Thanteslaan'. Op een kaart bij de
Landmeetkundige Dienst van Huizen staan
enkele woningen op de hoek van de Nieuwe
Bussummerweg en de Oud-Bussummerweg,
aangeduid als 'Thamesbuurt'. Alhoewel de
grenzen nergens exact zijn vastgesteld, strekt
Tantes zich van noord naar zuid uit. van de
Naarderstraat tot de Oud-Bussummerweg en
van oost naar west van een pad in het verlengde
van de Driftweg tot de Langerhuizenweg.
De uitspraak dient de gewone Nederlandse
spelling te volgen, een a-klank en niet op z’n
Engels zoals sommigen dit menen te moeten
uitspreken. Tantes is een heel oude mannelijke

Gcdcdtc kaart
gemeente Huizen,
het buurtschap
Tames is gear
ceerd aangege
ven.
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voornaam, ook wel
geschreven Thames,
afgeleid van de heilige
Tamarus (Latijn:
Damianus). Tame of
Tamme, ontstaan uit
Tadntan, een mens met
bijzondere kwaliteiten,
ook wel overwinnaar.
Damianus: priester, even
eens ook overwinnaar.

h .. * , 'S.. ■, .

Plattegrond van de kolonie "Tames" dooi■ De Wilde.

Nescio en Tames

Het buurtschap Tantes is
mede bekend geworden
door de vestiging van een
’kolonie’ in het begin van
deze eeuw. In 1898 had
Frederik van Eeden te
Bussum de kolonie
Walden gesticht, een
experiment in praktisch
socialisme. Zijn ideeën vonden navolging.
Bekend is de kolonie van de Internationale
Broederschap van Christenanarchisten te
Blaricum, terwijl jonge, links georiënteerde
mensen ’wereldhervormers’, ontevredenen met
hun bestaan, in 1901 overgingen tot oprichting
van de vereniging ’Gemeenschappelijk
Grondbezit’. Doel was zooveel mogelijk aan
woeker en winzucht te onttrekken en te doen
dienen om hen te voeden die er op wonen en
werken. Oprichters waren onder andere
Frederik van Eeden, J.F.H. Grönloh jr.,
H.W. Rombout en J.H. de Wilde.
J.F.H. Grönloh (Frits) (1882-1961) heeft onder
het pseudoniem Nescio (Latijn: ik weet het
niet) in de literaire wereld grote bekendheid
gekregen. Hij wordt gerekend tot een der beste
Nederlandse prozaschrijvers. Verschillende
werken verschenen van zijn hand waarvan het
bekendste is de in 1918 verschenen bundel
novellen: ’Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes’.
In laatstgenoemd werk stond zijn vriend J.H. de
Wilde (de jonge) model voor ’Bekker’,
J. Zwolsman (hierna) voor ’Bavinck’ en
H.W. Rombout voor ’Ploeger’.
Gemeenschappelijk Grondbezit gaf een week
blad uit genaamd 'De Pionier'. In het nummer
van 25 oktober 1902 staat een stukje over
Huizen. Daarin wordt meegedeeld dat er in

1900 al pogingen waren ondernomen ’door
een paar van ons’ een kring te vormen teneinde
door middel van contributie te geraken tot
kolonisatie. Leden van de gemeenschap waren
J. Fijnhaar (de oude), timmerman, D. Fijnhaar
(de jonge), metaalbewerker, J. Grönloh, kan-
toorschrijver, H.W. Rombout, pionier op de
vestiging, J. de Wilde (de oude), smid, J. de
Wilde (de jonge), kantoorschrijver en
J. Zwolsman, schilder.
Eind december 1901 kochten zij een stuk
bouwgrond ter grootte van ruim 1 1/3 ha in
Tames onder de gemeente Huizen. Grond was
in die tijd daar heel goedkoop, ongeveer drie
cent per m2, zodat de ’have nots’ voor die
ruim 13.333 m2 slechts ƒ409,- hoefden te
betalen. Hoeveel een gulden in die tijd waard
was, bewijst wel dat zij, om die ƒ 409,- samen
te fourneren, zelfs nog een lening moesten
sluiten.
Bedoeld terrein heeft gelegen tussen de tegen
woordige Oud-Bussummerweg en de Nieuwe
Bussummerweg, toen respectievelijk omschre
ven als ’Binnenweg naar Bussum’ en
’Zandweg’. Met veel inspanning maakten de
leden der gemeenschap in Zeeburg bij
Amsterdam de onderdelen klaar voor een huis
je op hun bezit in Tames. Alles werd stil
gehouden voor hun bazen om praatjes te voor-
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komen, een bewijs hoe moeilijk een ernstige
poging tot vrijmaking is en hij het ondergaan
ondervindt men meer en meer dat geen stap
rechts of links gedaan kan worden zonder in
contact te komen met dat hatelijke beursvolk,
dat in Amsterdam zijn kantoren heeft, maar
zich schuil houdt in Baant, Hilversum en
Bussum.
Het was laat in het jaar toen de gereedgemaakte
onderdelen op een zaterdag werden opgeladen.
De daaropvolgende zondag, onder hevige
sneeuwstormen, werd het huisje opgericht op
’ons terrein’. Wanneer er voldoende geld was,
zouden zij een paar huisjes bouwen, daar gaan
wonen en van buitenaf inkomsten blijven zoe
ken. Het resultaat was echter droevig. Al in
1903 kwam er een einde aan die idealistische
onderneming. De bruto opbrengst van de ver
koop van capucijners, bonen, erwten, rogge en
aardappelen bedroeg slechts ƒ 24.27 en een
halve cent, wellicht mede nodig tot betaling van
rente en aflossing van de lening.
Van verschillende zijden zijn onderzoekingen
verricht naar de plaats waar het huisje moet
hebben gestaan, doch exact is dat niet vast te
stellen. De meeste onderzoekers komen tot de
conclusie dat deze plaats op het terrein van het
tegenwoordige woonhuis Nieuwe
Bussummerweg 163 geweest moet zijn, een
flink eind vanaf de weg. Een thans al lang over
leden Huizer kon zich dat nog herinneren. Een
andere bevestiging ontstond toen een aantal

jaren geleden de toenmalige bewoner van het
huis aan de Nieuwe Bussummerweg 163, ach
terin zijn tuin, een oude waterpomp opgroef.
Alhoewel geen waterdicht bewijs, zou deze wel
eens Nescio en zijn vrienden, bij hun verblijf,
van drinkwater hebben kunnen voorzien.
Op de afbeelding van het koloniehuisje zien we
een smakeloze vrij hoge houten keet met een
schuin aflopend dak. Opvallend is dat het thans
zo dicht begroeide Tames toen nog geheel kaal
was. De opstal kreeg ook een naam:
’Protokinhoeve’ hetgeen tevens een indicatie is
voor de instelling van de leden der gemeen
schap.
Vorst Peter Aleksjevitsj Propotkin (1842-1921)
was de voornaamste theoreticus van het anar
chisme. Grondslag voor zijn leer is de gedachte
van wederzijdse bijstand in de natuur. De ideale
samenleving - het anarchistische communisme -
zal door een geweldloze revolutie tot stand
komen en zal bestaan uit een vrijwillig samen
gaan van tal van zeer verscheiden en steeds
wisselende groepsverbanden waarin de maxi
male persoonlijke vrijheid heerst.
Na de slechte economische resultaten besloten
de leden de kolonie in 1903 meteen maar op te
heffen. De grond bleef echter in hun bezil.
Twee jaren later brengt Frits Grönloh nog enke
le dagen door in het voormalige koloniehuisje.
'l egen de avond zit ik voor mijn huisje in mijn
lage stoel pijpjes te roken en ik lees. Het is wat
koeler, de zon schuift achter de kruinen in het
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Aantekening van
Nescio.
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westen. Nu lopen de Huizers die bij Naarden op
de suikerfabriek werken ver van mij over de
straatweg naar huis. In de groote stilte hoor ik
hun stemmen.
Wat er nadien met de grond gebeurd is, is onbe
kend. Zeker is, dat toen in 1907 zowel Frederik
van Eeden als Grönloh uit het
’Gemeenschappelijk Grondbezit’ traden (het
hoofdbestuur wilde meer controle uitoefenen
op de aangesloten kolonies) op 5 juli 1907
J.H. de Wilde (de jonge) de gronden in Tames
in eigendom verkreeg. Hij wist deze door koop

de verdeling van de nalatenschap, genoemde
percelen komen overeen met de tekening, omst
reeks 1901 door J.H. de Wilde gemaakt, van de
door de gemeenschap gekochte gronden. Na
wat gescharrel door middel van ruil en verkoop
komen omstreeks 1920 de gebroeders G.H. de
Wilde en H. de Wilde, broers van wijlen J.H. de
Wilde, als eigenaren van flinke stukken grond
naar voren. Beiden hebben nog lange tijd een
rol gespeeld in Tames. Iets van het oude
idealistische kwam nog naar voren toen de ene
broer met zaadveredeling (Oost-Indische kers)
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Gezicht op " James".

en ruil nog aan te vullen, zodat bij zijn overlij
den op 27 mei 1915 de grootte 13.750 m2
bedroeg. Zijn huwelijk was kinderloos geble
ven. Zijn vader, Jan de Wilde (de oude), was al
daarvoor overleden, zodat het bezit werd geërfd
door zijn weduwe, zijn moeder en zijn vier
broers en zuster. De door de notaris, belast met

zijn inkomsten trachtte te vermeerderen en de
andere broer een Angora-konijnenfokkerij
begon. Alles liep echter op niets uit. Op I sep
tember 1926 verhuisde G.H. de Wilde met zijn
vrouw en drie kinderen naar Amsterdam; H. de
Wilde bleef ongehuwd en zal wel eveneens
naar Amsterdam zijn gegaan. In de zomer kwa-
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men zij naar Tames. Na zijn overlijden ver
maakte 11. de Wilde zijn erfdeel aan een vriend
in die het later verkocht. De familie van
G.H. de Wilde hield het langst stand. Door de
stijging van de grondprijzen werd het bezit hoe
langer hoe meer waard en verkocht de familie
regelmatig grote stukken grond voor veel geld.
het laatste stukje in 1982 voor ƒ 1 10,- per m2,
waarmee de geschiedenis, zo idealistisch
begonnen, op een kapitalistische manier is
geëindigd.
(Krachtens een uitspraak van de
Belastingkamer bij het Gerechtshof te
Amsterdam, dient de grondwaarde van de hier
boven beschreven terreinen, anno 1994 vastge
steld te worden op ƒ 300,- tot ƒ 450,- per m2
zodat, wanneer Nescio c.s. dus 'hun terrein’
thans zouden hebben gekocht, zij er niet ƒ 409,-
maar 13.333 x ƒ 375,- is bijna vijf miljoen gul
den voor zouden hebben moeten betalen!)

LITERATUUR
- Rob Bindels - Nescio. pp. 16-21 (1974).

Rob Bindels - De man die iets miste. Vrij Nederland
6 juni 19S2.
Schrijvers Prentenboek - Nescio deel 14. (1969)

Het bovenstaande werd in een andere vorm eerder gepubli
ceerd in het blad van de 'Historische Kring Huizen' septem
ber 1982.
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Huizen in de groei
Van dorp to t.... stad aan het water e j .Boeter*

Om de heersende woningnood te lijf te gaan
kwam het rijk in de jaren zestig op het idee
zogenaamde groeikernen en groeisteden aan te
wijzen. De groeikernen werden als zodanig
aangewezen in de ’’Verstedelijkingsnota (3e
nota over de ruimtelijke ordening)” en kregen
tot taak de woningnood in hun regio op te van
gen.

In het kader van deze nota leidde dit onder meer
tot de aanwijzing van een aantal groeikernen
met een in de loop van de jaren tachtig aflopen
de taakstelling, t.w. Hoorn, Huizen, Nieuwe-
gein, Capelle a/d IJssel-Rotterdam-Oost-

Zevenhuizen.

De aanwijzing van Huizen tot groeikern vond
haar feitelijke basis in het Ministerieel besluit
van 20 maart 1967. Dit besluit gaf het
Provinciaal Bestuur van Noord-Holland
opdracht het streekplan voor het Gooi en de
Vechtstreek zodanig te wijzigen, dat "de moge
lijkheid van bebouwing op de Hilversumse
Meent wordt uitgesloten en de mogelijkheid
wordt geopend voor een zodanige bebouwing
van de Oostermeent, dat daardoor in de naaste
toekomst kan worden voorzien in de behoefte
aan woningen en andere voorzieningen voor de

■EKS

:

ÊËBSfëk3ö?ssi

■ -
- -' "

___ _

t * ’
. ‘ 'I,- '

..................* : ' w sirr--1" öggpiéêl* ll

Gezicht op Huizen vanaf het Gooimeer op de Kiaphrug aan de Westkade. 1994.
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Dc' nieuwe jachthaven met flatgebouw, 1992.

bevolking van de in het Gooi gelegen gemeen
ten”. Huizen en Blaricum namen samen die
taak op zich, zulks gerelateerd aan de opper
vlakte van het tot beide gemeenten behorende
grondgebied. Dit impliceerde, dat het grootste
aantal woningen in Huizen diende te worden
gebouwd en naar verhouding een deel door de
gemeente Blaricum. Om aan de groeiopdracht
te kunnen voldoen werd op basis van het aantal
destijds geregistreerde Gooise woningzoeken
den de woningbehoefte berekend op ± 10.600
woningen. In de wijken ’’Stad en Lande” en
’’Bovenweg” waren intussen 2.200 woningen
gebouwd of nog in aanbouw. Deze wijken lig
gen in de Oostermeent en genoemd aantal
woningen werd aangemerkt als te behoren tot
de groeiopdracht en bestemd voor de woning
zoekenden uit 't Gooi. Derhalve zouden elders
in de Oostermeent nog 8.400 woningen moeten
worden gebouwd, waarop dan ook het bestem
mingsplan ’’Oostermeent” werd gebaseerd. Dit

plan kwam - overigens niet zonder slag of
stoot, doch na vele discussies en beraadslagin
gen - in 1970 tot stand. Oorspronkelijk voor
zag het plan voor het noord-oostelijk deel in
een wijk met relatief lage dichtheid en wel ter
weerszijden van een centrale zone, aansluitend
aan het Gooimeer. Aan deze wijk werd de
fraaie naam van ’’Lagunewijk” toegekend.
Aanvankelijk was die centrale zone (met veel
centrumvoorzieningen) geprojecteerd in
noord-oostelijke richting langs de geplande
aanloophaven. Na 1975 werd evenwel het plan
herzien. Geconstateerd werd namelijk, dat er te
veel ruimte voor centrumvoorzieningen was
gereserveerd. De toen beoogde centrale zone
werd bestemd voor woningbouw en om de
relatie tussen het oude dorp en de nieuwe
woonwijk te versterken werd in de vorm van
een oost-west-as een centrale zone geprojec
teerd, nu echter met de bestemming "klein
schalige en milieuvriendelijke werkgelegen-
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Hoofdwinkelcentrum in het Oude Dorp.

heid”. Bovendien werd afgezien van de noorde
lijke ontsluitingsweg en van de bouw van de
lagune-wijk. In plaats daarvan werd in verband
met de gebleken behoefte aan vooral niet te
dure woningen voor de wijk ’’Bovenmaat”
gestreefd naar een hogere dichtheid, hetgeen
resulteerde in woningen met meer woonlagen.
Dit betekende tevens, dat het geplande aantal
woningen op een kleiner oppervlak kon worden
gerealiseerd en het vierde kwadrant als groene
zone kon worden open gehouden. Intussen is
voor het Huizer deel van dit vierde kwadrant
een bestemmingsplan in voorbereiding, dat
voorziet in de bouw van 900 woningen.

Om te voldoen aan een van de belangrijkste uit
gangspunten zou de toekomstige bebouwing op
de Oostermeent structureel een verbinding
moeten vormen met het gehele Gooi. Daarom
werd gekozen voor een bebouwing waarbij de
groenelementen zouden aansluiten aan het

Gooise karakter en ’’groot-Huizen het karakter
van een stad aan het water" zou krijgen. Bij
de opzet van de stedebouwkundige structuur
van het plan werd dan ook uitdrukkelijk reke
ning gehouden met de eerder genoemde ele
menten van groen en water. Beide zijn zoals
eenieder kan waarnemen ook duidelijk in de
Oostermeent herkenbaar. Als één van die
belangrijke elementen mag hier worden
genoemd de aanloophaven, die vanaf het
Gooimeer zich als het ware een weg zoekt naar
het Winkelcentrum Oostermeent. Met de aanleg
van deze aanloophaven werd vooral beoogd het
recreatieve karakter van Huizen een extra
accent te geven, hetgeen tevens het geval is met
het surfstrand aan de boulevard van de Zomer-
kade en niet te vergeten de nieuwe Jachthaven
” ’t Huizerhoofd”. Aan de voorwaarde om het
Gooise karakter zoveel mogelijk te handhaven
werd overigens ook in sterke mate tegemoet
gekomen door de aanleg van stads- en wijkpar-
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ken, groenstroken en waterpartijen/singels in de
wijken.

Terug naar de woningbouw op de Oostermeent.
Het zou ondoenlijk geweest zijn om het gehele
bouwcontingent voor de Oostermeent in één
plan uit te werken. Daarom werden deelplannen
opgesteld en werd achtereenvolgens gestart met
de bouwlocatie de "Huizermaat", waarmede in
1974 een aanvang werd gemaakt en waar - wel
iswaar met enige vertraging - in totaal 3.900
woningen gereed kwamen. Vervolgens kwam
de ’’Bovenmaat” tot stand, alwaar bijna 2.400
woningen werden gebouwd. Voorts moet nog
de "Bijvanck” als bouwlocatie worden
genoemd, waar door Huizen en Blaricum
samen 2.600 woningen (in Huizen 889 en in
Blaricum 1.720) werden gebouwd. Ondanks
vele tegenslagen kon uiteindelijk in een tijdsbe
stek van ruim 15 jaren het voorgenomen aantal
woningen worden gerealiseerd, hetgeen in het
volgende voor Huizen geldende overzicht dui
delijk wordt geïllustreerd.

Aantal Aantal Gemiddelde
woningen inwoners woning-

bezetting
1 januari 1970 5.724 20.554 3.59

1975 7.161 24.536 3.43
1980 9.239 29.355 3.18
1985 13.232 37.328 2.83
1990 15.678 41.966 2.68
1991 15.756 42.001 2.67
1995 16.020 41.616 2.60

Gerekend vanaf 1 januari 1970 tot en met 31
december 1990 bedroeg derhalve het aantal
gebouwde woningen 10.032 (15.756 - 5.724),
terwijl het aantal inwoners in dat tijdvak ver
dubbelde. De bouw van een zo groot aantal
woningen betekende voor het ambtenarenkorps
en de externe hierbij betrokken deskundigen
een niet geringe krachtsinspanning, waaraan
gedegen studies zijn voorafgegaan. Daarbij
moet tevens bedacht worden, dat naast de bouw
van al die woningen ook andere relevante zaken
in min of meer gelijke tred tot stand moesten
komen. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de win
kelvoorzieningen en sociaal-culturele voorzie
ningen (buurtcentra) en de bejaardenhuisves
ting. Een ander aspect, waaraan aandacht moest

worden geschonken was de behoefte aan vol
doende werkgelegenheid, waarvoor in de reeds
eerder genoemde Centrale Zone, lopende vanuit
het Oude Dorp tot in het hart van de
Oostermeent met vertakkingen naar de wijken,
ruimte werd gecreëerd. Helaas heeft de invul
ling om diverse redenen vertraging opgelopen,
hoewel zich juist weer nieuwe gegadigden heb
ben gemeld. Eén van de belangrijkste en nog
vrij recent tot stand gekomen projekten is het
op basis van uitvoerig onderzoek tot stand
gekomen Hoofdwinkelcentrum in het Oude
Dorp, waarbij - in tegenstelling tot het
Winkelcentrum Oostermeent - het accent vooral
wordt bepaald door de non-food-sector. Naast
zaken als ondermeer de Hema en de uitgebreide
Albert Heijn-winkel vestigden zich vele nieuwe
- in hoofdzaak - dames-kledingzaken en een
enkele herenkledingzaak. Ondanks deze - wat
ik wil noemen - "facelift” van het hart van
Huizen, is en blijft het streven er op gericht het
karakter van het oude dorp met zijn vele fraaie
oorspronkelijke boerderijen te behouden. Door
de plaatsing op de zogenaamde
Monumentenlijst wordt voorkomen, dat verdere
aantasting van het karakter wordt voorkomen.

In feite is in Huizen een nieuwe stad verrezen,
waardoor het dorp is uitgegroeid tot een plaats
van betekenis en door zijn uitbreiding en
gedaanteverandering aan vele Gooise ingezete
nen een aantrekkelijke woonplaats heeft kunnen
bieden en zich vanwege de relatie met het
Gooimeer met enige trots "Stad aan het
water” mag noemen.
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Historische Kring Huizen
A. Kruijning-Teeuwissen

Op 13 mei 1995 organiseert de Stichting
Tussen Vecht en Eem haar Open Dag in ons
mooie dorp Huizen. Onze 15-jarige Kring telt
momenteel 300 leden en houdt zich voorname
lijk bezig met de historie.
In de vijftien jaren van haar bestaan zijn er veel
panden en gebouwen gesneuveld. Gelukkig is
er toch nog iets eigens van de Huizer en zijn
dorp overgebleven.
De bekende Hilversumse dorpsverteller Jan
Boerhout (1836-1930), beter bekend als ’vader
Cats’ neef’ heeft in 1922, in het zondagsblad
van ’De Gooi- en Eemlander’ een prachtig
gedicht over de Huizers geschreven.

Een citaat:
Waer rustloos ’t siltigh nat ons Goy-lant kaamt
beroeren
Daer woont een stoer geslacht van visschers en
van boeren
Sy wonen bij het strant en aen een groene wey
En tusschen sandigh velt en vruchtbaer lande-
rye.

Twee regels verder;
Sy syn een krachtigh volck, gehort in weer en
wint.
En keestigh als in ' t Goy men niet een tweede
vint.

Over hun vrouwen;
Hun vrouwen syn, als sy, gesond en sterck van
leden,
Arbeytsaam, huyselick en van gestrenghe
seden.
Ja, 't is een prachtigh ras, ofschoon het raeckt
verbastert,
Maer het is niet ge-eert, het wort veeleer belas
tert;
Sy heeten ruw en woest, baldaedig zonder moet.
Och, van het Huyser volck spreeckt graegh een
ieder quaet.

In dit, door enkele dichtregels geïllustreerde
dorp wil de Historische Kring Huizen u begroe
ten. Heeft u belangstelling voor de historie van
ons dorp of wilt u met ons meedenken en -wer
ken, dan bent u van harte welkom. Er worden
lezingen georganiseerd en cr wordt een tijd
schrift uitgegeven dat vier maal per jaar ver
schijnt. Eeuwen lang heeft Huizen de tijd gehad
om na te denken over haar toekomst. Nu is de
tijd van werken aangebroken. Werken om te
bewaren.
U kunt zich opgeven bij mevrouw T. Rooth-
Piëst, Punter 13, 1276 CX Huizen, tel. 02152-
64535.

Jrtstorisdje fytinq lu ite n

Op 30 maart j .1. hielt

De heer P, Wiersma van de Werkgroep Genealogie begon het programma met
boeiende voorbeelden uit het onderzoek naar de voorouders van zijn vrouw (W.
Boa) van de extra informatie die men kan vinden b ij familie-onderzoek:

naaste familieleden verhuisd waren enzovoorts. Dit leidt bij voorbeeld tot
het kunnen invullen van kaartjes van Huizen ala op pag.6-S van dit blad met
gegevens van bewoners van bepaalde panden in een bepaald jaar. Met de grenzen
van bezittingen kan ook ieta duidelijk worden van hoe wegen gelopen moeten
hebben en welke bedrijven uitgeoefend werden. Vererving naar of van familie
leden die uit Huizen weggetrokken waren, geeft een indruk van hoe ondernemend

een indruk te krijgen van hoe een familie-etamboom met bt
niet zo erg ingewikkeld) computer-progran— u- - ‘ ------*-: •

::'EE' ten de heren A.C. Gooa en J, Schat
tografie van de Historische Kring

inieke
'gelijk.

verhalen over Huizen en besloot met het onderstaande gedicht.
Het was een levendig en gevarieerd programma dat een goed beeld .

groep. In bet jaarverslag hebt u daar een indrukwekkende l ijs t  v.

rijkste manifestaties is wel de jaarlijkse Nationale Klederdrachtendag. U
hebt daar regelmatig in het Berichtenblad iets over kunnen lezen. Dit jaar
vindt deze dag plaats op 12 juni 1993 in het Openluchtmuseum te Arnhem.
Voor de normale toegangsprijs kunt u het Openluchtmuseum en de kleder-

jn de optreden
een indrukwekk

tendag/Huizer Dag op 1 1 septr
vanouds aan mee met diverse t
agenda? Voor een gedetailleerd pre
plaatselijke pers tegen die tijd .

■tember 1993.
i activiteitet ;‘r.

,  ■ - ,  do,, dair ,
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Het Bakkerij museum aan de Schipperstraat
L.W.H. Rebel

Aan de Schipperstraat in Huizen, middenin de
historische vissersbuurten, staat het
Bakkerijmuseum dat beheerd wordt door de
Stichting Huizer Museum. Het pand ademt nog
steeds de sfeer die het ook in vroeger tijden
heeft gekend. De geschiedenis van de bakkerij,
die tot voor enkele jaren in het pand heelt
gefunctioneerd, gaat terug tot de jaren dertig
van de vorige eeuw. In dit artikel zal een histo
risch overzicht worden gegeven en zal ook wor
den ingegaan op het bakkersambacht in het
Huizen van de vorige eeuw. Ook zal een
beschrijving over het Bakkerijmuseum anno-nu
deel uitmaken van dit artikel.

Historie

De geschiedenis van de bakkerij aan de
Schipperstraat gaat terug tot 1832. In dat jaar
namelijk trouwde Cornel is Rebel (1801-1885)
met Zwaantje Snijders. Haar vader had een bak
kerij en het vermoeden is gerechtvaardigd, dat
Cornelis de bakkerij van zijn schoonvader over
genomen heeft. Het echtpaar Rebel-Snijders
kreeg negen kinderen, zes zonen en drie doch
ters. De oudste was Hendrik Rebel (1834-
1897). broodbakker, graanhandelaar en... boer
(vandaar de stal die nog steeds deel uitmaakt
van de bakkerij). Hendrik Rebel trouwde in
1859 met Gerritje van As. Uit dit huwelijk werd
één zoon geboren. Nadat Gerritje al in 1863
was overleden, hertrouwde Hendrik met Neeltje
Jongerden. Uit dit huwelijk werden acht kinde
ren geboren. Het jongste kind van Hendrik en
Neeltje was weer een Hendrik (1880-1946), die
later trouwde met Johanna Keyer. Uit dit huwe
lijk werden zeven kinderen geboren, waaronder
Cornelis en Wijgert (respectievelijk geboren in
1916 en 1926), die de bakkerij van hun vader
hebben voortgezet tot en met december 1987,
toen tic bakkerij als Bakkerijmuseum verder
ging. Cornelis en Wijgert Rebel zijn derhalve
de laatste bakkers geweest in het pand dat nu
Bakkerijmuseum is.

De winkel

Uit de overlevering is bekend, wat er zoal in de
bakkerij werd verkocht. Moeder verkocht onder
andere Jan Hagel, Gooise moppen, Weesper
moppen, kletskoppen, allerlei soorten koekjes,
maar dat werd door de meeste mensen voor de
zondag gekocht, aldus een verhaal dat opgete
kend is uit de mond van de vrouw van Wijgert
Rebel. Maar, en dat is in Huizen een bekend
gegeven, met name ook speculaas, dat als het
'Huizer Mannetje' bekend stond en staat en
gegeten werd zodra de V in de maand voor
kwam. Met de zogenoemde 'hoofddagen' (bij
voorbeeld Kerst en Pasen) waren er krentenbol
len en krentensloffen. Op zaterdag was het ook
een drukke dag voor de meeste bakkers: gezien
de belangrijke plaats die de visserij in de Huizer
samenleving innam, was er meestal pas aan het
einde van de week geld in huis. Dan konden de
rekeningen betaald worden. Ook kwamen de
meeste vissers (in het Huizer dialect: 'visters')
op zaterdag roggebrood halen voor de komende
week. Die werd dan in de 'kostmangde'
gedaan, de proviandmand die op de botter mee
ging.

De bakkerij

De bakkerij als gebouw is - evenmin als het
leefpatroon van die voorbije tijd - niet te verge
lijken met een moderne bakkerij. De keurings
diensten onderwerpen vandaag de dag iedere
bakkerij in den lande nauwgezet aan een onder
zoek; vroeger gebeurde dat niet. Vandaar dat
wonen en werken in één ruimte kon plaatsvin
den. Zo ook aan de Schipperstraat in Huizen.
Naast de bakkerij bevond zich het woongedeel
te en een ruimte verder was de winkel. Wie het
Bakkerijmuseum nu bezoekt, zal zich verbazen
over de geringe afmetingen van het leel vertrek.
Maar vóór 1920 was het nog frappanter: toen
was er geen scheiding tussen woon- en werkge-
deelte. Een wet op de hygiëne die rond 1920
van kracht werd, verbood het leven en werken
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in één ruimte. Een afgetimmerd deel van de
bakkerij restte voor de familie. Wel, en de eer
lijkheid gebiedt dat te zeggen, was er nog een
mooie kamer, maar die werd alleen gebruikt
voor het opzetten van de oorijzermuts op zon
dag of voor het opbaren van een overledene.
Gelééfd werd er in de bakkerij en in het leefver-
trek.
Het werk in de bakkerij begon rond een uur of
twee, drie ’s morgens. Als eerste activiteit was
er het ’zetten’ van het deeg voor het witte en
bruine brood. Een bepaalde hoeveelheid bloem,
gist en lauw water werd gemengd, waarna het
mengsel de eerste rijs kon ondergaan.
Ondertussen werd de oven aangestoken, waar
voor takkenbossen en turf werden gebruikt:
twee takkenbossen rechts, twee takkenbossen
links en turf ertussenin. Het mag duidelijk zijn,
dat er voldoende takkenbossen moesten zijn om
de bakkerij draaiende (lees: brandende) te hou
den. Vandaar dat wij altijd een voorraad van
zo'n 5 a 6000 stuks op het erf hadden liggen,
aldus Alie Rebel. De bossen kwamen uit
Muiden, Vianen of de Biesbosch. De turf werd
door schipper Versteeg uit Drenthe gehaald en
vormde samen met de takkenbossen een onmis
baar deel van het bakkersbestaan.
Wanneer het vuur in de oven eenmaal lekker
brandde, werd het deeg in bollen op de bank
gezet en werd het nog eens doorgehaald om het
extra luchtig te maken. Daarna volgde de ver
deling in stukken van 9 ons. Deze stukken gin
gen weer in pannetjes of broodvormen voor de
tweede rijs. Voor het laatste proces werden de
broden de oven ’ingeschoten’. Daarmee zat het
eerste karwei erop en kon vader van vreugde
weleens een psalmvers aanheffen, aldus Alie
Rebel, zich de tijd van toen herinnerend.
Al met al was men met het proces ’van deeg tot
brood’ zo’n drie uur kwijt. Als de broden klaar
waren, konden deze buiten onder een afdak op
schragen afkoelen. Lange tijd heeft Hendrik
Rebel nog met een hondekar brood langs de
deuren gebracht. ’Venten’ noemde men dat in
Huizen. Ook hierin kwam door een wet veran
dering. De wet op de dierenbescherming ver
bood het gebruik van honden als trekdieren.
Hond Max was echter zó aan dat leven gewend,
dat hij nog iedere keer met Hendrik Rebel het
brood ging rondbrengen.

De gereedschappen

In het Bakkerijmuseum is nog een groot aantal
gereedschappen aanwezig, dat in vroeger tij
den tot de vaste inventaris van een bakkerij
behoorde. Zoals de speculaasplanken, waar
mee de befaamde Huizer lekkernij bij uitstek
werd gemaakt. Vroeger werden de speculaas
planken met de hand gerold en afgesneden. In
drukke tijden moest vaak de hele familie aan
treden om te helpen bij het vervaardigen van
de speculaas. In 1920 werd de eerste handma-
chine aangekocht, waarmee de produktie
enorm kon toenemen. Met alleen deze machine
tot hulp zou tot 1968/1970 de speculaas wor
den vervaardigd. In het genoemde jaar werd
een elektrisch aangedreven speculaasmachine
in de bakkerij neergezet, waarmee nog slechts
één man druk was.
Verschillende cake- en broodvormen comple
teren de huidige inventaris van het
Bakkerijmuseum. Noemenswaard is ook het
aantal beschuitdoppen dat gebruikt werd om
bolletjes mee te bakken. Was het bakkersleven
over het algemeen een genoeglijk beroep, wan
neer het bakken van beschuitbollen aan de
orde van de dag was. moest het in huis muisstil
zijn en mocht het niet tochten, want dat kwam
de kwaliteit niet ten goede.

Bakkeri j museum
Momenteel is het Bakkerijmuseum niet meer
weg te denken uit Huizen in het algemeen en
uit de Schipperstraat in het bijzonder. Het
Bakkerijmuseum wordt beheerd door de
Stichting Huizer Museum die dit voorjaar het
Huizer Museum het Schoutenhuis op 'n steen
worp afstand van het Bakkerijmuseum aan de
Achterbaan opent. Vrijwilligers verzorgen de
rondleidingen in het Bakkerijmuseum. Zij zijn
de gastheren en gastvrouwen van mensen die
op zoek zijn naar nostalgisch bakkersleven. En
aan de Schipperstraat 5 in Huizen is dat nog in
al zijn glorie te vinden.
Inlichtingen over openingstijden: secretariaat
Stichting Huizer Museum, tel. 02152-54591 of
bij het Huizer Museum het Schoutenhuis,
tel. 02152-50223.
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Huizer Museum het Schoutenhuis
aan de Achterbaan l.w.h . Rebel

Na een jarenlange voorbereiding is dit jaar het
Huizer Museum het Schoutenhuis aan de
Achterbaan in Huizen in gebruik genomen. Een
bijzonder museum: gevestigd in een nieuw
pand, dat tegelijkertijd doet denken aan het
oude historische Schoutenhuis, dat eens op
dezelfde plaats heeft gestaan. Het pand draagt
de naam ’Schoutenhuis’ vanwege het verblijf
van de schout van Huizen, Habermehl (1806-
1811), die in dit pand woonde en werkte. Nu is
het Schoutenhuis de museale huisvesting
geworden van de Stichting Huizer Museum en
de Historische Kring Huizen, die zich bezig
houden met de geschiedenis van Huizen.

Totstandkoming

De realisering van een museum in het
Schoutenhuis heeft een aantal jaren geduurd.
I let w as zaak voldoende geld bijeen te brengen
om niet alleen het oude pand aan de Achterbaan
aan te kopen, maar ook de verdere opzet van
het museum te kunnen financieren. Om dat doel
te bereiken (en aan te geven dat de realisering
van een museum in Huizen voldoende draag
vlak heeft) werd een sponsoractie op touw
gezet, die succesvol mag worden genoemd.
Zowel bedrijfsleven als burgerij lieten zich in
dezen niet onbetuigd. Het door de Stichting
Huizer Museum ingezamelde bedrag werd
tweemaal zo hoog als door de gemeente Huizen
als voorwaarde voor de realisering van het
Huizer Museum was gesteld. Daarmee leek
spoedige realisering van het Huizer Museum
het Schoutenhuis een feit.
Er werden echter andere plannen ontwikkeld.
Na bouwkundige inspectie van het oude
Schoutenhuis bleek, dat men méér gebaat zou
zijn bij afbraak en nieuwbouw dan bij een gron
dige restauratie. Dit plan werd aan de gemeente
voorgelegd en de gemeente stelde een aanvul
lend bedrag beschikbaar. De Stichting Huizer
Museum werd eveneens genereus bedacht met
een particuliere gift waarmee de onderkeldering

van de nieuwbouw kon worden gerealiseerd.
Een nieuw museum werd gebouwd met als uit
gangspunt de situatie van het Schoutenhuis van
vóór 1920. Op 19 november 1994 werd de sym
bolische laatste steen gelegd namens de vele
vrijwilligers door mevrouw Janny Rebel-
Gooijer, hèt gezicht van en de stuwende motor
achter de Stichting Huizer Museum.

Historie

De geschiedenis van het gebouw gaat terug tot
de zeventiende eeuw. Het pand
Achterbaan/Molenberg moet gebouwd zijn als
langgerekte boerderij met een zadeldak. De
woonvertrekken bevonden zich in het westelij
ke deel van het gebouw. De draagconstructie
van het gebouw bestond uit acht grenehouten
ankerbalkgebinten en de bakstenen gevels.
Restanten van de twee voorste gebinten zijn in
de oude situatie aangetoond. In verschillende
fasen tussen de achttiende, negentiende en
twintigste eeuw zijn gedeelten van de boerderij
verzelfstandigd tot woonhuizen (met winkels)
en een boerderij. In het voorste deel van de
boerderij, aan de Achterbaan, vergaderde in de
achttiende eeuw het Huizer dorpsbestuur; dit
diende ook als herberg en als woonhuis voor de
schout. Daarom werd het Regt- of Schoutenhuis
genoemd. In de tweede helft van de negentien
de eeuw is het Schoutenhuis ingrijpend ver
bouwd. Het gebouw is daarbij zowel in de
gevelafwerking als in de bouwmassa verzelf
standigd. Daarbij is naar alle waarschijnlijkheid
het gebouw met een verdieping verhoogd.
Balklaag, vensters en deuren tonen dat aan.
Mogelijk is het muurwerk van de zeventiende
eeuwse topgevel van de boerderij in de nieuwe
voorgevel opgenomen, wat de onregelmatig
heid in de plaatsing van de vensters in het oude
pand zou verklaren.
In het jaar 1924 is het Schoutenhuis tot twee
winkels verbouwd met bovenwoningen.
Hiervoor vond een nieuwe indeling plaats en
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werd de gevel op de begane grond van twee
etalages voorzien. In 1932 is één van de win
kels verbouwd tot slachthuis. In 1959 volgde
het aanbrengen van een garagepui op de plaats
van een etalage. In de jaren zestig is het dak
verlaagd.

De schout

Het Huizer Museum het Schoutenhuis kent niet
alleen bouwkundig een respectabele geschiede
nis; ook de functie van het gebouw mag beslist
niet onvermeld blijven. Zeker niet, omdat juist
de functie die het gebouw eens heeft gehad nog
steeds in de naamgeving naar voren komt:
Schoutenhuis. Het was namelijk de heer Jan
Hendrik Habermehl die in 1806 het pand van
Hendrik Oldendorp kocht voor tweeduizend
gulden. Oldendorp was schout, hield hiermee
op en Habermehl kocht eveneens het ambt van
schout. U leest het goed: het ambt van schout
werd gekocht door Habermehl voor driedui
zend gulden.
Habermehl was afkomstig uit Duitsland en door
economische omstandigheden gedreven, verliet
hij zijn geboortestreek en vestigde zich uitein
delijk in het Gooi, mogelijk omdat deze streek
hem deed denken aan zijn 'Heimat'. Ook de
vestiging in Huizen had hier vermoedelijk mee
te maken. Zijn overkomst
van Hilversum naar Huizen
bracht niet alleen voor
spoed: binnen twee jaar
moest hij zowel zijn zoontje
als zijn vrouw naar het kerk
hof brengen. Hij bleef achter
met drie kinderen.
Voor Habermehl brak een
donkere periode aan. Er
rustte nog een behoorlijke
schuld op het Schoutenhuis,
het ambt leverde hem onvol
doende middelen om deze
snel af te lossen. Toen het
ambt van schout opgeheven
was, restten hem alleen nog
de functies van bode, vendu
meester en zoutverkoper als
middelen van bestaan. Tot
1811, want in dat jaar stierf
hij, 42 jaar oud.

Het museum

Nu staat aan de Achterbaan een nieuw en ver
antwoord museum, dat voldoet aan alle (muse
ale) eisen des tijds. Klimaatbeheersing, isola
tie, toegankelijkheid voor gehandicapten,
enzovoort: alles met zorg aangelegd. De uit
voering van het gebouw is bijzonder: nu al
ademt het gebouw de sfeer die het eens had en
die kennelijk niet verloren is gegaan. Het dak
heeft zijn oorspronkelijke hoogte weer terug
gekregen en de karakteristieke schoorstenen
zijn opnieuw aangebracht.
De openingstijden van het Huizer Museum het
Schoutenhuis zijn vanaf 29 april tot en met de
herfstvakantie op dinsdag tot en met zaterdag
van 14.00 tot 17.00 uur. Kerstvakantie geo
pend. Buiten de normale tijden geopend voor
groepen na telefonische afspraak gedurende
het gehele jaar.
Inlichtingen bij het secretariaat van de
Stichting Huizer Museum, tel. 02152-54591.
of bij het Huizer Museum het Schoutenhuis,
tel. 02152-50223. Het Huizer Museum het
Schoutenhuis ligt op loopafstand van het
Bakkerijmuseum aan de Schipperstraat en
wordt met gele wegwijzerbordjes aangegeven.
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Activiteiten van de Stichting Tussen Vecht
en Eem

Uitnodiging voor de Open Dag op
13 mei 1995 te Huizen

De Stichting Tussen Vecht en Eem organiseert
haar Open Dag dit keer in Huizen.
Dit evenement, bedoeld als een gelegenheid om
elkaar te ontmoeten voor de vele bij T.V.E.
aangesloten organisaties en historisch geïnte
resseerden, wordt mede georganiseerd door de
Historische Kring Huizen.
Deze dag is voor iedere belangstellende toegan
kelijk, dus ook als men geen lid is.
Wij hopen op een goede opkomst en mede door
uw komst op een succesvolle dag.

Mr F. Le Coultre, voorzitter T.V.E.

09.30 uur: Ontvangst met koffie in 't Visnet, de
Ruyterstraat 7 (de Ruyterstraat is
een zijstraat van de Naarderstraat ter
hoogte van het voormalige gemeen
tehuis, het huidige gewestkantoor)..
(Registratie deelnemers en regeling
lunch en excursies.)

10.00 uur: Welkom door loco-burgemeester, de
heer H. Meijdam, waarna openbare
vergadering T.V.E. (art. 10 van de
statuten).

Aansluitend inleidingen over:
- 400 Jaar Hervormde Kerk, door de
heer P. van Sprunder.
- Het ontstaan en de groei van
Huizen, door de heer E. de Wolf.
- Een klederdrachtshow onder lei
ding van mevrouw A. van Geenen.

Tussen de verschillende onderdelen
zal er een muzikaal intermezzo zijn.

12.00 uur: Verdere regeling lunch en excursies.

12.15 uur: Aperitief
13.00 uur: Lunch. Kosten ƒ 16,00 ter plaatse te

voldoen.

14.00 uur: Aanvant> excursies.

Uit de volgende excursies kan een keuze wor
den gemaakt:

- Rondleiding in de oude Hervormde Kerk
met eventuele torenbeklimming.

- Wandeling door Oud-Huizen (Vissersbuurt).
- Klederdrachtmuseum van Gerrie Otten met

eventueel een korte rondwandeling.
- Bezoek aan het Schoutenhuis en het

Bakkerijmuseum.
- Panelen Eppo Doeve (onder voorbehoud)

met eventueel aansluitend een korte rond
wandeling.
(Houdt u er rekening mee, dat voor enkele
musea entreegeld geheven zal worden.)

15.30 uur: Muzikale afsluiting in de oude
Nederlands Hervormde kerk.

Opgave voor ochtendbijeenkomst, lunch en
excursie vóór 8 mei 1995.
Bij voorkeur door inzending van bijgevoeg
de antwoordkaart die de donateurs van
T.V.E. in het blad vinden of telefonisch bij:
de heer F.H. Bos (tel. 02159-41382),
mevrouw E. Witteveen (tel. 02159-13630) of
de heer J. Out (tel. 02153-87153).

- Als slot zal de heer C. Kruijmer
een korte voordracht houden in het
Huizer dialect.
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Jaarverslag Tussen Vecht en Eem
1994Bestuur

Op de Algemeen Bestuursvergadering van
15 maart 1994 is een herziene versie van het
huishoudelijk reglement goedgekeurd. In deze
versie is het werkgebied van de Stichting bijge
steld en de toelating van nieuwe participanten
geregeld.
Uit de enquête van 1993 onder de AB-leden
bleek de behoefte het Dagelijks Bestuur uit te
breiden met tenminste twee leden om de con
tacten met de aangesloten organisaties te ver
sterken. Hierin is voorzien door de benoeming
van mevrouw L. Lankreijer-van Eijle van de
werkgroep Klederdrachten Eem en Gooiland en
de heer P. Timmer ex-voorzitter van de HK
Albertus Perk.
Van het AB maken de volgende instanties en
personen deel uit:
HK Tn de Gloriosa’, mevrouw C. van der
Velden
HK ’Baerne’, de heer G. van de Kraats
HK Blaricum, de heer W.J.A. Visser
HK Bussum, de heer A. Gouka
HK Eemnes, de heer B. van Raay
HK ’Albertus Perk’, de heer drs F.F.M. Repko
HK Huizen, mevrouw T. Kruijmer-Vos
HK Laren, mevrouw drs E.J.C. Raassen-
Kruimel
HK Loosdrecht, de heer Jac.J. Mur
HK Muiden, de heer J. Lahnstein
Stichting ’Comité Oud Muiderberg’, de heer
drs H.F.J. Duindam
Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden,
de heer R. Pas
HK Nederhorst den Berg, de heer J.E. Jansen
HK Weesp, de heer C. Draijer
Archeologische werkgemeenschap Nederland
afdeling Naerdincklant, mevrouw L. van Duyn-
Franken
Intergemeentelijke Archiefdienst Naarden, de
heer D. Dekema
Intergemeentelijke Archiefdienst Hilversum,
mevrouw C.M. Abrahamse
Gemeentelijk Archief Weesp, mevrouw
I. Kemperman-Wilke
Vereniging Curtevenne, de heer P.A. Bakker
Dudok Stichting, de heer P. van Dijk
Nederlandse Genealogische Vereniging afde
ling Gooi en Eemland, mevrouw
dr E.W.A. Elenbaas

Stichting Nivon Geologisch Museum Hofland,
de heer N.J.M. Zethof
Stichting tot bevordering van de belangen van
het Goois Museum, mevrouw drs M. Addink-
Samplonius
Stichting ’Hilversum Pas Op’, mevrouw
drs L.J. Westermann-van der Steen
Stichting Huizer Museum, mevrouw J. Rebel-
Gooyer
Werkgroep Klederdrachten Eem- en Gooiland,
mevrouw L. Lankreijer-van Eijle
Singer Museum, mevrouw J. Poelstra-
Mijksenaar
Stichting Vrienden van het Nederlands
Vestingmuseum, de heer
dr A.M.M.T. Pikkemaat
Op persoonlijke titel zijn lid van het AB:
mevrouw E.A.M. Scheltema-Vriesendorp, de
heer dr A.C.J. de Vrankrijker, de heer
drs F.J.L. van Duim, de heer ir J.W.G. Pfeiffer,
de heer E.E. van Mensch. de heer F. Renou,
mevrouw L. Huese-Rommerts.

De volledige samenstelling van het DB is
weergegeven op de binnenzijde van de omslag
van het tijdschrift.

Ondervvijs/Educatie

Op de AB-vergadering van 5 oktober 1994 is
het agendapunt omgevingseducatie van de
Stichting Onderwijseducatie Gooi, Vecht- en
Eemstreek uitvoerig aan de orde geweest.
Deze stichting draagt zorg voor een gecoördi
neerd aanbod van nieuw lesmateriaal over
omgevingseducatie voor de basisvorming in
het voortgezet onderwijs.
De historische kringen zijn bij uitstek kenners
van de eigen omgeving en een belangrijke
bron van informatie voor dit onderwijs. De
coördinator van het project, mevrouw Geysel,
verzocht de historische kringen hun medewer
king te verlenen en een contactpersoon aan te
wijzen.
Als deelnemende instelling is TVE in het
Stichtingsbestuur vertegenwoordigd. Prof.dr
P.H.D. Leupen is vice-voorzitter en de heer
P.J. Timmer is bestuurslid. Mevrouw
drs Boersen zit namens TVE in het platform.
TVE heeft een subsidieaanvraag ingediend bij
de provincie om de activiteiten van de
Stichting financieel te ondersteunen.
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Bibliografie
Het bibliografisch onderzoek onder leiding van
mevrouw C.M. Abrahamse in de grote landelij
ke bibliotheken is nagenoeg afgerond. Tevens
is er in het Stadsarchief Naarden onder leiding
van de heer D. Dekcma voldoende ervaring
opgedaan met het geautomatiseerde programma
voor de gegevensinvoer.
De opzet is dat de historische kringen in het
komende jaar actief aan de bibliografie gaan
meewerken door het aanleveren van gegevens
van eigen publikaties. tijdschriftartikelen, aan
winsten, enzovoort. Hiervoor worden de krin
gen afzonderlijk benaderd.
Ook de tijdschriftartikelen verschenen in TVE
zullen in het geautomatiseerde bestand worden
ingevoerd. Het voordeel hiervan is dat de kos
ten van een afzonderlijke publikatie kunnen
worden bespaard.

Werkgroep documentatie/automatisering

De werkgroep documentatie onder leiding van
mevrouw drs M. Boersen heeft een bijeenkomst
belegd waarbij de heer Dekema van het archief
Naarden een inleiding hield over het verzamel
en documentatiebeleid van de kringen. Tevens
gaf hij een demonstratie van een geautomati
seerd programma om fotocollecties te registre
ren.

Open I)ag
De Open Dag had plaats op 28 mei 1994 in het
sfeervolle Singer Museum te Laren. De ruim
200 belangstellenden werden welkom geheten
door burgemeester L.H.Th. Hendriks. Na de
openbare vergadering van TVE volgden drie
interessante inleidingen: 'Het goederenbezit
van het St. Jans kapittel' door mevrouw
dr E. Palmboom; 'Architectuur in Laren; door
mevrouw drs M. Estourgie-Beyer en 'De Sint
Jansprocessie’ door de heer drs P.J. Margry. Na
het aperitief en de gezamenlijke lunch was er
's middags de gelegenheid om te kiezen uit zes
excursies. Een bezoek aan speciaal opengestel
de particuliere tuinen trok erg de belangstelling.
Een muzikale bijeenkomst in de Nederlands
Hervormde kerk sloot deze succesvolle open
dag die in belangrijke mate door de Historische
Kring Laren was georganiseerd af.

Reiscommissie/lezingen
Door de reiscommissie werd een reis georgani
seerd naar het Stift te Weerseloo (Twente),
Huize Singraven in Denekamp en de Sint
Plechelmuskerk in Oldenzaal. De heer
P. Leupen heeft voorafgaande aan de reis een
lezing gehouden bij de Historische Kring
Weesp. De heer Leupen heeft eveneens een
lezing gehouden bij de Historische Kring
Blaricum over de erfgooiers.

Tijdschrift
Op de jaarlijkse uitgevers-redactie vergadering
heeft VVG een bedrag ter beschikking gesteld
om een aantrekkelijker lay-out van het tijd
schrift te bereiken. De naam van het blad
Tussen Vecht en Eem en het formaat blijven
ongewijzigd, evenals de omvang.
Verder is besloten dat beide uitgevers zullen
nadenken over een thematische aanpak van het
speciale Open Dag nummer.
Het tijdschrift 'Tussen Vecht en Eem' ver-
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Jaarrekening 1994

E X P L O IT A T IE  R E K E N IN G  (x  ƒ  1,-)
E x p lo i ta t ie B e g ro tin g E x p lo ita t ie B e g ro tin g

Inkomsten 1993 1994 1994 1995

D o n a te u rs 1 6 .2 3 9 1 6 .4 0 0 1 5 .556 1 5 .8 0 0
S u b s id ie  p ro v in c ie 4 .3 5 0 4 .5 0 0 4 .7 5 0 4 .7 5 0
S u b s id ie  g e m e e n te n 2 .8 6 5 2 .8 0 0 2 .4 9 0 2 .5 0 0
S u b s id ie  o v e r ig e n 361 3 0 0 150 150
V e rk o o p  t ijd s c h r i f te n 3 .811 2 .5 0 0 4 .7 5 5 3 .0 0 0
A d v e r te n t ie s 3 0 0 4 0 0 731 5 0 0
In te re s t 8 9 0 1 .000 1.307 1 .200
D iv e rse n - - 3 4 0 -
N a d e l ig  sa ld o 28 - - 5 0 0

T o ta a l 2 8 .8 4 4 2 7 .9 0 0 3 0 .0 7 9 2 8 .4 0 0

Uitgaven

T ijd sc h r if t 2 2 .2 7 0 2 2 .4 0 0 2 6 .1 5 3 2 4 .8 0 0
O p e n  d a g - 4 0 0 180 100
B ib lio g ra f ie  T V E 3 .8 2 7 2 .5 0 0 1.748 1 .500
A d m in is tr a t ie 2 .6 2 7 2 .5 0 0 1.631 2 .0 0 0
D iv e rs e n 120 - - -

V o o rd e l ig  sa ld o - 3 6 7 -

T o ta a l 2 8 .8 4 4 2 7 .9 0 0 3 0 .0 7 9 2 8 .4 0 0

B A L A N S

Activa 31.12.93 31.12.94

A m ro  B a n k 2 5 2 3 .1 6 0
P o s tb a n k 3 .4 8 3 5 .1 1 6
S p a a rre k e n in g e n 1 7 .4 0 6 18 .587
D e b ite u re n 5 .1 1 5 3 .8 1 6
S u b s id ie s 8 5 0 5 5 0

T o ta a l 2 7 .1 0 6 3 1 .2 2 9

Passiva

V e rm o g e n 5 6 6 9 3 3
P u b lik a tie s 4 .5 0 0 6 .5 0 0
V o o ru i to n tv a n g e n  d o n a tie s 115 1 .795
C re d ite u re n 2 1 .9 2 5 22 .001

T o ta a l 2 7 .1 0 6 3 1 .2 2 9
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Jaarverslag van de redactie

scheen in 1994, evenals voorgaande jaren, vier
maal.
Nummer één van de 12e jaargang omvatte /es
artikelen met onder andere een verslag van het
symposium naar aanleiding van het rapport
Gooise ecologische infrastructuur. Uitgebreid
werd aandacht besteed aan de erfgooiers in het
artikel van de heer F.J.J. de Gooyer ’Een erfe
nis voor 3562 erfgenamen, het archief van de
Vereniging Stad en Lande van Gooiland’; de
heer D. Dekema schreef voor ditzelfde nummer
een artikel over de overdracht van het archief
van de erfgooiers.
Nummer twee van deze jaargang stond geheel
in het teken van de Open Dag in Laren, georga
niseerd door de Stichting Tussen Vecht en
Eem. Veel aandacht werd besteed aan de histo
rische aspecten, maar ook de ’groene’ kant van
dit mooie en volgens P.C. Hooft oudste dorp
van het Gooi werd niet vergeten. Zo verscheen
er een artikel over de Laarder engen en werd er
een groene route door Laren beschreven door
de voormalige chef beplantingen van Laren, de
heer A.C. van Alten.
Nummer drie omvatte zes artikelen, waaronder
een artikel van de voorzitter van de redactie
over de eerste stadsplattegronden van Naarden,
waarvan wij dankzij een recent verschenen uit
gave kennis hebben kunnen nemen. Voorts
werd in dit nummer aandacht besteed aan nieu
we waarnemingen op en onder de Gooise hei
door de heer F.D. Zeiler. Ook de vergrassing
van de heide kreeg in dit nummer aandacht.
In nummer vier besteedden wij onder andere
aandacht aan de geschiedenis van de
Eemnessersluis en het gemaal bij Eemnes in
een artikel van mevrouw M. Mijnssen-Dutilh
en aan de nieuwe bestemming van landgoed
'Boekesteyn'.
Deze jaargang werden er 34 artikelen gepubli
ceerd, waarbij wij gestreefd hebben naar een zo
eerlijk mogelijke verdeling tussen historische
en ’groene’ artikelen.
De redactie bestaat momenteel uit negen leden.
Als nieuw redactielid hebben wij mevrouw
E. Goldfinger-Albertis mogen begroeten, speci
aal belast met de natuur- en landschappelijke

aspecten van het tijdschrift. De heer A. Farjon
verhuisde voor onbepaalde tijd naar Engeland,
maar op een afstand werkt en denkt hij met ons
mee.
Als vaste rubrieken hadden wij Activiteiten van
de Stichting Tussen Vecht en Eem, Activiteiten
van de Vereniging van Vrienden van het Gooi,
Goois Museum, Literatuur. Uit de tijdschriften
(ook nu weer verzorgd door de oud-voorzitter
van de redactie de heer M.W. Jolles),
Actualiteiten en Varia.
De redactie organiseerde vier maal een redac
tievergadering. In november vond de jaarlijkse
bijeenkomst met de uitgevers plaats.
Het tijdschrift werd gedrukt bij drukkerij
Spieghelprint, waarmee wij bijzonder prettig
samenwerken.

L.H.-R.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi is dit
jaar vastgesteld op donderdag 20 april 1995 in
de Blaercom in Blaricum. Over het verloop van
die vergadering berichten wij u in het volgende
nummer van TVE.
Wel kunnen we u alvast een verkort jaarverslag
geven. Zoals gebruikelijk zijn alle relevante
gegevens schriftelijk beschikbaar tijdens de
jaarvergadering. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn geweest de vergadering te bezoeken, maar
wel alle ter zake doende gegevens willen ont
vangen. dan kunt u deze aanvragen bij de
ledenadministratie (mevrouw J.B. Perry-
Vlasveld). Zie voor gegevens de binnenzijde
van dit blad.

JAARVERSLAG 1994

Ledenbestand

Op 31 december 1994 bedroeg het aantal leden
3312, een afname van 167. Een groot aantal
leden heeft over het jaar 1994 zijn contributie
niet voldaan. Zij ontvingen in december een
brief van de penningmeester met het verzoek
alsnog hun contributie over te maken.
Geconstateerd moest helaas worden dat slechts
enkelen zich hiertoe verplicht voelden. De niet-
betalers zijn uit het ledenbestand verwijderd.

Samenstelling van het bestuur:
Statutair trad af mr G.H. Fuhri Snethlage, pen
ningmeester. In zijn functie is benoemd mr
G.H. Veenhoven, die sinds 1992 deel uitmaakt
van het bestuur. Op eigen verzoek trad drs
Kwantes terug. De heer D.A. Jonkers, voorge
steld door het bestuur, werd bij acclamatie
benoemd. Voor de volledige samenstelling van
het bestuur verwijzen wij u naar de binnenzijde
van de omslag.

Ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vond
plaats op 22 april in de,Boerderij in Huizen.
Inclusief het bestuur waren 2 1 personen aanwe
zig waaronder onze Ereleden mr F. Ie Coultre
en mr M.W. Jolles en ons Lid van de Raad van
Advies drs H. van Goudoever.
Afscheid werd genomen van mr G.H. Fuhri
Snethlage, die acht jaar de penningen van de
vereniging zorgvuldig heeft beheerd. Als blijk
van grote waardering hiervoor ontving hij uit
handen van de voorzitter een platenbon.
Na het officiële gedeelte volgde een lezing door
de ecoloog ir P.A. Jansen over geïsoleerde
gebieden en de (on)mogelijkheid de soort in
stand te houden. Zijn lezing was een aanvulling
op datgene wat in het vorig jaar uitgekomen
GEIS-rapport naar voren komt nl. de noodzaak
verbindingen in stand te houden dan wel tot
stand te brengen.

Financiën

In de algemene ledenvergadering werden de
jaarstukken over 1993 en de begroting voor
1994 goedgekeurd.
De exploitatierekening sloot met een batig
saldo van ƒ 15.700,-. Besloten werd het gehele
bedrag toe te voegen aan de Aktiereserve.

De kascommissie had de financiële administra
tie in goede orde bevonden en adviseerde de
penningmeester te déchargeren. Ir G. Homan
trad statutair af.
Mw drs S. Roest, plaatsvervangend lid van de
commissie, neemt zijn plaats in. Als plaatsver
vangend lid voor het jaar 1994 wordt benoemd
ir J.W. Brand.

Naarderineertochten

De vereniging organiseerde in het verslagjaar in
overleg met de Vereniging tot Behoud van
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Natuurmonumenten vaartochten op hel
Naardermeer voor ca 240 deelnemers.

Natuurwacht

De secretaris van de Natuurwacht, de heer J.
Kamies, meldde een bevredigende opkomst bij
de door de Natuurwacht georganiseerde wan
deltochten.
Problemen deden zich nogal eens voor op die
(vaak afgerasterde) heidevelden waar de bezoe
kers verplicht zijn de honden aan de lijn te hou
den. Snel rechtstreeks contact met boswachters
van het GNR zou hun werk efficiënter en zeker
veiliger maken.

Tijdschrift Tussen Vecht en Eem

Het gezamenlijk met de Stichting Tussen Vecht
en Eem uitgegeven kwartaaltijdschrift ver
scheen dit jaar met een totaal van 240 pagina’s.
Pogingen werden (en worden) aangewend onze
leden en hun donateurs een verantwoord tijd
schrift te blijven aanbieden.
Over de samenwerking met onze collega-uitge-
ver, de Stichting Tussen Vecht en Eem en met
de redactie hadden wij weer alle lof.

Goois Natuurreservaat

Onze contacten met het GNR waren, zowel in
de algemene vergadering van het GNR als in
rechtstreeks contact tussen de heer Korten en
onze voorzitter, zeer constructief.
Bestuursleden waren aanwezig op diverse acti
viteiten van het GNR als o.a. bij de Open Dag
ter gelegenheid van hun verhuizing, bij de start
van begrazingsprojekten en bij hun informatie
avonden ter voorlichting van hun plannen enke
le heidevelden te omrasteren. Op onze avond
met leden in Naarden/Bussum was, in verband
met de hoog opgelopen emoties bij Gooise
inwoners, hun voorlichter aanwezig. Zijn aan
wezigheid werd zeer op prijs gesteld.

Bijeenkomst met leden

In Bussum/Naarden en in Blaricum zijn avon
den voor leden georganiseerd, waar zich tussen
de aanwezigen en het bestuur zeer geanimeerde
discussies ontwikkelden. Het bestuur is van
zins deze lokale avonden, waarvoor onze leden

rechtstreeks schriftelijk worden uitgenodigd, te
continueren.

Enkele aandachtspunten ten aanzien
van regionale en gemeentelijke
ontwikkelingen

Gooise Ecologische Infrastructuur
(GEIS)

I let in november uitgebrachte GEIS-rapport.
samengesteld door de ecoloog Peter van der
Linden in opdracht en met financiële inbreng
van diverse stichtingen en verenigingen waar
onder de onze, werd (en wordt) op verschillen
de onderdelen uitgewerkt en op financiële
mogelijkheden onderzocht.
Zo werden in opdracht van het Goois
Natuurreservaat en onder hun supervisie de
plannen nader uitgewerkt van het knelpunt
Zanderij Crailo in overleg met de Nederlandse
Spoorwegen (stapelplaats Crailo). Het onder
zoek is verricht door een vijftal studenten van
de Internationale Hogeschool Larenstein in
Velp. Hun rapport ”Van knelpunt naar knoop
punt" geeft een reële mogelijkheid de gewens
te verbindingen te bevorderen en waar moge
lijk te creëren.

Een ander in het rapport beschreven knelpunt
is de Koeienmeent (op de grens van Hilversum
en Bussum).
Nadat wij de omwonenden hierover schriftelijk
in kennis hebben gesteld heeft Peter van der
Linden, met onze financiële steun een onder
zoek ingesteld. Een samenvatting van zijn rap
port is begin 1995 samen met een begeleiden
de brief bij de omwonenden bezorgd. De pro
vincie overweegt een bijdrage voor het deel
Franse Kampweg; voor complete financiering
zal worden geprobeerd sponsors te vinden.
Ook onze vereniging zal hieraan bijdragen. U
hoort hierover nader.

GRAAG

Door het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid zijn na
informatiebijeenkomsten richtlijnen opgesteld
ten behoeve van de Milieu Effect Rapportage
gegevens van mogelijke toekomstige Corridors
tussen de Regio’s Amsterdam, Almere en het
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Gooi. Onze voorzitter was aanwezig op de
informatieavond in het Gooi. Inmiddels ontvin
gen wij de richtlijnen.

In de gemeente Huizen zijn plannen ontwikkeld
om in het recreatiegebied Wolfskamer over te
gaan tot het inrichten van een (bescheiden) 9-
holes golfbaan. De informatieavond is bezocht.
Daarna is schriftelijk bezwaar aangetekend.
Dit was ook het geval naar aanleiding van plan
nen voor de aanleg van een nieuwe begraaf
plaats.
De geplande bebouwing aan de Valkeveense-
laan had onze aandacht.

Op verzoek van een lid is aandacht gevraagd
voor het maaibeleid van het openbaar groen in
de woonwijken.

Hoewel de bezwaarden aan alle kanten het juri
disch gelijk hebben gekregen wat betreft het
(mis)gebruik van de Verlengde Bergweg heeft
de gemeente Blaricum geen uitvoering gegeven
aan de uitspraak dat genoemde weg afgesloten
moet worden. Een alternatieve oplossing voor
een verbindingsweg met de Blaricummer
Meent is nog steeds niet gevonden.

Het Bestuur

Naardermeertochten 1995

Ook dit jaar hebben wij voor leden met hun
gezinsleden de traditionele
’Naardermeertochten’ georganiseerd en wel
13 tochten voor in het totaal circa 230 deelne
mers. De data zijn:

A. Zaterdag 6 mei 13.00-16.00 uur 18 personen
B. Zaterdag 13 mei 09.00-12.00 uur 18 personen
C. Zaterdag 20 mei 09.00-12.00 uur 18 personen
D. Zondag 21 mei 13.00-16.00 uur 18 personen
E. Donderdag 25 mei 06.00-09.00 uur 18 personen
F. Vrijdag 26 mei 19.00-22.00 uur 18 personen
G. Zaterdag 27 mei 09.00-12.00 uur 18 personen
H. Zaterdag 3 juni 09.00-12.00 uur 18 personen
I. Maandag 5 juni 09.00-12.00 uur 18 personen
J. Vrijdag 9 juni 19.00-22.00 uur 18 personen

K. Vrijdag 16 juni 19.00-22.00 uur 18 personen
L. Zaterdag 17 juni 06.00-09.00 uur 18 personen
M .Zondag 18 juni 09.00-12.00 uur 18 personen

Huizen (gironummer van de bank 310031).
S.v.p. duidelijk vermelden:

1. Uw naam en adres
2. Aantal personen
3. De Letter van de tocht van uw voorkeur.
4. De letters van eventueel andere data in volg

orde van voorkeur.

Uw aanvragen zullen in volgorde van ontvangst
worden behandeld. Wij moeten ons de vrijheid
voorbehouden om, zoveel mogelijk met inacht
neming van de wensen der deelnemers, hen in
te delen over het beperkte aantal beschikbare
plaatsen per tocht; daarbij moet misschien wor
den gewisseld of zelfs teleurgesteld.
Wij vertrouwen hiertoe gaarne op goed begrip
en medewerking. U ontvangt tijdig bericht over
definitieve plaatsen.
Informatie: mevrouw J.B. Perry-Vlasveld,
Braam 34. 1273 EA Huizen, tel. 02152-66848.

De kosten van de tochten bedragen ƒ 12.50 p.p.
met eigen vervoer. Bij de bevestiging van uw
inschrijving ontvangt u een routebeschrijving
naar het Naardermeer. De tocht op het
Naardermeer duurt circa 3 uur en wordt
gemaakt in open boten. In verband met de
weersgesteldheid zorge men voor passende
(warme en/of regen-)kleding. Vergeet ook uw
kijker en/of fototoestel niet.

Aanmelden door storting van het verschuldig
de bedrag op de SNS bank te Huizen t.g.v.
rek.nr. 94.24.20.985 t.n.v. Naardermeertochten

TVE 1 1 'jrg . 1993

- 124 -



Literatuur

Boekbespreking

De Huizer Molen

door de Molenwerkgroep van de Historische
Kring Huizen.
Prijs ƒ 38,50.
138 pag., gebonden, rijk geïllustreerd.
Uitgegeven door de Historische Kring Huizen,
1994.
Te bestellen door ƒ 38,50 over te maken op
Postbankrekening 1643357 of
Rabobankrekening (Huizen) 32.99.60.369 t.n.v.
Historische Kring o.v.v. De Huizer Molen.

’Een stille molen maalt geen meel’, moet men
gedacht hebben bij de Molenwerkgroep toen
besloten werd om de geschiedenis van de
Huizer Molen vast te leggen.
Bovenstaande uitdrukking maakt, met nog zo ’n
dertig andere bekende en minder bekende
spreekwoorden en gezegden, die ontleend zijn
aan de molenwereld, deel uit van de talrijke
gegevens die de werkgroep heeft verzameld en
verwerkt in deze uitgave.
De Huizer Molen, die aan de Molenberg op een
zandrug in het noorden van het dorp heeft
gestaan, zal bij menig inwoner van Huizen
alleen bekend zijn van verhalen en oude afbeel
dingen. Deze korenmolen, van het type stan-
derdmolen, verdween namelijk uit het Huizer
straatbeeld in 1916 met de opkomst van de
mechanisatie. Sindsdien is de molen als een
relict uit het Huizer verleden te bewonderen in
het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.
De Molenwerkgroep, waarvan één van de leden
een nazaat van de laatste molenaar blijkt te zijn,
heeft nog Huizers weten op te sporen die de
molen in het dorp gekend hebben en er in hun
kinderjaren vaak speelden; vooral de berg
waarop de molen stond was vanwege zijn hoog
te een favoriete speelplek. Aan de hand van hun
verhalen - de geïnterviewden worden niet bi j

naam genoemd - heeft men de situatie rond
1900 weten vast te leggen en met oude foto's
en ansichten geïllustreerd.
Hier had de Molenwerkgroep het bij kunnen
laten. Maar men heeft daarnaast uitgebreid
onderzoek verricht naar zowel de voorafgaande
periode met de ontstaansgeschiedenis van de
molen als naar de latere geschiedenis, de
Arnhemse situatie vanaf 1916. Hiervoor wer
den diverse archieven binnen en buiten de
gemeente geraadpleegd.
De oudste geschiedenis gaat terug naar de 16e
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Detail kaart van Utrecht, B. du Roy, 1743.
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eeuw. Op een kaart van het Gooi uit 1537 staat
al een molen in Huizen afgebeeld. Deze molen
zou in 1584 door de Spanjaarden in brand zijn
gestoken. Uit de memoires van de Huizer
Lambert Rijckszoon Lustigh uit 1712-1722
blijkt, dat er een jaar later toestemming werd
verleend aan Aux Dirckszoon molenaar om op
deze plek een nieuwe molen te bouwen.
Hieraan werd de bepaling toegevoegd dat er
niemand anders eenigh koorn of zaat of granen
breken mocht. In verband met de ligging van de
molen op een heuvel werd deze plek in de
volksmond ’Auxen Hoogjen’ genoemd. Een
achterkleinkind van Aux Dirckszoon was
bovengenoemde Lustigh, schepen van Huizen.
Hij noteerde niet alleen familieverhalen, maar
legde als amateur-historicus veel elementen
vast uit de geschiedenis van Huizen en het
Gooi.
De concurrentie onder de korenmolenaars was
groot en men moest overgaan tot specialisatie.
Het malen van boekweit werd in 1675 van
hogerhand definitief aan Huizen toegewezen.
Ook de hoogte van het maalloon werd door de
overheid bepaald. Regelmatig klaagden de
opeenvolgende eigenaars van de korenmolen

over de lage inkomsten en de hoge onkosten.
De jaarlijkse opbrengsten liepen met de komst
van grutmolens terug van 1200 guldens in
1660 naar 600 guldens in 1680. Lustigh oor
deelde echter, ditmaal in de functie van sche
pen, dat het maalloon hoog genoeg was om
van te leven.
In 1821 ging de Huizen molen met bijbehoren
de woningen voor 2000 gulden over naar de,
uit Nijkerk afkomstige, molenaarsfamilie Van
den Born (een uitgebreide genealogie is opge
nomen). Eén van de zonen zou de laatste mole
neigenaar blijken te zijn; hij overleed in 1872
na een zwaar molenongeluk. Zijn erfgenamen
wisten nog enkele jaren het molenaarswerk
voort te zetten, maar kregen te maken met
teruglopende inkomsten - de concurrentie van
mechanisch gedreven maalderijen was groot -
en waren genoodzaakt het molenaarsbedrijf
definitief stop te zetten.
De gemeente Huizen bleek geïnteresseerd in
liet molencomplex en ging in 1915 over tot
aankoop (totale kosten 3400 gulden). Het plan
om de molen te slopen en het perceel na afgra
ving te bestemmen voor de nieuwbouw van
woningen werd niet door het volledige
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gemeentebestuur gedragen. De contacten van
de burgemeester, die tegen de sloop was, met
de Bond Heemschut en het Nederlands
Openluchtmuseum leidden allereerst tot uitstel
van de sloop en uiteindelijk tot het behoud van
de molen. Deze werd daarop in 1916 te koop
aangeboden en kon voor 160 gulden, de helft
van de vraagprijs, worden aangekocht door het
Nederlands Openluchtmuseum. De herbouw
was in het voorjaar van 1917 gereed; de feeste
lijke opening vond één jaar later plaats.
In de laatste hoofdstukken is uitvoerig beschre
ven hoe in de daaropvolgende jaren de noodza
kelijk geachte restauraties elkaar opvolgden.
Wegens de beperkte financiële middelen moest
men steeds zijn toevlucht nemen tot noodoplos
singen en goedkoop materiaal. Aan deze situ
atie kwam omstreeks 1972 een einde, toen een
grote, de hele molen omvattende, restauratie
onvermijdelijk bleek. Dankzij een speciaal
opgericht fonds kon in 1975 met de werkzaam
heden worden gestart. Van de molen, die een
jaar later bedrijfsklaar werd opgeleverd, waren
uiteindelijk de meeste onderdelen vervangen of
vernieuwd; alleen de standerd was als oor
spronkelijk onderdeel overgebleven! Toch is
deze molen’reconstructie’ voor veel Huizers
nog steeds de 'dierbare molen van ons dorp',
getuige een gedicht dat werd uitgesproken bij
een bezoek aan het Arnhemse museum in 1990.
De lezer van het Huizer Molen-boek zal ont
dekken dat in deze recensie nog veel aspecten
onbesproken zijn gebleven, zoals de inhoud van
de vele geraadpleegde bronnen (veelal afge-
beeld in een bijlage en voorzien van een trans
criptie). de opgenomen gedetailleerde techni
sche tekeningen en gegevens, de nagenoeg
complete lijst van moleneigenaren en het bij
zondere fotomateriaal. Wat de redactie van het
boek betreft vallen de stilistische verschillen
tussen de hoofdstukken onderling erg op.
Vermoedelijk zijn er diverse auteurs verant
woordelijk voor het eindresultaat; hun namen
worden echter niet genoemd.
Al met al kan de Molenwerkgroep tevreden zijn
over het fraai uitgegeven werk. De leden heb
ben zich op voortreffelijke wijze gekweten van
hun mooie huik het dorp en zijn verleden te
tonen aan de mensen die leven in het heden
(vrij geciteerd naar J.C. Rebel, 1990).
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De Standei dmolen uit Huizen in het Nederlands
Openluchtmuseum, Arnhem.

Ineke Inglot
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Varia

Auteurs

E.J. Boeters (geb. 1924). Van 1975 tot 1989
gemeentesecretaris van Huizen. Thans nog
secretaris van de ’Stad en Lande Stichting (voor
de betreffende rubriek in T.V.E. meermalen
artikeltjes geschreven).

J.W. van Geenen-van den Berg (geb. 1941).
Sinds 1974 geïnteresseerd in de klederdracht
van Huizen en zij verzamelt Huizer kleding.
Mederwerking verleend aan het tot stand
komen van het boekje ’De Huizer klederdracht’
geschreven door D. van Herwerden-Eendenbak.
Leidster van de klederdrachtgroep Historische
Kring Huizen.

M. Heijder (geb. 1913). Na een technisch-
administratieve opleiding (bouwkunde en
gemeente-administratie) gewerkt in verschillen
de functies bij de gemeente Amsterdam, laatste
lijk als chef van de beurs van Berlage.
Publiceerde talrijke historische artikelen, onder
andere over de beursgebouwen van
Amsterdam, Zocher, Berlage, het onderwijs in
oude tijden, de beurs- en stadhuisprijsvragen,
de koninklijke kwekelingen van Lodewijk
Napoleon, enz. Woont in Huizen.

A.E. van der Hulst (geb. 1963). Historica en
moeder van een dochter. Woont in Dalfsen
(Ov.). Publicatie: Help ons het hoofd boven
water houden. De visserij in Huizen gedurende
de eerste drie decennia van de twintigste eeuw.
Dit boekje was oorspronkelijk een scriptie voor
haar studie geschiedenis, waarmee zij de
H.N. ter Veen jaarprijs voor Flevoland 1992
won.

D.A. Jonkers (geb. 1940). Als ornitholoog
werkzaam bij het Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek in Wageningen. Publiceerde
als auteur en/of eindredacteur in diverse boeken
over vogels, waaronder Vogels tussen Vecht en
Eem. Is onder andere bestuurslid van de

Vogel werkgroep het Gooi en omstreken en de
Vrienden van het Gooi en lid van de
Inventarisatiecommissie voor het
Vechtplassengebied. Verder onder andere
redactielid van de tijdschriften De Graspieper
en Tussen Vecht en Eem. Woont te Blaricum.

A.P. Kooyman-van Rossum (geb. 1926).
Landschapsarchitect. Bestuurslid Stichting
J.P. van Rossum te Naarden. Oud-wethouder te
Huizen.

T. Kruijmer-Vos (geb. 1943). Parttime lerares
basisschool. Bestuurslid HKH. SHM. TVE.
Woont in Huizen.

A. Kruijning-Teeuwissen (geb. 1932). Stamt
uit een oud erfgooiers geslacht. Mede-oprichter
van de Historische Kring Huizen en momenteel
waarnemend voorzitter. Werkte mee aan de uit-
gave van: In Huizen staat een huis; De Huizen
van de gemeente; De Huizer molen; en Deur de
bank êneumen. Gedichten in Huizer dialect.
Publiceerde bijna 10 jaar in Huizer Kring
Berichten brieven aan een nicht onder de titel
’Waarde nicht’. Geeft rondleidingen door Oud
Huizen en in de Oude Ned. Herv. Kerk van
Huizen.

L.W.H. Rebel (geb. 1969). Studeerde MO-A
geschiedenis aan de Evangelische Hogeschool
in Amersfoort. Momenteel is hij als
redacteur/verslaggever verbonden aan De
Huizer Courant, een nieuwskrant in de gemeen
te Huizen. Daarnaast is hij in deeltijd bezig met
zijn doctoraalstudie geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Een afstudeerscriptie
zal ongetwijfeld handelen over de geschiedenis
van de gemeente Huizen in het algemeen en
over de kerkelijke geschiedenis van het dorp.
Van zijn hand verscheen in 1993 het boekje Het
Gezicht van Nederland, Huizen. Momenteel
vindt de afronding plaats van een boek over
vierhonderd jaar Hervormd Huizen, waaraan hij
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ook schriftelijke medewerking heeft verleend.

H. Schaftenaar (geb. 1944). Docent aardrijks
kunde aan scholengemeenschap Laar en Berg te
Laren. Voorzitter van de Stichting Vijverberg,
redacteur van het historisch ti jdschrift voor
Naarden. Bestuurslid van het Fluweelwerkers-
en zijdeweversgilde. Adviseur van de Stad cn
Lande Stichting en de Stichting J.P. van
Rossum. Auteur van boeken en artikelen over
de geschiedenis van Naarden.

P. Wiersnta (geb. 1930). Werkzaam geweest
bij PT1 en AT&T te Hilversum en Huizen. Lid
van de werkgroep genealogisch en historisch
onderzoek van de Historische Kring te Huizen.
Woont in Hilversum.

Verantwoording illustraties:

1 Iuizer vogelvlucht
- Collectie Goois Museum

Oude Kerk
- Collectie Goois Museum

Flevorama
- Topografische Dienst
- Collectie A.E. Dudok van Heel
- Collectie J.C.J. Burkens
- Foto auteur
- Collectie Stadsarchief Naarden (2x)
- Foto auteur (4x)

De Stukken
- Van de auteur

De Kalkovens
- Van de auteur
- Gemeentearchief Naarden

De moord op A. Molenaar
- Gemeentearchief Huizen
- Van de auteur

Omscholing Vissers
- De Spiegel, ca 1950
- Gemeente archief Huizen (2x)

Zijdeteelt Vereeniging
- Van de auteur
- Collectie Historische Kring Huizen

Oeverzwaluwen
- Het Vogeljaar; Ing. G. de Hoog, Pijnacker

(2x)

Klederdracht
- Collectie Goois Museum (2x)
- Van de auteur
- Collectie Historische Kring Huizen;

foto Vonk, Bussum

Tantes en Nescio
- Valkplan
- Gemeentearchief Amsterdam

Huizen in de Groei
- Gemeentearchief Huizen (3x)

Literatuur
- Collectie Goois Museum (3x)
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