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Woord vooraf

Met veel plezier heb ik gehoor gegeven aan het verzoek om het
voorwoord te schrijven voor de speciale editie van Tussen
Vecht en Eem, die helemaal gewijd is aan de geschiedenis van
de gemeente Huizen. De Stichting Tussen Vecht en Eem, de u it
gever van deze special, heeft to t doel het bevorderen van de
belangstelling voor en de kennis van het Gooi en omstreken op
historisch en aanverwant gebied.

Huizen is een gemeente met zo’n 42.000 inwoners en is daar
mee qua inwoneraantal na Hilversum de tweede gemeente van
de regio Gooi en Vechtstreek. Maar dat is pas van de laatste
v ijftig  jaar. Voorheen was Huizen een klein boerendorp en door de ligging aan de voormali
ge Zuiderzee later ook een vissersdorp. De bedrijvigheid van de vissers in de haven van toen
heeft nu plaats gemaakt voor waterrecreatie. Huizen te lt maar liefst v ijf jachthavens en is
daarmee een van de grootste watersportcentra van Midden-Nederland. Wij noemen ons
dan ook Huizen, Haven van 't Gooi.

Huizen heeft zich vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkeld to t een modern
dorp met karakteristieke woningen aan het water. Denk bijvoorbeeld maar aan de vijf sfin
xen, die trots in het Gooimeer staan.

Het Gooi, en daarmee ook Huizen, heeft een rijke geschiedenis. In ons gemeentehuis vindt u
een reeks schilderijen van Eppo Doeve, die de hele geschiedenis van het Gooi en van de Erfgooi-
ers vertelt. De vertelling begint rond het jaar 968 en loopt to t halverwege de vorige eeuw.

In d it themanummer komt een aantal specifieke onderwerpen aan de orde, zoals het Hui-
zer dialect. Als ik een stukje citeer uit dat dialect, dan zult u zien, dat d it nog niet zo eenvou
dig te lezen valt: Hij-je-’t  ëlezen, d’r is ’n nijwe bus, waarmie ouwere minsen 'n daggie mie
uit kannen, mar waar ze oëk bosschoppen mie kannen dooën. U hebt hopelijk begrepen,
dat het hier over de ‘PlusBus’ voor ouderen gaat.

Wist u trouwens, dat de Huizers van vroeger allemaal een bijnaam hadden? Eén hele be
kende was bijvoorbeeld ‘Haijndruk van 't  Noorderaijnde’. Zijn echte naam was Henk Rebel,
een schrijver-dichter-entertainer, die voordrachten hield in het Huizer dialect. Helaas is
Haijndruk vorig jaar overleden.

Verder kunt u veel wetenswaardigheden lezen over het cultureel erfgoed van de gemeen
te, de sociale en godsdienstgeschiedenis en het kunst- en cultuurleven. Zo heeft Huizen een
belangrijke Molukse gemeenschap. Ook hierover en over nog heel veel andere interessante
onderwerpen gaat deze uitgave.

Ik beveel u deze special van harte ter lezing aan en wens u daarbij veel leesplezier. Ik wil u
er to t slot vast op wijzen, dat op zaterdag 15 oktober a.s. in ons gemeentehuis een symposi
um wordt gehouden over de Huizer geschiedenis met als hoofdthema: Kerken en Schepen.
Zie voor meer informatie hierover het programmaoverzicht op pagina 124 en op
www.tussenvechteneem.nl.

Mr. A. Ph. Hertog, burgemeester van Huizen
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Kerken & Schepen
Symposium over de geschiedenis van Huizen

15 oktober 2011

Op 15 oktober 2011 organiseert TVE in samenwerking met de Historische Kring Huizen,
het Huizer Museum, de Stichting Behoud het Oude Dorp en de Stichting Huizer Botters

een symposium over de geschiedenis van Huizen.

Aanvang: 9.30 uur in het Gemeentehuis, Graaf Wichman 10, met ontvangst (koflïe/thee) en in
schrijving.

Ochtendprogramma
10.00 uur Opening door de voorzitter van Tussen Vecht en Eem Jan Vollers en welkomsttoe

spraak door wethouder Janny Bakker-Klein van Huizen.
10.15 uur Lezing van Ruud Hehenkamp over Huizen, zijn geloof en de zee. In 1932 bij de afslui

ting van de Zuiderzee was Huizen vrijwel geheel protestants, de omliggende dorpen overwe
gend katholiek. Hoe kreeg de Reformatie vaste voet in Huizen? De kerkelijke plattegrond van nu
draagt nog steeds dat stempel. En de visserij speelde in deze ontwikkeling vast een belangrijke
rol. De heer Hehenkamp heeft in het voortgezet onderwijs gewerkt. Hij is o.a. lid van de Werk
groep Katholiek-Protestant van TVE en is betrokken bij de Vrienden van het Oude Dorp Huizen.

11.15 uur Lezing van Gert Jan Schaap over De Zuiderzeevisserij vanuit Huizer perspectief met
bijzondere aandacht voor de opkomst, bloei en actuele betekenis van de visindustrie in Huizen.
De heer Schaap is secretaris van de stichting Huizer Botters en in die hoedanigheid een warm
pleitbezorger van dit historisch erfgoed.
Korte demonstratie van de Klederdrachtgroep Huizen o.l.v. mw A. van Geenen.

12.00 uur Lunch in het Gemeentehuis. Ook kunnen de beroemde Eppo Doeve-panelen worden
bezichtigd.

Middagprogramma met keuze uit drie excursies:
A. Een gelimiteerd aantal deelnemers gaat per bus naar het nieuw-oude Nautisch kwartier

voor een rondleiding o.a. op de Botterwerf en kan zich daarna laten inschepen in een drietal
botters voor een korte vaart op het Gooimeer.

B. De tweede excursie voert per bus naar De Oude Kerk en de begraafplaats op het Oude
Kerkhof. Daar krijgt men uitleg over de bijzonderheden van deze monumenten.

C. De derde excursie is een wandeling met gidsen door het oude dorp die wordt afgesloten
met een bezoek aan het Huizer Museum Het Schoutenhuis.

16.00 uur Besluit met gezellig samenzijn in De Boerderij, Hellingstraat 9, Huizen.

Belangstellenden kunnen zich tevoren opgeven bij de penningmeester van TVE,
Rostocklaan 7, 1404 AD Bussum, e-mail: adminjstratie@tussenvechteneem.nl, met vermelding
van de excursie waaraan men wil deelnemen.
Kosten zijn voor de hele dag inclusief lunch en 2 consumptiebonnen voor de namiddag € 15.
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Bijdragen aan de Huizer geschiedschrijving

Dit nummer van Tussen Vecht en Eem (TVE) is het derde dat gewijd is aan de
geschiedenis van Huizen. De eerste Huizen-special verscheen in juni 1979, de tweede
in mei 1995. Het werd dus wel weer eens tijd voor een vervolg. Dank zij een gulle gift
van de Stichting Energiebesparing Huizen kunnen we dit nummer in een extra dikke
omvang en full colour uitbrengen. En mede dank zij de vier Huizer gastredacteuren
waren we ook in staat om interessante nieuwe thema’s aan te snijden.

Twee vragen
Toen we alle geplande artikelen binnen hadden,
stelden wij ons als redactie een tweetal vragen.
Ten eerste zijn wij uiteraard heel nieuwsgierig
naar het oordeel van de lezers, naast de trouwe
vaste abonnees van ons blad, vooral van de Hui-
zers die dit themanummer in de losse verkoop
hebben aangeschaft. De tweede vraag luidt:
wat draagt dit nummer bij aan de geschied
schrijving van Huizen, welke ‘leemtes’ hebben
we opgevuld, voor welke nieuwe aspecten van
de geschiedenis hebben we aandacht gevraagd?

Voor een mogelijk antwoord op de laatste
vraag heb ik eerst gekeken naar de inhoud van
de eerste twee Huizen-nummers van TVE en naar
de circa tweeënvijftig andere artikelen over Hui-
zen die er vóór 2011 in TVE zijn verschenen. In de
vroegere themanummers vallen mij een paar
dingen op. Allereerst waren de artikelen toen
stukken korter dan we tegenwoordig in TVE ge
wend zijn. In 1979 lag de nadruk, naast een over
zichtsartikel over de geschiedenis van Huizen,
op heel specifieke evenementen, zoals Huizen
contra Hooft en Een criminele zaak uit het begin
van de achttiende eeuw rond Huizer paardendie
ven. Met baljuw Hooft lagen de Huizers over
hoop over de jachtopzieners in de Warande Rijs-
bergen die de Huizers afhielden van hun gebrui
kelijke stroperij. In de tijd dat het themanummer
van 1995 verscheen, was TVE een gezamenlijke
uitgave van de Stichting Tussen Vecht en Eem en
De Vrienden van het Gooi, wat veel ecologisch ge
tinte artikelen met zich meebracht. In beide
nummers komen artikelen voor over bewogen
tijden voor de Huizer vissers en bijdragen over
de geschiedenis van de Oude Kerk.

Nieuwe inzichten
Als ik het goed zie, hebben we in dit nieuwe
nummer op twee manieren bijgedragen aan
nieuwe inzichten in de Huizer geschiedenis: aan
de ene kant door nieuw licht te werpen op en
kele onderwerpen uit de oude geschiedenis en
aan de andere kant door belangrijke thema’s uit
het nabije verleden aan te snijden.

Algemeen wordt gedacht, dat Huizen van de
ene dag op de andere massaal van katholiek
protestants is geworden. Nog in de conceptver
sie van een van de artikelen in dit nummer werd
deze mening geventileerd. Maar Ruud Hehen-
kamp heeft in zijn bijdragen over de Reformatie
in Huizen in dit nummer en in het eerste deel
van zijn verkenning in TVE 2010/4 laten zien, hoe
lang het geduurd heeft voor het protestantisme
hier werkelijk wortel heeft geschoten. Anton
Kos, die twee jaar terug promoveerde op de erf-
gooiers, analyseert de Huizer landbouw in de
zestiende eeuw, die veel werk met zich mee
bracht, maar weinig profijt.

Tot de historische kenmerken van Huizen
hoort ook het heel eigen dialect. TVE publiceer
de daar al eerder enkele artikeltjes over, een
van M. Franken over de Huizer dialectwerkgroep
(1974) en een van dr. De Vrankrijker over de Hui
zer spraak (1978), maar nu -  in een tijd dat nog
maar weinigen het Huizer dialect echt beheer
sen -  schrijft de dialectoloog dr. Jan Berns (oud-
medewerker van het Meertens Instituut) daar
een fundamenteel artikel over.

De artikelen in dit nummer van Anton Kos en
Ruud Hehenkamp betreffen de oude geschiede
nis van Huizen op godsdienstig en economisch
gebied. Daarnaast besteden we vooral heel veel
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aandacht aan recente sociale en culturele ont
wikkelingen. Hoe Huizen de afgelopen zestig,
zeventig jaar is veranderd, valt mooi te lezen in
het verhaal over de fietstocht die Bep De Boer
uit Laren met zijn kleinzoon maakte door het
dorp van zijn jeugd. Maar Beps geboortedorp
was al niet meer het heel oude Huizen uit de tijd
van de Tiende Penning en de Reformatie. Nel
Hoogmoed beschrijft de uitbreiding van het
dorp vanaf begin twintigste eeuw en in het bij
zonder de Wolfskamerbuurt sinds 1926. Zij kijkt
ook nog vooruit. Haar verhaal eindigt met de
wens van de bewoners om dit ‘monument van
de volkshuisvesting’ de status van beschermd
dorpsgezicht te geven.

Een veranderend Huizen
Al duurde het lang voor Huizen een protestants
dorp werd tussen de andere, overwegend ka
tholieke, plaatsen in het Gooi, na 1945 kwamen
er toch langzaamaan ook heel andere mensen
in het dorp wonen, met een heel andere reli
gieuze achtergrond. Jan Vollers schrijft over de,
hoofdzakelijk protestantse, Molukkers in Huizen
(1951-1972) en Hans Mous over de gastarbeiders
(1960-1980), eerst katholieke Italianen en later
islamitische Turken en Marokkanen. Hoe een
‘allochtone’ Huizer van Hollandse afkomt het
wonen in Huizen beleefde, staat mooi beschre
ven in Treurberk, de column van Cherry Duyns
en wie ondanks alle import een ‘echte’ Huizer is
gebleven, kunnen we lezen in de column van de
autochtone Huizer met een klassiek Huizer
naam: Anton Kos.

Al woon ik op de Huizerstraatweg in Naarden
dicht bij het buurdorp Huizen, toch heb ik nooit

zo gedacht, dat daar ook een bloeiend cultureel
leven te vinden is. Ten onrechte. Ruud Hehen-
kamp schildert een mooi portret van de muziek
vereniging Prinses Irene. In twee bijdragen ko
men kunstenaars aan de orde die in Huizen
woonden. Frits Booy schetst het leven van de
schrijfster An Rutgers van der Loeff-Basenau, die
het huis Pax eerst als zomerhuis en later als vas
te woning gebruikte, waarbij hij rijkelijk citeert
uit haar Huizer dagboek Mijn tuin  -  klein erf
goed. De schilderes en dichteres Fanny Kiezen-
berg wordt geportretteerd door Elganan Jels-
ma, directeur van het Huizer Museum.

De economische geschiedenis is vertegen
woordigd met twee bijdragen van Jaap Groene-
veld. Op basis van zijn uitgebreide studie naar
de betekenis van de Philipsbedrijven voor de re
gio schetst hij in dit nummer welke rol Philips in
Huizen heeft gespeeld en de schamele resten
die er nog maar van de desbetreffende bedrij
ven over zijn. In het Lieu de Memoire over het
PHOHI-monument wordt de herinnering opge
haald aan een befaamde zendinstallatie.

Tot slot hebben we nog enkele korte maar
belangrijke bijdragen opgenomen: een Lieu de
memoire over de Huizer herdenkingsmonumen
ten, een schets van de nieuwe expositie in het
Huizer Museum, een tweetal boekbesprekingen
en een overzicht van de Huizer archieven in het
Stads- en Streekarchief Naarden. Bijzonder is de
reeks gevelstenen die er in Huizen te vinden
zijn, en waarvan we een aantal afbeeldingen
hebben opgenomen in het hart van dit nummer.

Henk Michielse
hoofdredacteur TVE

Een donatie van de Stichting Energiebesparing Huizen
Dit speciale nummer van het tijdschrift Tussen Vecht en Eem over de geschiedenis van Huizen is, evenals het
symposium op 15 oktober over hetzelfde thema, mede mogelijk gemaakt door een royale donatie van de
Stichting Energiebesparing Huizen. De stichting is destijds opgericht door Hannie de Vletter aan wie in dit
nummer ook een speciaal artikel is gewijd.

Het geld van de donatie is afkomstig uit de opbrengsten van de Kringloopwinkel aan de Bakboord in Hui
zen, die bijeengebracht zijn dankzij het onbaatzuchtige werk van de medewerkers van die winkel. De stich
ting wilde graag iets blijvends gerealiseerd zien met betrekking tot haar vestigingsplaats.

Tussen Vecht en Eem is de Stichting Energiebesparing Huizen en de vrijwilligers van de Kringloopwinkel
buitengewoon dankbaar voor de gulle gift. Hopelijk zijn ze heel tevreden met het resultaat.
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'Saxofoon'
Het Huizer dialect tussen Oost en West

Jan Berns

Het dialect van Huizen is voortreffelijk gedocumenteerd. Wie de website van het
Meertens Instituut bezoekt en daar doorklikt op de databanken, vindt onder SOUND
BITES acht verschillende bandopnames. Een welhaast uitputtende lijst van klank- en
vormverschijnselen is te vinden in de databank MAND (Morfologische Atlas van de
Nederlandse Dialecten) en de Dyna SAND (Dynamische Atlas van de Nederlandse
Syntaxis) geeft een groots overzicht van allerlei verschijnselen die met de zinsbouw
in de ruimste zin van het woord te maken hebben. Op een van de bandopnames kan
men de uiteenzetting over de spelling van het Huizer dialect door Jan Rebel
beluisteren, zoals die is afgedrukt in het verhalenboek Huizen zoë as ‘t nooit meer
wurdt. Op een andere opname wordt verteld over het harde bestaan van de
vissersbevolking vroeger en de teloorgang van de visserij op de Zuiderzee.

Gooilands

Taalkundigen en dialectologen van naam, zoals
Te Winkel, Kloeke, Van Ginneken en Heeroma,
waren gefascineerd door de bijzondere positie
van het Huizer dialect binnen het geheel van de
Nederlandse en vooral de Hollandse dialecten.
Ze hebben gezocht naar verklaringen voor die
bijzondere positie. Te Winkel (1901) ruimt op
zijn indelingskaart van de Nederlandse dialecten
een aparte plaats in voor het Gooilands, waar
van hij opmerkt: Het eigenaardige dialect van
Cooiland (thans alleen van het Oostelijk deel er
van) is gemengd Friesch-Frankisch met niet te
ontkennen Saksische elementen. Hiermee be
doelt hij dat het oostelijk Gooiland een positie
inneemt tussen Hollands en Saksisch.

Van Ginneken (1928) reconstrueerde een ou
de taal die gesproken zou zijn rond de Zuider
zee, het Flevisch, met een toespeling op de ou
de naam Flevomeer. Tot dat Flevisch rekende hij
het dialect van Vlieland en dat van Huizen, La
ren, Eemland, Bunschoten en Spakenburg. Die
dialecten zouden verschijnselen bewaard heb
ben van een uiteengevallen Fries taalgebied.
Kloeke (1952) en in zijn voetspoor Heeroma
(1962) zagen verbanden met het dialect van Em-
meloord, dat met de ontruiming van Schokland

verdween maar waarvan getuigenissen zijn
overgeleverd. Vroeger had de Deventer hoogle
raar neerlandistiek Gregorius Mees (1802-1883)
al gewezen op de verschillen tussen het dialect
van Emmeloord en Ens (1847), waarbij ook spra
ke was van een tegenstelling ‘west of Hol
lands’ (Emmeloord) en ‘oost of Saksisch’ (Ens).
Kloeke en vooral Heeroma konden later, na aan
vullende informatie te hebben ingewonnen bij
de zeer oude Schokkers, frappante overeen
komsten vaststellen tussen het oude Emmel-
oords en het Huizer dialect van de twintigste
eeuw. Een van de verklaringen hiervoor zou
kunnen zijn, dat na de massale overgang to t de
reformatie de katholiek gebleven Huizers uitwe
ken naar Emmeloord, dat to t het laatst van zijn
bestaan trouw bleef aan de moederkerk. Dit is
niet uitgesloten maar het blijft gissen, zolang
deze emigratie niet met bronnen gestaafd kan
worden.

Op de moderne dialectkaart van Jo Daan
(Daan en Blok, 1969), die gebaseerd is op de
mening van de dialectsprekers zelf, maakt het
Gooi met Huizen en Laren deel uit van de dia
lectgroep die aangeduid wordt met de bena
ming Utrechts-Alblasserwaards, met als belang
rijkste kenmerk de korte a die als aa wordt uit
gesproken, beroemd geworden door de
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Utrechtse acteur Rijk de Cooyer met Baartels
waar. De dialectoloog Harrie Scholtmeijer (1997)
deelt het oostelijke Gooiland in bij het Veluws.
Deze groep behoort to t de oostelijke of Saksi
sche dialecten; Huizen mag gezien worden als
de uiterste westgrens van een aantal Saksische
eigenaardigheden en tegelijkertijd kent het dia
lect ook typisch westelijke of Hollandse eigen
aardigheden.

‘Saxofoon’

Wat Scholtmeijer deed besluiten Huizen en Laren
bij het Veluws te rekenen, is het feit dat de slot -
n in meervoudsvormen van zelfstandige naam
woorden en werkwoorden daar wordt uitgespro
ken; het is een grens die Nederland taalkundig in
twee helften verdeelt. In het standaard Neder
lands zeggen we: wij lope, wij geve, twee huize,
drie marine en schrijven we wat de Huizer zegt:
lopen, geven, twee huizen, drie mannen, voor de -
n horen we een z.g. stomme e (geschreven als ë).
Gaan we wat verder naar het oosten, dan ver
dwijnt die stomme e en komen we in het land
van de boertjes van buut’n, waar ze loop'n zeg
gen en geev’n. Het oostelijke Gooiland is hier dui
delijk een overgangsgebied. Scholtmeijer noem
de dit gebied grappend ’saxofoon’, waarmee hij
bedoelde ‘saksisch klinkend'.

Net ten westen van Huizen en Laren begint
echter een veel belangrijker grens die doorloopt
to t Geraardsbergen in de Belgische provincie
Oost-Vlaanderen. Dit is de uiterste grens van
umlaut op lange vocalen, anders gezegd van
klankverandering van lange klinkers. Vanaf Hui
zen loopt die grens verder door naar het Noor
den langs de kust van de voormalige Zuiderzee.
Aan de oostzijde van deze grens heeft kaas een
ee-achtige klinker: kees of kaes en groen is er
greun ofgruun. Ten westen van deze grens (de
dialectologen spreken van een isoglosse dat wil
zeggen de grens van eenzelfde taalkundig ver
schijnsel, in dit geval dus umlaut van lange voca
len) komt en kwam dit verschijnsel niet voor.
Dat westelijk gebied is de bakermat van de Ne
derlandse standaardtaal. Het fe it dat Huizen ten

oosten van deze belangrijke isoglosse ligt, is
een veel krachtiger argument om het dialect
’saxofoon’ te noemen, samen met de wijze
waarop de Huizers de slot -n uitspreken.

Op de hierboven genoemde indelingskaart
van Jo Daan liggen Huizen, Laren en Blaricum
(het oostelijk Gooiland) ten oosten van een an
dere isoglosse, die hier samenvalt met die van
de umlaut van lange klinkers: de grens tussen
westelijk hu is en muis en wijs en ijs en oostelijk
huus en muus en wies en ies. Maar die constate
ring is volstrekt onjuist, want al klinkt het ooste
lijk Gooiland saksisch, het heeft ui’s en ij’s als in
de Nederlandse standaardtaal. Dat maakt deze
dialecten nu juist zo bijzonder en daarom kregen
ze een aparte plaats op de kaart van Te Winkel.

Ook in de woordenschat is er soms een opmer
kelijke Veluwse connectie. De Taalatlas van Oost-
Nederland (Heeroma, 1957) wijst in dit verband
op de Huizer woorden worteling voor wrat en
mors voor mus. Bij de vorm mors wordt associa
tie met het werkwoord morsen niet uitgesloten.

Bij de vervoeging van de werkwoorden kiest
Huizen een positie tussen oost en west. Het
werkwoord drinken wordt als volgt vervoegd:
ik drink drunk heb ëdrunken
jij/je drinken drunken hemmen ëdrunken
hij, zij/ze drinkt drunk hetëdrunken
wij/we drinken drunken hemmen ëdrunken
jullie drinken drunken hemmen ëdrunken
ze/hullie drinken drunken hemmen ëdrunken
De verleden tijd enkelvoud van zwakke werk
woorden is echt oostelijk, i.c. Veluws:
ik pakten
jij/je pakten
hij, zij/ze pakten
Bijzonder is ook de wijze waarop de verklein
woorden worden gevormd:
mandje mangkien (mangkies)
hondje hóngkien (hóngkies)
boekje bookien (bookies)
bloemetje blómmetjen (blómmetjies)
raampje raempien (raempies)
woninkje wooëningkien (wooëningkies)
bakje bakkien (bakkies)
kacheltje kacheltjen (kacheltjies)
lammetje lammetjen (lammetjies)
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Kaartje Nederlandse dialecten (C.P.F. Lecoutre, Inleiding to t de Taalkunde en to t de Geschiedenis
van het Nederlandsch. Tweede druk. Brussel 1921).
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Aan de Nederlandse verkleiningsuitgang -je be
antwoordt -ien, aan -t/e: -t/en, aan -et/e: -et/en en
aan -pje: -pien. Het Huizer systeem is heel sterk
n-behoudend. Zonder die slot -n zijn de verklein
woorden op -tjen en -et/en gewoon standaard
taal en laat men de -n van -ien weg, dan zijn ze
hetzelfde als de in familiaire en informele taal
gebruikte verkleinwoorden van het type jochie,
broekie en sjekkie. Hier zijn het de meervouds
vormen op -(j)ies die bijzonder zijn.

Koos het westen uiteindelijk voor zich als we
derkerend voornaamwoord van de derde per

soon enkel- en meervoud voor alle geslachten,
Huizen hield vast aan de oude vormen z’n of d’r
aigen:
hij, zij/ze vergist z’n of d’r aigen
ze of hultie vergissen d’r aigen.
Daarmee sluit het weer bij het Hollands aan.

Huizen en de Zuiderzeedialecten

Kloeke maakte in de jaren dertig van de vorige
eeuw een rondreis langs de Zuiderzee op zoek
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naar gemeenschappelijke elementen in de taal
en de cultuur. Met nadruk wijst hij erop (1935)
dat de verwantschap met het westen, het Hol
lands, veel groter is dan die met het oosten,
met de Saksische dialecten, want die beginnen
pas daar waar de meervoudsvormen van het
werkwoord allemaal de uitgang - t  hebben: wij,
jullie, zij loopt tegenover wij, zij lopen en bij jul
lie nu eens lopen, dan weer loopt. Het tro f hem
dat grootmoeder bessie(n) genoemd werd op
Urk, Marken en Volendam en in het oude Em-
meloord bette; Spakenburg gebruikte ootjien
en Huizen heeft ootjen. Getroffen was hij ook
door de manier waarop vroeger een overlijden
of geboorte werd aangekondigd, men sprak
dan van ‘bood doen’ of ‘bood brengen’. Heel
bijzonder is de wijze waarop in Huizen de ge
boorte van een kind werd aangekondigd: Je
moeten gedag hebben van Klaas en Eèfien
(=Aafje), dat ze in bedde kommen binnen van
een maisien (of: van een jooëntjen). Kloeke
plaatste een uitroepteken achter ‘ze’, want
Klaas en Aafje lijken allebei in bed gekomen te
zijn.

Bij de huidige dialectsprekers is je mótten ge
dag hemmen overigens onbekend, evenals ze in
bedde ëkómmen binnen, wat volgens hen na
tuurlijk ze is in bedde ëkómmen moet zijn.

Een eigenaardigheid van veel vissersdorpen
is het weglaten van de h, Urk, Schokland, Mar
ken, Vlieland, Volendam, Enkhuizen, Egmond,
Noordwijk, Scheveningen, Vlaardingen, Schie
dam, plus de hele Overijsselse kust doen dat,
maar niet Spakenburg, de hele Gelderse kust,
Huizen en Wieringen. Laren doet het wel, de in
woners ervan worden door Huizers bespot
met: een óngd in ‘n ókkie, ‘n aan op ‘n ek (een
hond in een hokje, een haan op een hek). In
Huizen zeggen ze hóngd, ónger, hangkien,
mangkien, respectievelijk hond, onder, handje
en mandje. Deze eigenaardige ontwikkeling
van de n voor een dentale klank, met een vak
term velarisering genoemd, is een typisch Zui-
derzee-verschijnsel waaraan Huizen volop mee
doet.

Huizen en het oude Emmeloord

In Zwolle bezocht Kloeke oude bewoners van
het oude Emmeloord op Schokland. Wat hem
bij hen bijzonder opviel, was het onderscheid
dat zij maakten tussen de gerekte aa en de van
ouds lange aa. Ze zeiden begraoven, (h)aolen,
kraoken, laot, naom, spaoren, waogen en
waoter, woorden met een gerekte aa, maar de
woorden gaan, gedaan, haak, haar, kraam,
maat, paal, plagen en raden, allemaal woorden
met een vanouds lange aa, spraken ze uit met
een èè: gèèn, edèèn, (h)èèk, (h)èèr, krèèm, mèèt,
pèèl, plègen, réden. Dit is een typisch Hollands
verschijnsel, met dien verstande dat de gerekte
aa er niet verdonkerd is to t ao, maar aa bleef.
Huizen heeft dit onderscheid ook. De lange aa is
er ee-achtig, de gerekte a is er doorgaans aa,
behalve in een paarwoorden zoals raem (raam),
schaes (schaats), plaes (plaats), kaei (kade) en
maetjeshaering (maatjesharing). In het laatste
geval wijkt alleen moetjes- van de regel af, want
haering is het produkt van umlaut op lange a.
Voor r-plus-dentaal wordt de gerekte aa ook ae:
baerd (baard), baers (baars), vaers (vaars).

Evenals in Huizen werden ook in Emmeloord
oude ü en ? tweeklanken, het zijn de ui en de ij in
het Nederlandse huis en ij. Wat populair de kor
te ei wordt genoemd, klinkt als ai; klain (klein),
aigen (eigen).

Huizen en Emmeloord hebben een ei in woor
den als kind, wind, vinden en twintig: kijnd,
wijnd, vijnden, twijntig, en de oe is er oeë voor
dentalen: voeët, bloeëd en in andere gevallen
00: pangkook, vroger. De umlaut van oe kwam
reeds ter sprake, in het Huizer dialect klinkt die
als eu: preuven (proeven), zeuken (zoeken), neu-
men (noemen), bleuen (bloeien), greuen
(groeien), breur (broer), zeut (zoet).

Heeroma geeft in zijn proefschrift uit 1935
een mooi overzicht van de bijzondere kenmer
ken van het Huizer dialect en als men zijn lijst
naast de spelling- en uitspraakoverzichten in
Waarde Nicht Lieve Meutjen uit 2005 legt, blijkt
dat er sedertdien niet zo veel veranderd is.
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Beeldengroep ‘Ontmoeting. Een verdwenen straatbeeld’ (foto Wendy van Noppen).

IJ of ai?

Toch is er iets eigenaardigs aan de hand. Volgens
Heeroma’s observaties wordt de lange ij regel-
matig ai: blaiven (blijven), aizer (ijzer), snaien
(snijden) en bral (brij) en ook de ontkenning niet
is bij hem nait. Bevestigd wordt dit beeld door
een optekening van de Belgische professor
Blancquaert uit 1950, afgedrukt in deel 11 van de
Reeks Nederlandse Dialectatlassen uit 1968. Met
een welhaast ijzeren consequentie zijn alle ij’s
hier ai: vaive (vijven), wain (wijn), raip (rijp),
paind (pijn), kwait (kwijt). Niet is er ook steeds
nait. De bandopnames van het Meertens Insti
tuut, allemaal van na 1950, en ook de cd bij
Waarde Nicht Lieve Meutjen uit 2005, die met ui
terste nauwgezetheid de klanken weergeven,
hebben in deze gevallen echter geen ai, maar
een ij, ook bij de ontkenning niet (nijt). Is het
mogelijk dat het Huizer dialect in dit geval sedert
1950 meer is opgeschoven in de richting van de
standaardtaal? De kenners van nu ontkennen
het en beweren dat de z.g. lange ij altijd als ij
werd uitgesproken en de z.g. korte ei als ai.

Vitaliteit

Een andere vraag anno nu is echter, wie spreekt
het Huizer dialect nog spontaan, wanneer en
met wie? Er is een enthousiaste groep liefheb
bers die het echte Huizer dialect koestert, het
kent en beheerst als een tweede taal naast het
Algemeen Nederlands en die met uiterste nauw
gezetheid let op de zuiverheid van die taal. Het
verschijnen van het boek Waarde Nicht Lieve
Meutjen mag wel tekenend genoemd worden
voor de positie van het Huizer dialect. In dit bij
zondere boek, dat speelt tussen 1923 en 1925,
zijn ook de historische feiten helemaal juist en
zijn anachronismen volledig uit den boze. In
1977 had de Huizer Dialect Werkgroep al de ver
halenbundel Huizen hoo ‘t vroger was uitgege
ven, in 1981 gevolgd door Huizen zoë as ‘t nooit
meerwurdt. Ook in deze bundels werd al uiter
ste waakzaamheid voor de zuiverheid van het
dialect aan de dag gelegd; dit geldt ook voor De
Aauwud vur Kursaauwud uit 1980 van de eens fa
meuze Haindruk van ’t Noorderainde (H. Rebel),
die in de jaren veertig al in dialect publiceerde.

Jaren geleden stelde de Nijmeegse dialecto
loog prof. dr. A.A. Weijnen al vast dat in het Gooi
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de dialecten zo goed als verdwenen waren, in
Naarden was het dialect weg en Huizen en Hilver
sum kenden alleen nog dialectvormen. Toch is er
in Huizen nog steeds een harde kern, die het ou
de dialect levend weet te houden. Bij voorbeeld:
in De Ratel, het kwartaalblad van de Historische
Kring Huizen, heeft de Dialectwerkgroep van de
Kring een vaste rubriek. Verder wordt al jaren
door de toneelvereniging Ontwaakt eens per jaar
een toneelstuk in het Huizers opgevoerd voor
uitverkochte zalen. En in het voorjaar van 2011
kwam een veertigtal mensen af op de eerste bij
eenkomst van een ‘dialectcafé’, bedoeld om te
proberen het spreken van het Huizers te bevor
deren en van elkaar te leren. Het is nog te vroeg
om te beoordelen of dit initiatief levensvatbaar
is, maar het is een goed teken.

Ten slotte
Over het Huizer dialect kan nog veel meer ver
teld worden. Duidelijk is dat het een heel eigen
positie inneemt tussen oost en west en dat het
daarnaast, nu de laatste sprekers van het oude
Emmeloords al lang gestorven zijn, nog altijd
iets van die verdwenen taal bewaart.
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Column

Treurberk
Cherry Duyns

Op zekere dag besloot ik te aarden. Ik kocht een treurberk en plantte die in het niemandsland van
mijn voortuin. De stam was niet dikker dan de bezemsteel die ik er als versteviging tegenaan had
gebonden. De jonge boom rilde even toen ik hem losliet. Het was te merken dat hij nog niet veel
had meegemaakt, ik tuurde naar de lucht en wachtte op de eerste vogel. Ik woon al weer vijftien
jaar in een van de talloze nieuwbouwnederzettingen die rond het oude dorp Huizen zijn gegroeid.

Er bestaan hier geen straten, stegen of lanen. Overheidsdienaren met een veredeld gevoel voor
humor hebben het propere wijkje doorsneden met namen als: Mos, Ree, Loot, Biggekruid, Lama en
Gnoe. Ik verblijf in Gazelle, niet ver van Eland en Rendier, op een steenworp afstand van Hinde. Het
wijkje strekt zich geeuwend uit tussen bos, heide en water dat ooit van de zee was. Het is er stil, zo
stil dat sommige nieuwe inwoners van al die stilte niet in slaap kunnen komen.

Haarlem heb ik 's avonds vaarwel gezegd, alleen, vrouw en kinderen waren met de laatste ver
huiswagen naar het dorp van onze toekomst vertrokken. Ik stond in de ontmantelde, donkere
woonkamer van de torenflat en keek uit het raam naar mijn verleden, dat flonkerde in de duisternis.
Ik maakte een kleine buiging voor de Grote Kerk, de Haarlemmerhout, Van Deyssel, Bomans en
Beets. Het was of ik mijn geliefde moedwillig in de steek liet alleen maar voor een nieuw en groter
huis, voor een betere bereikbaarheid van het kantoor waar ik werk.

Slechts veertig kilometer scheiden de stad van het dorp, maar het was alsof ik ging emigreren.
Spoedig na aankomst in Huizen ben ik naar springstof op zoek gegaan om mijzelf op te blazen. De
gehele Gazelle werd betrokken door louter gezinnetjes met twee kinderen. Een onbedaarlijke vro
lijkheid en avontuurlust zinderden door het wijkje. Er werd getimmerd en geboord, iedereen floot
een lied. De kinderen speelden op rubberen laarsjes tussen de achtergelaten bouwmaterialen en in
het zand dat later een wegdek zou krijgen. Ik voelde niets anders dan de wurgende treurigheid op
deze plek zonder geschiedenis, waar vóór ons koeien leefden, die naar gras hapten en met malende
monden aan iets anders dachten. Alles was nog open in het wijkje, nergens reliëf, afzettingen van
leven: open haarden, open trappen, open keukens, open zitkuilen in open tuinen, open dagen. Toen
ik op een morgen met een hartelijk 'dag, buurman' werd begroet, was ik niet ver verwijderd van
opname in een open inrichting.

Nadat ik het eerste jaar mijn auto na werktijd steevast naar Haarlem stuurde -  hetgeen ik ter
hoogte van Vinkeveen of zelfs Aalsmeer ontdekte -  heb ik mijzelf ten slotte overgegeven. Ik veegde
het laatste bouwzand uit de vensterbank en kocht een boompje voor de voortuin. Inmiddels ben ik
aan Huizen gewend geraakt, aan de ingetogenheid van het dorp, aan de welhaast middeleeuwse
strengheid die voetballen op zondag verbiedt. Soms wandel ik met gasten door de straatjes op zoek
naar een Huizer vrouwtje in klederdracht. Zij zijn er nog, maar zeldzaam, als herten in het bos. Af en
toe drinken mijn vrouw en ik een kopje espresso in een gelegenheid met frisse muurschilderingen
van Eiffeltoren en Moulin Rouge, waarna wij in Franse stemming naar onze wijk terugkeren. Laatst
dacht ik aan Haarlem, het kwam mij voor dat de lokroep vager werd. In de reusachtige treurberk
voor het raam zag ik een zwarte vogel neerstrijken. Wij keken elkaar aan. Ik glimlachte. De vogel
haalde zijn schouders op en vloog weg.

Deze column van Cerry Duyns verscheen eerder in: Cherry Duyns, Achterland. Verkenningen en herin
neringen, (Thomas Rap) Amsterdam 2010, p. 56-58.
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Veel werk, weinig profijt
De Huizer landbouw In de zestiende eeuw

Anton  Kos

In een eerdere bijdrage aan dit tijdschrift schreef ik dat Huizen halverwege de
zestiende eeuw een dorp van boeren was.' Ook ging ik in op de aantallen inwoners,
huizen (haardsteden genoemd) of boerderijen. De bronnen waren twee enquêtes
om de belastingheffing te verbeteren, de Enqueste (1494) en Informacie (1514), en de
kohieren van de tiende penning (1543-1561), een nieuwe belasting op onroerende
goederen en renten. 2 Die kohieren bevatten naast kwantitatieve gegevens ook
andere informatie, bijvoorbeeld over de staat van het bouwland. In dit artikel licht ik
enkele van die mededelingen over Huizen toe.

Es of eng

Gooiland is geografisch gezien zandgrond. De
nederzettingen zijn van origine es- en brinkdor
pen, dat wil zeggen, ze lagen als eilandjes tus
sen heidevelden, weilanden, vennetjes en
‘woeste gronden’. De es of het bouwland en de
brink -  waar rundvee, paarden en schapen bij
een werden gedreven waarna ze respectievelijk
naar het weiland en heideveld vertrokken -
vormden het hart van de dorpen.

De es wordt in het Gooi eng genoemd.3 Feite
lijk was het bouwland nog belangrijker voor de
bedrijfsvoering dan de brink; alles draaide om
de eng.4 In zekere zin zijn de Gooise engen goed
te vergelijken met open bouwlanden die elders
in Nederland voorkwamen, zoals in Drenthe,
maar bijvoorbeeld ook in Engeland (open-fields).
Rond nederzettingen ontstonden grote open,
slechts in hun geheel omtuinde complexen
waar al het bouwland van de nederzetting bij el
kaar lag. Dergelijke akkercomplexen werden ge
kenmerkt door een klein verkavelingspatroon,
gemengd grondbezit (de strookvormige perce
len van de verschillende boeren liggen verspreid
over de eng) en deels individueel en deels col
lectief gebruik van de grond.

Ook in kluizen was dat het geval. Volgens het
kohier van 1555 lagen de Fiuizer percelen bouw
land bij elkaar, waren ze niet omheind maar wel
klein van stuk, met als gevolg dat het totale land

van een boer soms op vier of vijf plekken ver
spreid over de eng lag. Iedereen moest natuurlijk
wel de belasting betalen die hij schuldig was.5

Bouwdwang

Dat de percelen kriskras door elkaar lagen had
niet alleen te maken met vererving of verkoop;
er school ook een zakelijk argument achter, na
melijk risicospreiding. Kunstmest en andere
technieken om landbouwgrond vrijwel het ge
hele jaar efficiënt en vruchtbaar te maken, wa
ren bij lange na niet voorhanden. Wel bepaal
den de boeren in overleg in welke volgorde de
gewassen geteeld moesten worden en boven
dien op welke plekken van de eng. Ook werd de
eng na de oogst opengesteld voor beweiding,
de stoppelgang. De term zegt het al. Het rund
vee graasde de stoppels af en bemestte boven
dien het bouwland. Deze collectieve regels noe
men we Flurzwang o f in het Nederlands bouw
dwang.

Het moet duidelijk zijn dat de Gooise marke-
organisaties6 zich niet uitstrekten over eventue
le collectieve gebruiksregimes op de eng. De
Gooise schaar- en bosbrieven (agrarische regle
menten) hadden uitsluitend betrekking op de
zogenoemde gemene gronden daarbuiten. Dat
waren niet in cultuur gebrachte collectief ge
bruikte gronden in soorten en maten, en de ge-
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Bouwland in blok XIV van de Oostermeent bij Huizen, juli 1953 (Stads- en streekarchief Naarden - Collectie Stad en
Lande Stichting).
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bruiksrechten daarop waren aan die veelsoor
tigheid aangepast. Naast bossen en heidevel
den onderscheidde men (moerassige) venen,
maat- of hooilanden, (niet ingezaaide) weilan
den en (open) jachtpercelen of waranden. De
heiden dienden voornamelijk voor de schapen
teelt, maar er werden ook plaggen gestoken die
gebruikt werden voor de mestbereiding. Op de
weidegronden kon het vee grazen en uit de bos
sen werd hout gehaald. Ook konden de varkens
daar eikelen of akeren. De venen leverden turf,
op de waranden werd op konijnen en hazen ge
jaagd en op niet nader gespecificeerde woeste
gronden werden plaggen gestoken en sprokkel
hout verzameld. De Gooise maatlanden, waar
van hooi werd gewonnen, behoorden oorspron
kelijk wel to t de gemene gronden, maar werden
in een vrij vroeg stadium verdeeld onder de ge
rechtigde boeren.

Huizen had dus een eng, misschien een brink (ik
denk eerlijk gezegd dat Laren en Hilversum de
echte brinkdorpen waren) of in ieder geval een
centraal plein vanwaar rundvee en paarden naar
de weilanden werden gebracht. De boerderijen
stonden om of nabij de eng en lagen verspreid
over het dorp, in tegenstelling tot lintdorpen als
Bunschoten of Eemnes -  die zijn ook wat jonger
en ontsproten uit strak georganiseerde ontgin
ningen.7 Voorbij de eng en rond het dorp lagen
dan die gemene gronden (meent, heide) en ver
derop de woeste gronden, bijvoorbeeld het
jachtveld of de warande de Wolfskamer.

Boekweit

De Huizer en andere Gooise boeren verbouw
den boekweit (Fagopyrum esculentum). In feite
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Co Breman (1865-1938), Zomerlandschap met aardappel- en graanvelden, 1903 (particuliere collectie, voorheen col
lectie Simonis & Buunk, Ede).
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is het geen graan, maar een kruid, behorend tot
de familie met de prachtige naam Duizendknoop-
achtigen. Het meel uit de zetmeelrijke zaden was
uitstekend geschikt voor de bereiding van pap
en pannenkoeken en nog mooier, het was ook
prima veevoer: korrels als krachtvoer naar de
paarden, zemelen en kaf naar de varkens. Boek
weit kan uitgroeien to t wel een meter. En het
heeft witte bloemen, waar bijen erg vrolijk van
worden. Het is dus niet vreemd dat in Huizen en
in Gooiland de bijenhouderij sterk opkwam.

Bovendien kan boekweit beter tegen schrale
gronden dan graan of rogge. Boekweitteelt is
wel arbeidsintensief, want het kruid heeft een
flink diep doorploegde bodem nodig. Ook wordt
het later geteeld en dus ook later geoogst dan
rogge en daarmee kwam de stoppelgang onder
druk te staan. Overigens, in de Gooise bronnen
kom ik nergens iets over de stoppelgang tegen,
althans, nergens staat met zo veel woorden dat
de Gooiers een stoppelgang voerden. Misschien
is het gebruik al vrij vroeg verdwenen, omdat ze
al waren overgestapt op de boekweitteelt.8 Of
er werd simpelweg wat langer gewacht.

Het Huizer korenland

De eng of het bouwland van Huizen werd door
de belastinginspecteurs9 in 1543 ‘Koirnlandt’ ge

noemd. Koren kan gerst, graan, haver, rogge en
tarwe zijn, maar het ging toen vrijwel zeker al
om boekweit.10 In 1555 werd ook het geestland
in het kohier vermeld. Dat is in feite hoge zand
grond maar toch ook echt bouwland. En de
term schierland verscheen. Schier stond voor
schraal: Het geestland is hooggelegen maar
droog en bestaat voor een groot deel uit schraal
land. Het moet met hoge kosten en veel werk on
derhouden worden.1' Voor het korenland gold
hetzelfde: Het korenland is laaggelegen zand
grond en het onderhoud is arbeidintensief en
kost veel geld, maar het levert weinig op.u

De Huizer boeren kregen het niet voor niets.
Het versterkt overigens de gedachte dat het om
boekweitteelt ging, gezien het arbeidsintensie
ve karakter. Dat er weinig profijt van werd ge
trokken, moeten we met een korreltje zout ne
men, want de geïnterviewden deden er alles
aan om de zaak zo desastreus mogelijk voor te
stellen, in de hoop dat de belastingen werden
kwijtgescholden of in ieder geval flink verlaagd.
En boekweit kon zoals gezegd goed tegen
schrale grond.

Een andere gevolgtrekking is dat het geest
land en het korenland niet dezelfde waren,
want de een lag hoog, de ander laag, maar ze
behoorden wel allebei to t de eng. Immers
geestland is zoals gezegd net als korenland
bouwland.
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Johan Meijer (1885-1970), Boekweitveld, z.d. (coll. Simonis & Buunk, Ede).
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Dan maar een konijnenplaag

Veel werk, weinig profijt, dat is wat de Huizers
de belastinginspecteurs wilden doen laten gelo
ven. Het is hun niet gelukt, want in de kohieren
staan keurig de aanslagen vermeld plus dat de
inningen ook hebben plaatsgevonden. Zo moes
ten de boeren in 1543 per morgen (0,98 ha)
land één braspenning betalen: Van elke morgen
is 1 braspenning ontvangen.'3 En de jongere ko
hieren staan boller van aanslagen, inningen en
betalingen. Om toch die aanslagen zo laag mo
gelijk te houden haalde men alles uit de kast.
Volgens de Huizers waren de konijnen in 1555 zo
talrijk, dat ze op grote delen van het geestland
het ingezaaide koren hadden opgegeten en ver
trapt...14

De inspecteurs constateerden in dit verband
een mijns inziens belangrijker gegeven. Op het
korenland rustte een speciale belasting die de

Huizers -  opnieuw net als alle andere Cooise
boeren -  aan de jonkvrouw van Nijenrode
moesten betalen: de koptiende. Het werd bo
vendien gecheckt. Waarschijnlijk leverde dat
wel een verlaging op van de aanslag, maar ze
ker weten doe ik dat helaas niet.15

Besluit

Ik denk dat de Huizers het inderdaad niet mak
kelijk hadden. Ze verbouwden op zand, volgens
velen verbonden met woorden als schraal, on
vruchtbaar, kleine bedrijven en verdroging.16
Dat lijkt in het geval van Gooiland te kloppen,
want er waren geen herenboeren. In 1543 had
Herman Jacobsz wel vijf morgen bouwland,
maar hij was een uitzondering. De meeste Hui
zers deden het met een of twee morgen aange
vuld met een beetje grasland voor de hooiwin-
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Huizen vanuit de lucht met de industriewijk en gasfabriek plus oude haven, 1920 (coll. Huizer Museum).
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ning. Boeren op zand waren arm, boeren op klei
en veen waren rijk.17 En veel later, in de negen
tiende eeuw, was het gemengde boerenbedrijf
minder in trek. De bevolking nam toe en zuivel
en vlees werden steeds gewilder, gewilder dan
akkerbouwproducten. Ook Huizer boeren scha
kelden om naar de veehouderij en hun schrale
zandgronden drukten niet langer onevenredig
op hun portemonnee. Sterker, de zuivel is voor
een aantal Huizer families zeer welgevallig ge
weest. Denk aan de kaasboeren Schaap en
Westland. Ook hadden de toen nog boerende
Huizers het een stuk beter dan hun voorgan
gers in de zestiende eeuw. Het ging natuurlijk
nog steeds om veel werk, maar er was ook veel
meer profijt.

Dr. Anton Kos werkte onder meer als hoofd col
lecties en onderzoek bij het Zuiderzeemuseum.
Momenteel werkt hij free lance. Hij promoveerde
in 2009 te Leiden. Hij was redacteur van ‘Tussen
Vecht en Eem’ en publiceerde al vaker in dit blad.
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M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland, Arnhem
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Noten

1. Kos, Huizen, dorp van boeren, 1494-1561.
2. Voor uitleg over deze bronnen verwijs ik naar het

genoemde artikel en naar mijn proefschrift Van
meenten tot marken, p. 38-45.

3. Zie Schönfeld, Veldnamen, 15. Ik kom ook wel eens
Neng tegen. Volgens Schönfeld sproot dat voort
uit een gebruik onder Huizer jongeren om de
kermispret te besluiten door gezamenlijk de eng in
te trekken. Wat ze daar dan deden, blijft achter
het hoge koren verborgen.

4. Bieleman, Boeren in Nederland, p. 97.
5. Dije landen to t onsent zijn alle gemeen mijt

mencander gelegen onbecorven ende werden
gebru/jkt ende ick sijnse gelegen aen cleijne percele
alsoe dat een man dije daer heeft een margen lants
dat is dijcwels gelegen op vijer offte vijff dijversche
plaetsen ende een ijgeück moet hij geven nae dat
lant goet ofte waerdich is [...].

6. Ik ga op deze plaats niet in op de geschiedenis van
de Gooise marken of die van de erfgooiers, maar
verwijs opnieuw naar Van meenten to t marken en
ook naar Erfgooiers. Ten eeuwigen dage.

7. Zie Dekker 81 Mijnssen-Dutilh, De Eemlandtsche
leege landen.

8. Bieleman, Boeren in Nederland, p. 115.
9. Overigens lieten de inspecteurs de kohieren vaak

door lokale schrijvers verzorgen. De Huizer
geïnterviewden lieten in 1543 weten dat ze de
schrijver niet hadden beïnvloed: [ . . . ]  hebben wij

tsamen versocht Jacob Hermansz onsen schrijver
omdat over ons te bescrijven ende sonder kijckende
alsoot gesciet is [.. . ]. NHA 151.1 nr. 182.

10. NHA 151.1 nr. 182: dat koirnlandt ofte boulant ende
maetlandt ofte graslandt twe/cke die van huijsen
gebruijken in eigendomme ende in huijre: dat
korenland of bouwland en het maatland of
grasland die de Huizers gebruiken hetzij als
eigenaar hetzij als huurder.

11. NHA 151.1. nr. 184: 'Tgeestlant is hoich, droich ende
een groot deel Schierlandt. Ende moet met grote
costen ende arbeit onderhouden worden.

12. NHA 151.1 nr. 184: Dat tcoirn lant is een laicht sant
lant dat mijt groeter arbeijt gehouden moet wesen
ende m it groete costen tegens weynich profijt.

13. Een braspenning is een zilveren munt en had de
waarde van ongeveer 1 en een kwart stuiver. Hoe
zich dat verhield to t het inkomen van de boeren is
niet te zeggen. De belasting op een eigen huis of
de toenmalige WOZ-waarde lag op 5 of 6 stuivers.
1 stuiver per hectare land lijkt overkomelijk. NHA
151.1 nr. 182: Van elcke margen is gegadert 1
braspenning.

14. NHA 151.1 nr. 184: [ . . . ]  die Conijnen daer bij een
groot deel van tgeestlant, tselve cooren daer op
gesaeyt afetende ende verstueren. Over
middeleeuwse en vroegmoderne konijnen, zie Van
Dam, De Hollandse konijnentuin.

15. NHA 151.1 nr. 184: [ . . . ]  dat coppen halffve coppen
ende dijes gekeken alsoe dat blijekt waerachtich the
sijne bij die regijsters dije daer rusten bij dije
jonvrouwe van Nijweroede de we/cke dije thienden
van onse coorelant heeft.

16. Vgl. Van der Heijden, Boeren op zand, p. 301.
17. Idem.

Het Comenius Museum zoekt vrijwilligers

Het Comenius Museum in Naarden zoekt met spoed vrijwilligers die aan de balie bezoekers willen
ontvangen.
Tijden: di-zo, van 12.00-17.00 uur. Gewenste beschikbaarheid: tenminste 2 middagen per maand.
Bel.: 035-6943045 (ma en wo). www.comeniusmuseum.nl.
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Lieu de Memoire

PHOHI - Een monument voor een
draaibare antenne

Jaap Croeneveld

We weten het niet zo goed meer, maar Philips
was lange tijd heel nadrukkelijk in onze regio
aanwezig. Een van de to t de verbeelding spre
kende voorbeelden daarvan was de draaibare
zendantenne van de PHOHI in Huizen, vanaf 15
april 1947 de Wereldomroep. De oorsprong ligt
in het Natuurkundig Laboratorium van Philips te
Eindhoven.

De ontwikkeling van watergekoelde zendbui-
zen voor groot vermogen onder leiding van ir.
J.J. Numans resulteerde in de Philips-zender
PCJJ. POJ was de officiële afkorting voor deze
zender. Later werd PO, zonder de lastige twee
de J, de populaire afkorting.

In 1926 werden de eerste proefuitzendingen
gedaan op een golflengte van 90 m. Het was de
eerste kortegolftelefoniezender in Europa die
met een kristal werd bestuurd. Later volgde een
30 m zender, die in 1927 met veel succes ontvan
gen werd in Indië, waarna koningin Wilhelmina
op 31 mei en 1 juni van dat jaar in gezelschap van
prinses Juliana haar bekende toespraak to t de
rijksdelen in Oost en West hield. Nederland, in
casu Philips, was wereldwijd koploper op dit ge
bied geworden. Na deze experimentele fase
werd de zenderactiviteit overgedragen aan de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) te
Hilversum.

In 1928 werd samen met enkele handelsfir
ma’s de N.V. Philips Omroep Holland -  Indië
(PHOHI) opgericht, waarna to t 1932 proefuit
zendingen plaatsvonden. Na de ontvangst van
de langverwachte vergunning werd in dat jaar
begonnen met wekelijks vijf uitzendingen van
uit de roemruchte NSF van Philips in Hilversum.

In 1934 verhuisde het zendstation als Neder-
landsch Indische Radio Omroep Maatschappij
(NIROM) naar Huizen, waar ruimte was. Daarna
volgde in 1937 een nieuwe 60 meter hoge twee-
lingzendmast met antennes gebouwd op een

De replica op de rotonde (foto auteur).

B Am

draaibaar plateau. Dit was een unieke oplossing,
enig in de wereld. Ze waren van Amerikaans
grenenhout om de werking van de 24 afzonder
lijke antennes niet te verstoren. Deze antennes,
die gericht konden worden, bundelden het uit
te zenden vermogen, waardoor net als bij een
vuurtoren een sterk signaal naar elke gewenste
richting kon worden uitgezonden. Er hoefden
geen aparte antennes voor elk gewenst gebied
en de beschikbare golflengten opgesteld te
worden.

Er werden uitzendingen verzorgd naar Noord-
Amerika, de Antillen, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika,
Indonesië, Australië en Nieuw Zeeland. Deze
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De draaibare tweelingmasten van de PHOH/ tegen de achtergrond van het dorp Huizen (coll. Histori
sche Kring Huizen).
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voorzagen in een grote behoefte van Nederlan
ders in den vreemde. Van een wereldomvatten
de communicatie zoals we die nu kennen, was
nog geen sprake, maar met deze zender was
Nederland leidend op dat gebied. De PHOHI, die
zich presenteerde als de zender 'Happy Station
PCJ', had met de vloeiend zeven talen spreken
de Eddie Startz 's werelds eerste zeer populaire
internationale radiopersoonlijkheid in huis vol
gens het Amerikaans tijdschrift Popular Commu
nications van november 1997.

In 1958 was het zendstation uitgediend en
werd het afgebroken, maar de Huizers sloten
de PHOHI in hun hart. Daarom staat er op de
plek van de beide masten ook al jaren de PHOHI
-flat. De Huizer ir. Bob van Loon, voormalig Phi-
lips-onderzoeker, nam het initiatief om een mo
nument in de vorm van een schaalmodel (1:5)
op de rotonde Gooilandweg/Randweg te Hui
zen te plaatsen. Het staat er sinds de herfst van
2006. De huidige ‘zendrichting’ komt overeen
met die voor de Antillen en Zuid- Amerika, maar
het monument is ongeschikt als antenne. De
zender, het apparaat dat het signaal van hoog

vermogen aan de antenne afgeeft, is bewaard
gebleven in het Philips Museum te Eindhoven.

Met dank aan ir. L.J.W. van Loon te Huizen.
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Protestantisering en disciplinering
De godsdienstige geschiedenis van Huizen 1675 - ca.1800

Ruud Hehenkamp

In het decembernummer 2010 van TVE publiceerde Ruud Hehenkamp het artikel
‘Hoe Huizen van katholiek protestant werd -  een verkenning’, als resultaat van zijn
onderzoek in het kader van het TVE-project ‘Katholiek & Protestant ca. 1550-1750'.
Hij liet zien hoe de schaarse bronnen duidelijk maken, dat het dorp niet van de ene
dag op de andere volledig protestants is geworden. In het laatste kwart van de
zestiende eeuw maakte de langdurende afwezigheid van een katholieke pastoor
ruimte voor protestantisering. In onderstaande bijdrage vervolgt Ruud Hehenkamp
zijn onderzoeksverslag. De eerste dominee, Hillebrandus Cunaeus, kwam in 1595 van
buiten het dorp. Hij en zijn opvolgers begonnen met de formele reformatie van het
dorp. Met de komst van ds. Ducker in 1675 komt er ook meer zicht op wat er in
godsdienstig Huizen gebeurde. Armoede in het oorspronkelijke boerendorp en dus
het verlangen naar extra inkomsten op zee kleurden de harde volkscultuur van de
Huizers en ook hun manier van geloven (Redactie).

Dominee P.W. Ducker (1675-1712) komt in zekere
zin in een gespreid bed. Alles is aanwezig: een
kerk, een kerkeraad en procedures volgens wel
ke belangrijke besluiten moeten worden geno
men. Eén ding ontbreekt: er zijn van de periode
to t zijn komst geen notulen van kerkeraadsver-
gaderingen -  in elk geval zijn ze niet bekend.
Evenmin zijn er registers van doopsels of huwe
lijken gevonden, noch een lijst van afgegeven
bewijzen van lidmaatschap, de zogenoemde at
testaties. Pas in 1675 begint deze dominee met
het opschrijven van de Handelingen van den
Eerw Kerkeraedt to t Huijsen en schrijft hij aan
zijn Protocol in het Kerkeraadsboek door to t
1712, 36 jaren lang ten eijnde alle nootsaeckelijcke
kerckelijcke saecken ... special omtrent de kerc-
kelijcke discipline, mochten worden geobserveert
waardoor alles in de kercke, na de regel van
Codts woort, met goede ordere mach toegaan,
ter eeren Codes, verhoedinge van alle ergernisse,
soo dergener die buijten als binnen de kercke sijn,
ende stichtinge onder malkander. Het pastoraat,
zo analyseert L. Westland,1 wordt beoefend
vanuit de kerkelijke tucht -  niet vanuit het dorp,
niet vanuit de mensen. In januari 1676 voegt

Ducker nog toe: Alsoo den ijver der toehooreren,
neffens het getal der ledemaeten ... alhier
merckelick anwast, en van dese en gene in-
gesetene ... angesproocken ben. Hij schrijft niet
alleen, maar te lt ook, zoals direct zal blijken. In
dit citaat is van belang dat Ducker een onder
scheid maakt tussen ‘ledematen’, ‘toehoorders’
en ‘ingezetenen’. Er is dus het dorp met zijn in
gezetenen ‘buijten de kercke’, er zijn belangstel
lende toehoorders en er zijn ledematen. Deze
laatste groep is de belangrijkste: zij worden via
huisbezoeken opgezocht door de dominee, ver
gezeld van een ouderling uit de kerkeraad, vier
maal per jaar, te r voorbereiding op de bedie
ning van het heilig avondmaal. Als ledematen
zich niet houden aan de tucht, wordt hun het
avondmaal ontzegd of worden zij in extreme
gevallen afgesneden, geëxcommuniceerd. In
dien ze van buiten komen worden ze via goed
te keuren attestaties (een heel belangrijk onder
werp in de kerkeraad) toegelaten .... of niet.
Over de ontzegging van deelname aan het
avondmaal wordt beslist in de consistoriële ver
gaderingen die eveneens vier keer per jaar wor
den gehouden.
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De redenen voor ontzegging zijn interessant: ze
geven een inkijk in het leven van de dorpelingen
en hun cultuur. Met betrekking to t de groep
toehoorders is een besluit van de kerkeraad in
1730 opmerkelijk. Armen met een uitkering van
de diaconie worden verplicht in de kerk de pre
ken bij te wonen, op straffe van inhouding van
hunne aelmoesen. Het werd voor hen dus van fi
nancieel belang to t de gereformeerde religie te
behoren. De armenzorg vóór 1730 strekte zich
dus ook uit to t de niet-kerkgaande ingezetenen.

Hieronder geef ik een benaderende beschrij
ving van de bevolking van Huizen, van de ver
houding to t katholieken en doopsgezinden en
tenslotte van het dorpsleven zoals dat in de ker
keraad aan de orde komt.

Wie woonden er in Huizen?

Een eerste benadering van de bevolkingsgege
vens verschaffen de ons bekende tellingen van
haardsteden, inwoners en lidmaten. Elke domi
nee te lt zijn lidmaten in het begin van zijn
dienst. Blijft hij langer, dan doet hij dit meerma
len. Uit de periode 1675-1790 zijn mij de volgen
de tellingen uit bronnen buiten de kerk alsmede
uit de kerkeraadsnotulen bekend (zie Tabel 1).

Gemiddeld over zo’n zestig jaar (1675-1730) is
er een driehonderdtal ledematen die belijdenis
hebben gedaan, zich hebben onderworpen aan
de kerkelijke tucht en toelaatbaar zijn to t het
Avondmaal. Het hoge getal in 1708 zou volgens
L. Westland te maken hebben met de bekering
van de doopsgezinden to t het gereformeerde
religie. Op een bevolking van ongeveer 1800 in
woners aan het eind van de achttiende eeuw
betekenen 400 lidmaten ongeveer 22% van de
ingezetenen. Als je de toehoorders meeweegt,
de gezinsleden met name van de lidmaten, gaat
het zeker om een overwegende invloed van de
gereformeerde religie op het dorp, maar nog
niet helemaal de ‘allesbeheersende positie’ (A.
Th. van Deursen) van bijna 100% in 1840,1859 en
later. Maar: deze laatste getallen halverwege de
negentiende eeuw zijn anders en ‘harder’: er
wordt dan niet in zielen en lidmaten geteld door

dominee en ouderlingen tijdens hun huisbe
zoek, maar in personen volgens de zakelijke vra
gen van de overheid via een volkstelling. Dat is
een andere benadering. Die volkstellingen van
de negentiende eeuw maken de dominantie van
de hervormde kerk in Huizen wél volstrekt
zichtbaar. De betekenis van het aantal lidmaten
op de totale bevolking, ongeveer 30%, wordt
dan ook duidelijk: die mag je met zeker drie ver
menigvuldigen. Het aantal katholieken en aan
hangers van andere overtuigingen komt dan
pas ‘boven water’ en blijkt uiterst gering. In de
negentiende eeuw heeft de reformatie in Hui
zen echt haar beslag gekregen.

Een tweede inkijk, nu in de samenstelling van
de bevolking, biedt de zg. lijst van Lustigh. De in
gezetenen van Huizen in de tweede helft van de
zeventiende en eerste helft van de achttiende
eeuw bestaan voor het overgrote deel uit boe
rengezinnen en hun knechten2 maar er zijn ook
vreemdelingen. Lustigh heeft een lijst van hen
samengesteld die bepaald uniek is in het Gooi;
geen van de andere dorpen heeft bij mijn weten
zoiets. Pertinente lijste ende eene waragtige be-
schrijvinge van alle vreemde manspersonen ende
zoonen van de overleden vreemde mannen die je-
genwoordigh alle als vreemdelingen van afkom-
ste, in onsen dorpe van Huijsen woonende sijn al
le welke vreemdelingen (ten opsigte van het goij-
sche meentgebruick) . . . 3 Uit de laatste opmer
king blijkt waartoe de lijst dient: de genoemde
personen hebben geen recht op het gebruik
van de meent. De lijst is gedateerd op 22 januari
1706, en bevat omtrent 100 personen. Ik telde er
106, circa 9% van de inwoners, en heb ze, waar
herkomst en beroep uitdrukkelijk worden ver
meld, als volgt gegroepeerd. Interessant is de
relatie met Spakenburg en met de visserij die
begin achttiende eeuw uit deze lijst blijkt (zie
pagina 146).

Een zicht op de toestand van de bevolking
van het dorp geven, ten derde, de lijsten van
overledenen uit het Kerkeraadsboek deel 1, naast
die van gedoopte kinderen, van huwelijken, van
attestaties die meegegeven zijn, en van perso
nen die belijdenis hebben gedaan. Die lijst over
ledenen betreft het hele dorp, niet alleen de lid-
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H aardsteden Inw oners V reem den Lidm aten ‘P ap is ten ’
communicanten

M enisten

1514 120 ( 1) 600

1632 136 (2) ± 680

1675 214

1684, ’91, ‘98 310, 330, 320

1708 106 (6) 357

1713, ’16, ‘30 328, 340, 274

1732 285 (2) ± 1800

1790 416 (7) 29 35

H uizen/
G ezinnen

Inw oners Protestant R.K. A nders
(5)

1809 (3) 1840 1761 (96%);
412 lidmaten
(8)

22 (1%) 57 (3%)

1840 (4) 270 / 473 2342 2300 (98%);
679 lidmaten

15(1%) 27 (1%)

1859 (4) 288 / 528 2747 2715 (99%);
870 lidmaten

24 (1%) 8 (-)

Tabel 1
(1) Gegeven uit de Informacie van 1514.
(1) Tegenwoordige staat der Nederlanden a.a. uit Tussen Vecht en Eem 1979, p 92-93.
(2) J.A. de Kok, Nederlands op de breuklijn Rome-Reformatie, Assen 1964, blz. 329.
(3) Deze gegevens zijn afkomstig van de volkstelling van dat jaar: zie www.volkstellingen.nl.
(4) In deze ‘anders’ zitten: doopsgezinden, Israëlieten en evangelisch-luthersen. Het verschil tussen 1809 en
1840 zit vooral in de vermindering van de doopsgezinden te Huizen.
(5) ln 1706 meldt Lustigh 106 vreemdelingen die in Huizen wonen; Kos/Abrahamse melden 239 erfgooiers in
Huizen in het jaar 1708.
(6) Dit aantal lidmaten is door mij geteld in het Kerkeraadsboek Huizen, deel 2, p 812 e.v. - d.d. maart 1790; voor
de 29 katholieken en 35 menisten: zie paragraaf 6.3.
(7) Het aantal lidmaten in deze kolom komt a) voor 1809 uit L. Westland, a.w., p 35; b) voor 1840 uit het Kerke
raadsboek, deel 3, dd 15 mei 1845 en c) voor 1859 uit dat zelfde boek dd 26 januari 1857; in april 1859 komen
daar binnen twee weken (!) via belijdenis iets meer dan 190 lidmaten bij -  in totaal dus 870.

maten. De lijst heet: Notulen der persoonen, s0 0  begraven. Deze lijst, net als het register van de
ledematen als geene, so jonge, als oude, so aen- belijdenissen, loopt vanaf 1713, dus van na ds.
komende als andere, alhier gestorven sijn en Ducker. In tien jaar, to t en met 1722, worden 529
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De Nationale Synode van Dordrecht, Pouwel Weyts de Jonge (coII. Dordts Museum, Dordrecht).
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overledenen geregistreerd, van wie 265 kin
deren (50%). Deze kinderen worden naamloos
begraven, alleen de namen van de ouders wor
den gemeld. Er zitten ook namen bij van
‘aenkomende’ mensen, passanten dus, bijvoor
beeld van die op zee verdronken en ook van
omgekomen vissers. De jaren 1718 en 1719 tonen
een grote sterfte, zowel onder volwassenen als
kinderen; Lustigh meldt de pokken als oorzaak
voor de kindersterfte.4 Er worden in totaal 28
gestorven lidmaten genoemd en apart geregi
streerd, naast 21 menisten en negen papisten.
Een vergelijking met de uitkomsten van de
volkstellingen gaat natuurlijk niet op, maar de
verhoudingen over tien jaren genomen kloppen
ruwweg wel. Menisten en papisten vormen een
kleine minderheid, ook na de dood.
Kortom: het dorp bestond in begin achttiende
eeuw uit een in meerdere opzichten gemengde
bevolking. Naar godsdienst was het overwe

gend gereformeerd. ‘Menisten’ en ‘papisten’
hadden als kleine minderheden een plaats. Naar
status was er een verschil tussen de meerder
heid van autochtone erfgooiers en een bedui
dende minderheid aan vreemdelingen. Naar be
roep werkten er niet alleen boeren en wevers,
maar ook vissers. En allen zonder onderscheid
waren kwetsbaar voor epidemieën.

De papisten geweerd

Drie keer geven de notulen in het Kerkeraads-
boek blijk van een vijandige verhouding tussen
protestant en katholiek in Huizen.

21 Oktober 16 88
Op 21 oktober 1688 staat in de kantlijn: Risolutie
om te waken tegen der Papen bedrijf bij de in-
woonders van dit Durp. En daarachter: Is bekent
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S p a k e n b u rg E e m n e s L o o s d re c h t V a n  e ld e rs  (1 ) to ta a l

V is s e rs 5 2 11 18

W e v e rs 4 6 20 30

S n ijd e rs 1 5 6

D a g h u u rd e r 2 1 2 5

A n d e re  (2 ) 3 8 4 15

10 15 11 38 74

Tabel 2
1. Lang niet van iedereen wordt de herkomst vermeld. Andere wel genoemde herkomstplaatsen buiten het

Gooi zijn bijv.: Doesburgh, Amsterdam, Cortenhouf, Vreeland, Marcken. Ook buitenland: Vlamingerlant,
Schotlant, Moffelant.

2 . Andere beroepen: stoelenmatter, varkensslagter (3), vischrijder/viskruier (3), linnenwever, hoenderkopen

gemaakt: dat de Paap van Blaricum ontrent 14 da
gen geleden, ten huijse van Steffen Lubbertsen
geweest is, om sijne afgodische dienst an de
krancke suster van gemelte Steffens vrouw te ple
gen. Waarop door de ijver van de domine oor-
deelende op goede gronden Predicant van het ge-
heele Durp te sijn, ende daarom niet gedulden
kan nochte wil sooveele in hem is, en sijn ampt en
eede toelaat, dat hier Afgoden dienaaren super-
stitiense diensten en sulcks op een Afgodische
wijse komen te plegen.

Het is boeiend te lezen dat de katholieke Hol
landse Zending via de priester van Blaricum ziel
zorg probeert uit te oefenen in Huizen. Het zal
pastoor Adrianus van Dijk5 geweest zijn, de op
volger van pastoor Petrus van der Heyden die in
1673 aan het altaar was doodgeschoten. Het
aartspriesterschap Utrecht had toen staties in
Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes, Laren, Naar-
den en Weesp met indrukwekkende aantallen
communicanten.6 In Huizen echter niet. Domi
nee Ducker maakt zich sterk als predikant van
het geheele Durp en krijgt de kerkeraad mee in
het besluit om in het vervolg de paap van Blari
cum of ijmant van sijnentwegen het dorp uit te
laten zetten door schepenen of de schout zelf.
Er staat dus niet dat dit in feite gebeurt. Rogier
wijt het niet-slagen van de Hollandse Zending in

dorpen als Huizen onder meer aan het hiaat in
de katholieke zielzorg. Sinds 1572 was er geen
pastoor meer in Huizen en honderd jaar later
voelde de dominee zich sterk genoeg om elke
priester in het dorp te weren.

28 Juni 1691
Op 28 juni 1691 wordt het verzoek to t het afge
ven van een attestatie behandeld van een huis
vrouw die met een katholiek is getrouwd en
naar Baarn is verhuisd, kennelijk met achterla
ting van haar schulden. So heeft de E. Kerkcke-
raat in de vreese des Heeren haar staat insiende
en overwegende 't gevaar waarin sij was (zijnde
getrouwt met een Paaps-man, wordende van sij
ne Paapsche vrienden gedreijght, gevloeckt en
gelastert ook van de Paap aldaar selve, om haar
gereformeerd Christelijck geloof aftestaan, aan-
gesproocken). Eerst moet de vrouw haar schul
den voldoen. Dan krijgt ze haar attestatie, maar
wordt vermaant om ten eijnde harer levens ge
trouw te volherden in de gedane belijdenisse van
het ware salichmakende gereformeerde Chris
telijck geloof, liever alles te verlaten dan haaren
Salichmaker aftegaan. De vijandigheid tussen ka
tholiek en protestant wordt hier nog eens geïl
lustreerd inzake een gemengd huwelijk, en nu
bezien van de kant van de katholieken in Baarn,
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Kerkeraadsboek Huizen dl 1 (foto auteur).
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inclusief de priester zelf. Overigens gaat het hier
niet alleen om geloof, maar ook en tegelijkertijd
over omgang met geld en schulden.

12 Juli 1714
Op 12 juli 1714 is Broeder Lambert Rijksz Lustig
wegens openbare gegevene Ergernisse to t Hilver
sum voor het doopen van een Paepsche dode in
de Name des Drie Eenigen Cods gesuspendeert en
voor dese Reijse de Tafel des Heeren ontseijt.
Dog, dewijl hij volkomen leetwesen daarover aan
ons heeft betuigt soo is voorgenomen om, indien
geen andere Ergernisse mid’lerwijl vooren ko
men, hem de volgende Bedieninge to t 's Heeren
Avontmaal toetelaten, gelijk hij sig ook gewillig
lijk aan desen Censure bij de Uijtkomste heeft on
derworpen.

Een zeer zonderling verhaal. Ongetwijfeld
heeft het te maken met de Eerste brief aan de
Korinthiërs 15,29 volgens een bepaalde uitleg:
maar welke? Lustigh verricht hier een doopacti-
viteit en nog wel van een paepsche dode. Lus
tigh zelf is overigens geen menist of doopsge

zinde geweest, hoewel dat soms van hem
wordt beweerd, misschien op grond van een
verhaal als dit. In het Kerkeraadsboek (deel 1)
staat op blz. 602 vermeld, dat hij samen met zijn
vrouw belijdenis heeft gedaan op 2 april 1679 en
verder wordt hij steeds als lidmaat vermeld. Wel
noemt Lustigh zelf twee menisten als zijn goede
vrienden. Hij stond sympathiek tegenover de
doopsgezinden.7

Af en toe duiken verhalen op die oude volkse
praktijken (nog uit de katholieke tijd?) laten
zien: het ‘belezen’ van dieren in 16458, het ver
tellen van droomgezichten in 1680 en het beto
veren van kinderen.9 Een ander klein voorbeeld
illustreert hoe lang traditionele katholieke ge
woontes nog onbewust bleven bestaan. Op 17
november 1730 wordt de dag van 1 november in
de notulen Allerheijligen genoemd, nog steeds.

De menisten gedoogd

Voor het begrip van de reformatie in Huizen is
het ook van belang te kijken naar de menisten, in
het vervolg noem ik ze doopsgezinden. Bij de
kerkvisitatie in 1569 bleek er een klein aantal ana
baptisten in Huizen aanwezig te zijn. Tot begin
negentiende eeuw waren doopsgezinden duide
lijk present in Huizen, en wel als gerespecteerde
burgers. Hervormd Huizen voelde verwantschap
met hen, niet zozeer met de paar katholieken.

Van twee Huizer doopsgezinden uit eind ze
ventiende en begin achttiende eeuw, vader en
zoon Schoemaker10 krijg ik het volgende beeld.
Na 1630, toen kerkdiensten van andere gezind
ten gedoogd werden, groeide het aantal doops
gezinden in Huizen aan en kregen zij een huis
kerk waarmee ze zich konden behelpen. Wel
blijkt uit de Acta van de kerkeraad dat er in 1693
nog een proces van excommunicatie plaats
vond van een lidmaat. Het betrof Christoffel van
den Broek, die doopsgezinde bijeenkomsten bij
woonde, o.a. in Rijnsburg, en ervan verdacht
werd eigenlijk een sociniaan te zijn, dus te ho
ren to t een groepering die de drie-eenheid loo
chende. Later, in 1726 werd voor de doopsgezin
den een echte kerkruimte gebouwd. De gevel-
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Steen, die nu nog in Huizen te zien is", met het
opschrift Religioni consecrata 1726 siert de Me-
niste Vermaninghe, zoals zo’n kerkgebouw
heet.

Volgens vader Schoemaker waren er toen om
trent 50 Mennonite ledematen, deese laatste wor
den ook vierendeele en burgemeesteren. Dan zijn
ze dus echt geïntegreerd. Voor hun gebouw be
hoefden ze volgens de Verpondingslijst uit 1733
nauwelijks of geen belasting te betalen.12 In de
achttiende eeuw verkeren de doopsgezinden in
een crisis; meerdere leden, soms hele gezinnen
gingen over tot de gereformeerde kerk. In 1795
zijn er in Huizen nog slechts 35 zielen, onge
doopte kinderen meegerekend. De doopsgezin
den in Huizen zijn steeds net wat groter in getal
dan de paar katholieken; uit een brief van 1797
van de pastoor in Blaricum aan de Municipaliteit
van Blaricum blijkt, dat 29 katholieken uit Huizen
to t de Blaricumse parochie behoren.13

Een interessant aspect is de relatie van de
Huizer doopsgezinden met die in Bunschoten
en Spakenburg. De doopsgezinden waren waar
schijnlijk al vanaf 1570 actief in Spakenburg.14 In
1581 doopte Lenaert Bouwens daar dertien per
sonen, getuige zijn dooplijst. In 1647 namen af
gevaardigden van de doopsgezinde gemeente
Bunschoten deel aan de vergadering van de
richting van de ‘Waterlanders’ in Amsterdam.
Huizen rekende men to t de Waterlanders. In
1674 wordt de Zuidhollandse Sociëteit opgericht,
waartoe ook de doopsgezinde gemeenten van
Bunschoten en Huizen behoorden. In 1685 ver
vulde Teunis Adriaansz, leraar te Huizen, regel
matig preekbeurten in Bunschoten. De doops
gezinde gemeente van Huizen vormde een sa
menwerkingsverband met die van Spakenburg.
De vreemdelingenlijst van Lustigh, eerder ge
meld, illustreert dit verband verder. Tussen Hui
zen en Bunschoten werken dus twee relaties:
doopsgezindheid én visserij.

Het dorpsleven disciplineren!

Vanaf het begin van zijn aantreden heeft domi
nee Ducker zorgen om het ongedisciplineerde

gedrag van zowel ledematen als dorpelingen,
vooral op zondag. Om dit tegen te gaan heeft
hij de hulp van de schout nodig, die soms wel en
soms niet meewerkt. In het laatste geval wendt
de kerkeraad zich to t de baljuw. Op 12 juli 1685
gaat het over de grouwelijcke sabbathschende-
rije van des Heeren dach en op 25 oktober wor
den genoemd: de seijnties (allerlei gokspellen
als: kaatsen, kolven, knikkeren, kaartspelen,
koekhakken) en bijeenkomsten van der jeucht,
mitschaders het lossen en laden op Sondagen. En
in dit verband gaat het ook al om Schippers en
Voerluyden selve. Een en ander resulteert in een
plakkaat van ‘den Heer Drossaart’ publijckque
op de rooster van het kerkhof afgelesen, waarin
alle enormiteijten en misbruijcken van des Heeren
dach geinterdiceert worden.

In 1730, bijna een halve eeuw later, is het nog
niet veel beter. De net aangestelde dominee G.
Klijn stelt in opdracht van de kerkeraad een re
quest op inzake de ontheiliging van de zondag.
Ik volg de tekst op de voet. Het gaat om: open
stelling winkels (waardoor de winkeliers niet
naar de kerk kunnen); tijdens de zondagsdienst
uitventen van waren langs de huizen; doorde
weekse werkzaamheden op zondag verrichten;
open kroegen met suyperien, slampampen
(waardoor het volk zich arm drinkt), kijvagien,
twisten, vegterien als gevolg; het aanrichten van
seijnties. Het lawaai is niet van de lucht en dringt
vaak door tot in de kerkdienst. De kerkenaad
doet tenslotte nog een beroep op de magistraat
als voedsterheren van Cods kerke, en handhavers
van de ... tafelen der wet dat de kooplieden pas
’s middags na de kerkdienst naar Amsterdam
reizen.

Aan deze beschrijvingen kunnen we toevoe
gen wat aan wangedrag van zelfs de lidmaten
doorgaans ter sprake komt in de kerkeraad. Dat
liegt er niet om: vaak betreft het dronkenschap,
zowel van mannen als vrouwen, soms zelfs
zichtbaar én hoorbaar in de kerkdienst; over
spel, ontijdig bijslapen, het verlaten van de
vrouw; steekpartijen en doodslag; liegen over
ziekte om toch de uitkering van de diaconie te
kunnen krijgen. Het passeert allemaal. Meer dan
eens komen er letterlijke citaten voor van woor-
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Adriaen Brouwer, Boerendrinkpartij (coll. Rijksmuseum).
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denwisselingen tussen de leden van de kerke-
raad en een persoon die onder censuur is ge
steld. Bijvoorbeeld die van ene Cijsbert Cos die
zich verweert met: lek hebbe belooft geen bran
dewijn te sullen drineken maar ick drineke nu je
never en geen brandewijn! In elk geval zijn de
luidruchtige tabernae uit de kerkvisitatie van
1569, met name herberg De Blauwe Star, nog
steeds niet uit Huizen verdwenen, integendeel.
Het beeld van de rumoerig aangelegde Huizer15
komt ongetwijfeld hiervandaan.

Dorpsleven buiten de kerk om
Over de periode van 1653 to t 1807 bestaat een
chronologische index van de octrooien, benoe
mingen, akten en rechtbankverslagen be
treffende het veer van Amsterdam-Naarden-
Huizen, in transcriptie van de eerdergenoemde
Jan Schipper. Het gaat vaak om belastingen op
lading (bijvoorbeeld bier, brandewijn, koren,

rogge), vervoer per wagen van volk naar de
schuit zonder betaling (1665), bekeuringen voor
het vervoeren van goederen naar het veerschip
naar Amsterdam op zondag (1670); overleg met
Amsterdam over de gelegenheid to t laden en
lossen van de buijzer veerschuit (1671); bevesti
ging (in 1676) van een al dertig jaar (!) bestaan
de gewoonte dat goederen vanuit de veersche
pen eerst naar een bepaald veerhuis worden ge
bracht16; contract tussen veerschippers en voer
lieden over de prijs van acht stuivers voor het
vervoer van/naar vrachtschip plus één stuiver
per keer voor de armen (1694). Over deze con
tracten en het betalen van belastingen rept het
Kerkeraadsboek niet. Ook niet over de soms ge
melde wantoestanden op de schepen, inzake -
alweer -  drankmisbruik maar in een enkel geval
ook seksueel wangedrag.

Op 22 maart 1742 wordt door gemeenteleden
geprotesteerd tegen de sabbathschenderijen
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Gevelsteen uit 1726 van Huis van Vermaning te Huizen (foto Ad Klaassen).
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van nota bene enkele kerkeraadsleden die op
zondag voor haare koopmanschappen uitrijden.
Pas op 23 oktober 1771 krijgt de kerkeraad het
klaar dat de jaarlijkse kermis wordt verboden,
maar helaas wordt dan nog steeds in de herber
gen op de viool gespeelt en danserijen, dronken-
schappen en andere godloosheden gepleegt. Pas
in 1777 en 1778 krijgt de kerkeraad het echt voor
elkaar dat de kermis afgeschaft blijft en hiervan
algemeen kennis wordt gegeven.17

Kortom: het dorpsleven ging buiten de kerk
nog lange tijd zijn eigen weg. Oude volksgebrui
ken bleven bestaan; ongetwijfeld stamden deze
uit de traditionele, agrarische dorpscultuur. De
dominees probeerden bijna eeuwenlang deze
taaie gebruiken te veranderen, zo niet te bre
ken. Welbeschouwd ging de strijd niet om ker
kelijke opvattingen, maar om het buitenkerkelij
ke gedrag van de mensen zelf. Het verzet van
de kerkeraad kreeg pas succes in de tweede
helft van de achttiende eeuw. Kreeg ongeveer
in die tijd de zo kenmerkende zondagsrust in
Huizen haar beslag? Kan die beschouwd worden
als de graadmeter van het succes van de gere
formeerde religie? De Huizers probeerden zich
economisch te ontwikkelen richting ‘het water’,
via beurtschipperij en de visserij, handel en on
dernemen. Hiermee hield de kerkeraad zich niet
bezig. Het dorp had duidelijk al lang contacten
met Amsterdam en met plaatsen in de omge
ving, als Spakenburg, Eemnes en Loosdrecht en
probeerde zijn ligging aan de zee uit te buiten

voor zijn toekomst. En niet in stilte. Behalve,
langzaam maar zeker, op zondag.

‘Uit de zee moet het komen!’18

Huizen wordt to t op de dag van vandaag nog
vaak gezien als een vissersdorp dat altijd al
zwaar gereformeerd was. Toch stamt deze ge
laagde werkelijkheid uit eind achttiende, begin
negentiende eeuw: dan wordt de toestemming
to t een Huizer haven bevochten; deze wordt in
1853-1854 aangelegd. Huizen kan dan een be
langrijk vissersdorp worden. Dan ook worden
de eerste volkstellingen gehouden, waaruit de
levensbeschouwelijke samenstelling van het
dorp per persoon ondubbelzinnig blijkt. We
hebben de neiging dit beeld van het zware vis
sersdorp te leggen over het veel vroegere verle
den van Huizen en het zelfs te zien als een sa
menvatting van de hele geschiedenis van dit
dorp. Maar we weten dat Huizen in de zestien
de eeuw nog een boerendorp was en in zijn ge
heel katholiek. Hoe is Huizen zo getransfor
meerd? Geen enkel ander Goois dorp heeft zo’n
evolutie vertoond. Mijn vermoeden dat de visse
rij én de venterij van Huizen in deze geloofsont
wikkeling een belangrijke rol hebben gespeeld,
kwam in de voorafgaande paragrafen al vaak
naar boven en ligt ten grondslag aan wat volgt.
Eerst schets ik de ontwikkeling zelf. Daarna pro
beer ik een verband te leggen.
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Visserij en venterij in Huizen
Sinds wanneer de Huizers visten en ventten is
niet precies duidelijk. Al eeuwenlang, schrijven
De Vrankrijker en anderen. Naarden had het sta
pelrecht van alle vis die in Holland en tussen
Muiden en Kampen werd gevangen en aan land
gebracht. Maar de visserij vanuit Naarden werd
buiten die voor eigen gebruik (De Vrankrijker)
geen succes door de voortdurende verzanding
van de haven. Het is zeer waarschijnlijk dat de
Huizer visserij zich zelfs los van Naarden al
vroeg heeft ontwikkeld. De oorsprong ervan
kan te maken hebben met de wijzigingen in de
haringstand op de Zuiderzee -  en dus in de ver
houdingen tussen de vissersvloten -  als gevolg
van de sinds de vijftiende eeuw toenemende
verzilting van de Zuiderzee. De tnformacie uit
1514 meldt, zover ik weet, niets over visserij als
bron van inkomsten. Een duidelijke indicatie is
pas een kaart uit 1619 van Lucas Jansen Sinck
die visserijschepen weergeeft die voor de kust
van Huizen voor anker liggen.19 De Zeewech van
uit Huizen naar de kust bestond al in 1624. Ook
bestaat er een transportakte uit 1683 over Hui
zer vissermannen die over Naarder grondgebied
moeten om hun schuiten op het zeestrand te be
reiken. De demping van de haven van Naarden
in 1682 maakte de kust hoe dan ook vrij voor de
ontwikkeling van de Huizer visserij. We kunnen
veilig aannemen dat Huizers in de vroege zeven
tiende eeuw al met visserij zijn begonnen en wie
weet al eerder. De venterij hoorde daar van
meet af aan bij, want de vis moest aan land wor
den gebracht, naar het dorp vervoerd en ver
kocht. De visserij mét venterij werd volgens Yp-
ma de hoofdbestaansvorm in Huizen vanaf het
eind van de achttiende eeuw. Dit kan ook afge
lezen worden uit de toename van de haardste
den en de bevolkingsaanwas tussen 1632 en
1732 resp 1790 (zie tabel 1).

Door de venterij was Huizen voor andere vis
sers uit het gehele Zuiderzeegebied tussen
Kampen en Muiden een gewilde losplaats. Ook
vissers uit Spakenburg -  de visserij hier is van
oudere datum dan die in Huizen -  losten daar
om graag op de rede van Huizen. Die rede was
een zandbank, ongeveer 500 meter uit de

Kom Zuiderzee (Uit P. Ph. M. Bosscher e.a., Het hart van
Nederland, steden en dorpen rond de Zuiderzee, Bus-
sum 1973, p. 196).

lom m er
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klifkust bij Huizen waar de Utrechtse heuvelrug
de zee induikt. Daar konden schepen bij laagwa-
ter -  dat overigens slechts enkele decimeters
verschilde met hoogwater -  voor anker gaan en
hun lading lossen. De vracht werd aanvankelijk
met roeiboten naar de kust vervoerd, later met
paard en wagen over een stenen pad dat onder
water was aangelegd. Vervolgens moest alles
nog over karrensporen langs de reeds genoem
de Zeeweeh naar de kern van het dorp worden
gebracht. Vandaar konden de vis en de andere
vracht van beurtschepen, bijvoorbeeld turf, ver
der weg het land in worden getransporteerd.

De Tegenwoordige Staat der Nederlanden uit
175020 noteert: De Visschers vangen in de Zuider
zee veel Both, die met karren langs de Vecht ge
voerd en veel onder weggelijk ook te Utrecht ver-
kogt wordt. Ypma schrijft: Visserij en venterij sti
muleerden elkaar over en weer en zonder tussen
komst van derden probeerden zij ook als venters
vaste voet binnen Amsterdam te krijgen. Kooplie
den in hart en nieren waren zij niet voor één gat
te vangen ... Als de vis niet met karren naar bin
nen mocht, dan droegen zij ‘de koop’ in manden
naar binnen. De afschaffing van het gildewezen
in 1798 bracht de vrijheid voor de visboeren om
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Predikantenbord te Wester-Blokker met vermelding van Claes Jansz die de laatste pastoor van Huizen was (foto
auteur).
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overal te venten en dit recht lieten de Huizers
zich niet meer afnemen. Vanaf de Franse tijd
waagden de Huizers zich ook buitengaats, in
volle zee. En het venten nam toen een enorme
vlucht. In 1827 gingen er elke week 225 tot 250
kruiwagens en hondenkarren met verse vis op
weg, naar Amsterdam, Corinchem, Utrecht, Den
Haag en zelfs naar Nijmegen. Later reikten ze
met paard en wagen zelfs to t in België en Duits
land aan toe. Venten konden de Huizers dus als
de beste. Ze deden dit vroeger al met hun rapen
en knollen, de vis kwam daarbij en verdrong de
landbouwproducten, en weer later deed dat de
kaas. Door de ondernemingszin in vervoer en
venterij compenseerde Huizen de op zich on
gunstige ligging van het dorp ten opzichte van
de zee. Huizen werd uiteindelijk een vissersdorp
met een visscherij, eene der grootste op de Zui
derzee, schrijft het Aardrijkskundig Woorden
boek der Nederlanden in 1844.

Na Urk en Volendam bezat Huizen in het be
gin van de negentiende eeuw een in omvang

derde vissersvloot en, doordat de beide andere
dorpen vooral op de Noordzee visten, óp de Zui
derzee zelfs de grootste. Het leek op een zons
verduistering, als je al die bruine tuigen de haven
uit zag komen, Huizers, Bunschoters, Spakenbur
gers.2' Eind negentiende eeuw leidde de om
vang van de venterij in Huizen er in combinatie
met de visserij toe, dat de weekverdiensten in
de visserij hoger waren dan die in het boerenbe
drijf. Bovendien was de voeding van de visser-
knecht, hoewel eenvoudig, over het algemeen
beter dan die van de landarbeider. Vis was het
hoofdbestanddeel van het menu van de visser,
vlees zelden dat van de boer.

‘Katholiek’ boerenbestaan en ‘protestants’
vissersleven?

De volgende alinea bij Ypma opende mij de
ogen voor wat het voor de Huizers kan hebben
betekend om een vissers- en ventersbestaan te
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Piëta van Blaricum, geheel (foto Ad Klaassen).

ontwikkelen. Voor het oog leken in de verte de
botters, aken, bonzen, jollen, pluten, schokkers,
vletten doelloos over het water voort te schui
ven. Dat was maar schijn: aan boord was men op
zijn qui-vive, hun bewegingen hadden zin en richt
ten zich op de vis, zoals metaaldeeltjes op een
glasplaat reageren op de aantrekkingskracht van
de magneet daaronder. De visser heeft haar niet
in de hand en kan haar doen en laten niet of nau
welijks beïnvloeden, zoals een boer zijn vee. Dat
was vanouds het essentiële verschil met deze an
dere vorm van oerproductie. Deze onbereken
baarheid is haar bijzondere attractie door het ele
ment van de verrassing, van het onverwachte.22
Nu nog zijn er afstammelingen van Huizer vis-
serfamilies die geen dag overslaan zonder even
langs de oude haven te fietsen of vanaf de Aal-
berg uit te kijken over het water waar ooit de
rede van Huizen lag. Ongetwijfeld dreef de on
zekerheid van het arme boerenbestaan de Hui-

Piëta van Blaricum, detail restauratie (foto auteur).

zers richting zee, ondanks de levensgevaarlijke
risico’s. Het vissersbestaan was sowieso een
hard riskant bestaan; vele vissers vonden op zee
de dood. Ook het voor anker gaan op de rede
was 's winters voor mens en schuit gevaarlijk.
Een van de vele voorbeelden van die risico’s: In
1803 of 1804, werden er 23 visschersschepen in
het ijs gekneld, waarvan er 4 totaal zijn verbrij
zeld en de overige groote schade bekwamen. ...
Nog herinnert men zich hoe door eene N.O.
stormvlaag in 1808 vele schepen tusschen Huizen
en Naarden zijn vergaan en in de kerk te Naarden
24 lijken van schipbreukelingen waren nederge-
legd; een ongeval dat niet zoude gebeurd zijn,
zoo Huizen, havenwerken had gehad.23 Zowel
voor de ontwikkeling van de visserij en haar af
zetmogelijkheden als voor de veiligheid van de
vissers zelf werd de haven in 1854 een oplossing
van vitaal belang. Alleen in de kerk zingen voor
hen die zijn in nood op zee (gezang 467) was niet
genoeg.

Behalve het avontuurlijke en riskante karakter
van de visserij is nog een ander kenmerk van be-
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lang. De vissers vormden een gesloten groep, die
dicht opeen woonde. Het schip was het bedrijf,
de woning alleen het onderkomen voor het gezin,
dat aan de wal achter moest blijven. ... Daar
grondbezit geen betekenis had voor de aard van
het visserijbedrijf, bouwde men de woning van de
kinderen op het stukje grond dat men bezat (of
men deelde de boerderijen in Huizen op in klei
nere eenheden, wanneer men van boer een vis
ser werd, RH). Zowel het visserijbedrijf zelf,
waardoor de mannen veelal afwezig waren, als
het dicht opeen wonen der families, veroorzaak
ten een intensief sociaal contact tussen de leden
van de groep. Men kende elkaar meestal beter bij
de bijnaam dan bij de echte naam. ... De grote
verscheidenheid in de klederdracht rondom de
Zuiderzee is gedeeltelijk te verklaren uit het isole
ment waarin de vissersplaatsen hebben ver
keerd.24

Hypothese
Kortom, de Huizer bevolking veranderde zich
zelf van een boerenbevolking naar een vissers-
en ventersvolk. Dit gebeurde buiten kerk en ge
loof om. Zoals het levendige dorpsleven van de
zestiende to t diep in de achttiende eeuw ge
woon naast de kerk doorging, zo ontwikkelden
de mensen zelf min of meer tegelijkertijd buiten
de kerk een ander, nieuw, ondernemend be
staan. Wie weet is het sociale feit dat er zoveel
vreemdelingen konden wonen in Huizen (vgl.
Lustigh’s lijst uit 1706) hiervan al een uitdruk
king. Illustratief voor de toestand van de Huizer
bevolking omstreeks 1840, vlak voor de inge
bruikneming van de haven, is de volgende tel
ling25 van de beroepsgroepen van de mannelijke
ingezetenen: in de vis (149 visventers, 136 vis
sers en 19 vis(ver)kopers) werkten in totaal 304
van 479 personen, d.i. 64%. De overigen waren
boer (52), werkten in de weverij (41), waren
werkman (45) of dagloner (37). De Huizers
werkten zich weg uit het cyclische, voorspelba
re boerenbestaan naar een avontuurlijker, ris
kanter levenswijze. In plaats van te leven van
wat de aarde laat groeien, gingen ze eten van
wat de zee en de handel je opbrengt. Uit de zee
moet het komen, daar zit het voor ons, zei een

Huizer botboer (geuzennaam voor kruier). Met
inventieve ondernemingszin maakten de Hui
zers van de zee een bestaansbron. Door de
wending naar de zee en de kenmerken van het
vissersbestaan werd Huizen enerzijds een geslo
ten dorp naar de nabije ‘zand’-dorpen toe. Maar
anderzijds opende het zich naar buiten, naar de
zee en het verre buitenland. De contacten op
het land zijn de oudste. Die op zee maakten het
verschil met de andere dorpen in het Gooi.

Hieraan koppel ik een vermoeden omtrent
een verband met het geloof. Het cyclische boe
renbestaan is vanouds verbonden geraakt met
de seizoenen en met de telkens weerkerende
daarmee samenhangende gebruiken en riten.
Het katholieke geloof kent vele rituelen die aan
de landbouw gelovige betekenis geven. Het vis
sersbestaan is avontuurlijker en dynamischer,
staat losser van seizoenen en is meer verbon
den met de onvoorspelbare bewegingen van de
visstand. Zou het niet kunnen zijn dat de vissers
zelf het gereformeerde geloof hebben ervaren
als een zinvolle onderbouwing van hun bestaan?
Het Woord van God wordt niet in de natuur ge
vonden, maar biedt zich aan de mens aan, on
afhankelijk van de natuur, uit genade, om het zo
te zeggen. Kunnen vissersbestaan en de gere
formeerde religie elkaar hebben gevonden op
het gebied van ondernemingszin, hard werken,
het nemen van risico’s om vooruit te komen in
de wereld? 26 Heel concreet: vissen kun je altijd,
dag en nacht, ook ’s winters wanneer het boe
renbedrijf vrijwel stil ligt. Hadden de vissers de
zondagsrust niet heel hard nodig om in elk ge
val een paar dagdelen rust te hebben, beschik
baar te zijn voor hun gezin en even vrij te zijn,
ook voor God? Hebben het calvinisme en de
economie van het vissersbedrijf elkaar de hand
kunnen geven in die heel strenge handhaving
van de zondagsrust? Oude Huizers hebben mij
verteld, hoe intens vermoeid de vissers waren
op zondag: tijdens de middagkerkdiensten za
ten ze in de banken slapen ... en dat mochten
ze ook! Nader onderzoek moet deze vermoe
dens bevestigen of ontkennen.
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1840 , ro n d o m  ‘D e  K o m ’ In w o n e rs P ro t. RK Is ra ë lie t N ie t  g e 

n o e m d

W e s tw a l M e d e m b lik 2 8 0 7 64% 34% 2%

E n k h u iz e n 4 9 8 8 84% 15% 1%

H o o rn 8 6 6 8 64% 31% 5%

E d a m /V o ie n d a m 27 4 0 2 4 61% 37% 2%

M o n n ik e n d a m 2 46 7 71% 27% 2%

M a rk e n 733 100%

Z u id w a l M u id e n 1650 63% 35% 1%

H u ize n 2342 98% 1% 1%

B u n s c h o te n /S p a k e n b u rg 1049 99% 1%

O o s tw a l H a rd e rw ijk 5 53 8 87% 11% 1% 1%

E lb u rg 2285 95% 4% 1%

K a m p e n 9 07 2 80% 17% 3%

S c h o k la n d 6 9 5 27% 73%

U rk 1025 100%

Tabel 3

Andere dorpen rond de Kom
Hoe was in 1840 de uitslag van de volkstelling in
Huizen, vergeleken met andere dorpen en ste
den rond de Zuiderzee? Al deze plaatsen zijn via
de Zuiderzee met elkaar verbonden. De Kom,
zoals de zee genoemd werd, was hun ‘gemene
grond’. Ongetwijfeld kenden de vissers elkaar
en hun schuiten, zowel in de zin van concurren
ten in de visserij als van collega’s in het gemeen
schappelijke gevaar op zee. Ze spraken elkaar
op de losplaatsen, wisselden waar nodig gege
vens uit, hielpen elkaar in nood en bestreden el
kaar.

Het valt op dat de plaatsen aan de zuidwal en
de oostwal van de Zuiderzee het meest gepro-
testantiseerd zijn. Van de plaatsen aan de west-
wal, Medemblik to t en met Amsterdam springt
Marken eruit, met Enkhuizen als sterke tweede.

Aan de zuidwai zijn Huizen en Bunschoten/
Spakenburg vrijwel geheel protestantse dor
pen. Aan de oostwal komen daar nog eens El-
burg en Kampen bij. Urk dat vooral op de
Noordzee viste, is volledig protestants gewor
den. Van deze vijftien plaatsen is alleen Schok
land grotendeels katholiek gebleven. Alle ande
re veertien plaatsen zijn in meerderheid protes
tants, waarvan acht, meer dan helft, voor méér
dan 80%. Als je dit vergelijkt met de Gooise
‘zand’-dorpen en met de regionale plaatsen, zijn
tabel 3 en 4 eikaars spiegelbeeld.

Er zitten veel mijmerpunten in tabel 4. Bij
voorbeeld over Loosdrecht, waarvandaan domi
nee Claes Jansz aandacht vroeg voor de begeer
te van de Huizers naar de gereformeerde religie.
Loosdrecht is geen vissersdorp en toch hele
maal protestants! En over Bunschoten waarvan-
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V o lk s te ll in g  1840 In w o n e rs P ro te s ta n t R.K. Is ra ë lie t N ie t g e n o e m d

H u izen 2342 98% 1% 1%

B la r ic u m 7 4 6 4% 96%

> 3 km  *

N a a rd e n 2 5 9 0 61% 32% 6%

B u ssu m 7 4 0 8% 92%

L a re n 1929 2% 98%

E e m n e s 1396 38% 62%

> 6 km

H ilv e rs u m 4 9 9 9 31% 66% 3%

A n k e v e e n 4 9 8 31% 69%

‘s G ra v e la n d 1215 7 4 % 24% 2%

> 10 km

M u id e n 1650 63% 3 5 % 1%

W e e s p 2 9 5 4 68% 27% 4%

N e d e rh o rs t 851 58% 42%

K o r te n h o e f 7 0 8 7 4 % 26%

L o o s d rec h t 2775 90% 9%

B a a rn 1843 69% 30%

B u n s c h o te n 1049 99% 1%

Tabel 4

daan enkele inwoners al op de lijst van Lustigh
voorkomen en waarmee de Huizer doopsgezin
den een samenwerkingsverband hadden: is Hui
zen mede dankzij invloed van Bunschoten hele
maal geprotestantiseerd? Echte conclusies kun
nen we er echter niet uit trekken, zolang niet na
onderzoek is komen vast te staan dat de protes
tantisering in de vissersdorpen rond de Zuider
zee haar beslag heeft gekregen door factoren
die met de visserij zelf samenhangen en door
wederzijdse invloed van de vissersdorpen. Als

eenmaal, zo is mijn theorie, het protestantse ge
loof in een dorp is geïntroduceerd, dan dragen
de economische en sociale kenmerken van een
vissersdorp ertoe bij dat eerder dan in een boe
rendorp het gehele dorp mee gaat in dat geloof.
Als vissersdorp ontwikkelde Huizen zich tot de
gesloten dorpsgemeenschap waar je je als ka
tholieke jongen -  zo is mijn ervaring -  maar be
ter niet ’s zondags per fiets kon vertonen, nog
niet eens in de tweede helft van de 20e eeuw.
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Tenslotte -  nogmaals -  de Piëta

En de katholieken? Als de bovenstaande ge
dachtegang klopt, zijn de katholieken van Hui
zen eerder Huizers geweest dan katholiek en
zijn ze als Huizers geworden to t vissers en ven
ters. Ze zijn ‘meegegaan’ met de economische
en sociale ontwikkelingen en al doende met de
levensbeschouwelijke veranderingen in de rich
ting van de gereformeerde waarheid. Deze waar
heid werd heel concreet gedrag en kreeg een
nuttige uitkomst in de zondagsrust. Ze leerden
de politiek-maatschappelijke dominantie van de
gereformeerde religie aanwenden voor de zin
van hun vissersleven. De arbeid is mijn lust, de
godsdienst is mijn zegen, en alles wat ik heb, heb
ik van God gekregen, staat heden ten dage op
een uithangbord met vissersschuit buiten bij
eethuis De Haven van Huizen. De katholieken zijn
niet verdreven, het waren op de eerste plaats
Huizers. Toen de paap uit Blaricum in 1688 werd
geweerd, was er al ruim honderd jaar geen
priester gezien in Huizen en had de dominee
vaste voet gekregen. Nadat Huizen een succes
vol maar gesloten vissersdorp was geworden,
kon de volkstelling vaststellen dat Huizen voor
98% protestants was. De ene procent katholie
ken, die overtuigd r.k. bleef -  dat waren, veron
derstel ik, vast boeren, geen vissers! -  , nam ’s
zondags de wijk naar het katholieke Blaricum.

En daar staat dan de Piëta waarmee ik mijn ar
tikel in TVE van december 2010 opende. De Hui
zers, als het tenminste Huizers waren die het
beeld bij Blaricum begroeven, brachten achteraf
gezien op dat moment de katholieke volkstradi
tie weg. Toen het beeld uit de aarde bij de Koe
dijk werd opgegraven, werd tegelijkertijd in Hui
zen de vissershaven uitgegraven en bleek het
dorp inmiddels bijna helemaal protestant. De
restaurateur stond destijds voor een beeld dat
in brokken uiteenviel. Hij voegde ze aan elkaar,
zette er bijna opzichtig nieuwe stukken in, ver
wijderde alle verfkorsten en kleur en presen
teerde een nieuw beeld. Maria steekt nog
steeds bevallig haar vijftiende-eeuwse voet tus
sen de plooien van haar mantel naar buiten, net
zoals de Maria van de Piëta in Eemnes. Maar de

armen en voeten van de Jezus in Blaricum ver
tonen alle sporen van de twintigste-eeuwse res
tauratie. Maria houdt de lippen op elkaar, na
tuurlijk weet alleen zij of zij uit Huizen komt.
Haar Mona Lisa-glimlach laat echter aan ons niet
alleen het oordeel of ze er goed uitziet, maar
ook of ze inmiddels terecht in Blaricum staat.
Persoonlijk vermoed ik, inmiddels eenentwintig-
ste-eeuwer, van wel. Want het boerendorp Bla
ricum bleef katholiek en behield oude volksge
bruiken als de kermis. Het vissersdorp Huizen
werd geheel protestant, bande de kermis uit en
ging uiteindelijk mede uit sociaal belang streng
de zondagsrust houden. Zou het zo kunnen zijn
gegaan? Of heb ik losse delen aan elkaar gezet
met niet-passende elementen ertussen? Maar,
zoals Rogier schreef: alleen langs indirecte weg
kunnen wij behoedzaam tot enige conclusies om
trent hun godsdienstig leven komen,- ‘hun’, dat
zijn hier de boeren en vissers van Huizen. Raad
sels blijven en die horen bij de piëta, zoals de
vragen bij deze geschiedenis.
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ten w ordt Volendam niet genoemd. De Kok, a.w.,
p. 327, noemt ze steevast samen, ik neem dus aan
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Een gedreven mens en kunstenaar
Fanny Kiezenberg (1943-2010)

Elganan Jelsma
In verband met de voorbereidingen van een aantal tentoonstellingen en een boek
over haar leven en werk, bracht ik in het voorjaar van 2010 regelmatig een bezoek
aan kunstenaar Fanny Kiezenberg. Een gedreven en gepassioneerde vrouw die
midden in het leven stond. Op dat moment wisten we al wel dat ze erg ziek was en
niet meer beter zou worden. Op maandag 24 mei 2010 is zij op 66-jarige leeftijd
overleden. Fanny Kiezenberg, een sterke vrouw, die een enorme indruk achterlaat
op veel mensen. Tot op de laatste dagen probeerde ze controle te houden op alles
wat er om haar heen gebeurde.

Geloof, Hoop en Liefde

Ik leerde Fanny kennen toen we de tentoonstel
ling ‘Geloof, Hoop en Liefde’ (8 juli t/m 17 sep
tember 2005) aan het voorbereiden waren in
het Huizer Museum. Zij was één van de kunste
naars uit de kunstenaarsgroep Blahila. Als direc
teur van het Huizer Museum wilde ik een bijzon
dere tentoonstelling maken met regionale kun
stenaars en zodoende kwam ik in contact met
deze groep. De reactie van Fanny Kiezenberg op
het thema Geloof, Hoop en Liefde was: Geloof in
jezelf en in anderen. Hoop dat het ooit goed komt
in en met deze wereld. Liefde heb je nodig om
kracht uit te putten. Als tegenhanger heb je 'het
lijden'. Lijden moet iedereen, maar het onverdien
de lijden (zie de Griekse tragedie) is hard. Vanuit
dat lijden heb je geloof, hoop en liefde nodig om
het leven aan te kunnen.

Fanny maakte een installatie samen met
kunstschilder Barbara Houwers. Zij verbeeldden
het scheppingsverhaal. Fanny door de appel te
nemen als symbool van de verboden vrucht en
als symbool voor de schepping en de zondeval.
Ze heeft de appel heel, gedeeld, in kwarten, en
met een beet eruit weergegeven voor de zeven
dagen van de schepping. Barbara maakte er ab
stracte schilderijen bij. Een uniek project.

Vanuit deze kunstenaarsgroep ontstond de
behoefte aan een bredere groep met meer kun
stenaars en vooral meer disciplines. Begin 2006
ontstond de Gooise Kunstkring, waarin Fanny al
die jaren zeer actief lid is geweest. Zij kwam veel

op bijeenkomsten en deed mee aan tentoon
stellingen en manifestaties.

Leven en werken

Fanny Kiezenberg werd geboren in 1943 in Arn
hem, in oorlogstijd. Ze werd verpleegkundige
en heeft geen gemakkelijk leven gehad. Toen ze
vanwege rugklachten haar werk niet meer uit
kon oefenen, is ze een korte periode Neder
lands gaan studeren. Tijdens die studie ont
stond haar liefde voor literatuur en poëzie. In
1977 werd haar zoon geboren. Ondertussen was
zij cursussen beeldhouwen gaan volgen, onder
anderen bij Roel Teeuwen. Tijdens workshops in
Carrara, Italië, leerde zij om in marmer te hak
ken, echter met technieken die haar spieren en
zwakke rug niet belastten, leder jaar ging ze te
rug naar Italië.

Toen ze in Huizen ging wonen, vestigde ze
zich als kunstenaar. Ze had een atelier in Eem-
nes waarin ze groot kon werken en waarin zij
cursisten kon ontvangen. Het doorgeven van
het ambacht vond zij heel belangrijk. Zij maakte
beelden in opdracht en vrij werk, waaronder
veel mannen- en vrouwentorso's, maar ook
beelden van dieren, met name van vogels en
poezen.

In 2006 kreeg zij een grote opdracht van het
Bouwfonds om de Regentes te maken. Dat werd
een groot bronzen beeld van 1.60 meter hoog.
Het staat nu in de binnentuin van wooncomplex
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Fannie Kiezenberg in haar atelier (foto Tom de Groot).

De Regentesse te Huizen. Ze kreeg ook een op
dracht van voetbalclub De Zuidvogels en van de
gemeente Huizen.

Naast haar werk als kunstenaar was Fanny
zeer sociaal en werkte ze belangeloos mee aan
vele projecten. Zo heeft zij jarenlang meege
werkt aan het Kunst- en cultuurcafé in De Boer
derij in Huizen, was ze initiatiefnemer van het
filmhuis, lid van Arte Temporale in Bussum, en
de Gooise Kunstkring; ze was ook aangesloten
bij het Entre Femme Netwerk en het Belle van
Zuylen Genootschap.

Fanny exposeerde in binnen- en buitenland.
De laatste jaren werkte ze aan veel projecten
van de Gooise Kunstkring mee. Ze maakte een
schaap voor het Mauve-project in Laren in 2007,
een stoel voor het Dudok-stoelen-project in Hil
versum in 2008 en een Belle van Zuylen-huisje
voor het 'huisjes'- project in Bussum in 2009.
Voor de Bosnië-uitwisseling leverde ze een serie
foto's in en maakte ze prachtige etsjes van vo

gels. Want naast beeldhouwen hield Fanny
enorm veel van grafiek. Van het zelf maken van
etsen en linosneden to t het verzamelen van
prachtige grafiek van andere landelijk bekende
kunstenaars. De 'tere' etsjes van vogels verra
den haar liefde voor deze dieren.
Ook schreef Fanny prachtige gedichten, die zij
in 2009 in Bussum voor het eerst voordroeg. En
kele gedichten en afbeeldingen van haar werk
zijn opgenomen in het Poekelenspel: een kaart
spel met poëzie en beeldende kunst. Postuum
deed ze nog mee aan de tentoonstelling De
Moederschool, hedendaagse kunstenaars geïn
spireerd door Comenius in het Huizer Museum
in 2010. Daarvoor had ze eigenlijk nieuw werk
willen maken, want ze vond de ideeën van Co
menius over het belang van dieren in de opvoe
ding van kinderen erg interessant. Het is haar
niet meer gelukt om haar plan uit te werken. In
de tentoonstelling stond uiteindelijk een beeld
dat zij had gemaakt van twee zusjes, zittend
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Fanny K/ezenberg met het beeld De Regentes (foto
Elganan Jelsma).

voor een afgebroken kerk getite ld 'Sentimental
journey'.

In 2010 ontving Fanny nog de Kunstprijs voor
haar gehele oeuvre en het gemeentelijke insig
ne voor haar werk en haar inzet voor de kunst
wereld in Huizen.

Afronding

Fanny probeerde duidelijk orde op zaken te stel
len in haar overvolle huis. Ik kreeg mappen vol
met fo to 's  en documenten mee om in te scannen
en te lezen. En er kwam steeds meer boven wa
ter, want een boek over Fanny Kiezenberg moest
wel een totaalbeeld worden en natuurlijk moet
dit ook in het boek en heb je al wel een afbeelding
van die vrachtwagen met klep in Italië, waaronder
wij stonden te werken en heb je een goede foto
van die mannentorso uit mijn tuin en van mijn goe
de vriend en leraar Joop Hollanders? Weer pakte
ze een paar mappen, liep naar de com puter te r
wijl ze maar doorpraatte, om dan ineens, als in
trance, alles te laten liggen. ... Kijk daar zit ie
weer. Dat is mijn merel, die komt elke dag even

langs. Ze pakte haar fotocamera en maakte fo 
to 's door het raam van een vogelhuisje buiten.
Daarna bekeek ze elk detail van de kleine vogel
die onverschrokken bleef zitten. Mooi, hè?

Dit beeld doet mij denken aan de docum entai
re ‘Niet Zonder Jou’, waarin de kunstschilder
Cer Lataster een schilderij maakt van zijn overle
den vrouw  en dan volledig u itgeput en verdrie
tig  zegt: Daar kan geen mens tegenop schilderen.

Fanny Kiezenberg bleef to t  het laatst toe ac
tief. Ze maakte fo to 's , schetsen, gedichten en
beelden en ze bleef vechten voor haar leven. Al
les w ilde zij vormgeven, hardnekkig probeerde
ze contro le te krijgen en te houden over de ma
terie, haar leven en haar werk. Helaas moest ze
het uiteindelijk toch loslaten.

Elganan Jelsma is directeur van het Huizer Muse
um Het Schoutenhuis te Huizen.

Ik wacht
Op muziek
Op een gedicht
Op geurende bloemen
Een dromerig gezicht
Ik wacht op een beeld
Of een schilderij
Vreemde lijnen
Ze horen bij mij
Primaire kleuren
Een verweerde muur
Verwilderde bossen
W ater en vuur
Ik wacht op iets volkomens
Iets dat nooit komt
Het wacht met komen
Tot ik ben verstomd

Fanny Kiezenberg
In: Ik geniet heel zacht, uitgegeven in eigen beheer.
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Pax in Huizen
An Rutgers van der Loeff-Basenau,
schrijfster en tuinierster in hart en nieren

Frits Booy

Het Gooi heeft al tijdenlang forenzen, kunstenaars en renteniers aangetrokken om
zich daar te vestigen vanwege de landelijke rust en schoonheid. Velen hadden (en
hebben) hier ook een tweede huis(je). Tot de laatste categorie behoorden Frits
Basenau, zijn vrouw en hun drie kinderen. Zij bezaten aan de rand van het dorp
Huizen een vakantiehuis, Pax genaamd. Hun enige dochter Anneke zou later een
bekende schrijfster van vooral jeugdboeken worden. In haar ‘tuindagboek’ Mijn tuin
-  klein erfgoed1 schrijft zij over haar leven en Huizer sier-, moes- en kruidentuin. Door
het intensieve tuinieren dwaalden haar gedachten vaak af naar haar jeugd. Ook het
sociale leven van Huizen in de eerste helft van de twintigste eeuw en haar
pensioenjaren komen in dit boek ter sprake.

De jeugd van Anneke Basenau

Anna Maria Margaretha Basenau werd op 15
maart 1910 geboren in Amsterdam. Ze werd in
haar jeugd Anneke genoemd. Haar moeder was
Leonora Susanne Goemans, die schrijfster en
vertaalster (vooral uit het Zweeds) was en
Zweedse heilgymnastiek en massage in ons land
introduceerde. Haar vader was Jacob Friedrich
Hans Basenau, die als jonge militair uit Duitsland
was gevlucht; hij bracht een dochter uit zijn eer
ste huwelijk mee. Hij promoveerde in Nederland
als bacterioloog en arts en was privaatdocent in
Leiden. In opdracht verrichtte hij onderzoek in
een laboratorium aan huis. Gezien de welstand
van het gezin moet hij goed verdiend hebben.
An had twee jongere broers; het gezin woonde
met twee dienstmeisjes en een kinderjuffrouw
aan de Keizersgracht in Amsterdam. Door haar
belezen moeder was ze al heel vroeg gesteld op
lezen: ze verslond honderden kinder- en jeugd
boeken en raakte zelfs verslaafd aan het werk
van Karl May!

Vader Basenau zocht geestelijke afleiding
door zich lichamelijk in te spannen met timmer
werk en maakte onder andere meubels. In 1913
startte hij een veel groter timmerproject: hij
kocht aan de rand van Huizen, in de buurt van

de Sijsjesberg, een kaal stuk grond van vijftig bij
vijftig meter en bouwde er een houten vakantie
huis voor zijn gezin op (afb. 1). Volgens An
bouwde haar vader het huisje ook als zoenoffer
aan zijn gezin vanwege de vele spanningen met
zijn vrouw. Deze kwamen voort uit het feit, dat
zij erg geëmancipeerd was, waar hij echter niets
van moest hebben.

PAX heet het huis. Mijn vader sneed en schilder
de die naam in de luifelbalk boven de voordeur
in het jaar 1915. De eerste wereldoorlog woedde
en zijn verlangen naar vrede moet groot zijn ge
weest, in meer dan één opzicht. Pax nobiscum -
de vrede zij met ons of kome over ons, moet hij
hebben gehoopt. Twee jaar tevoren had hij de
eerste vloerbalken zomaar op het Cooise zand
geplaatst. Geen fundament, geen omschreven
plan. Alleen de behoefte om iets met zijn han
den te maken op dit stuk kale grond. Want kaal
was het. Naar alle kanten kon je ver zien. Het
was verlaten, want armoedig akkerland, waar
als laatste produkt boekweit was geteeld en
waar nu hard droog gras, akkerwinde en haze-
pootjes groeiden samen met wat wuivende blau
we klokjes. [ . . . ]  Ik was drie jaar, toen mijn vader
er aan begon. 2
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1. Het zomerhuis Pax in 2011 (foto auteur).

Het vakantiehuis (nu: Patrijslaan 11) werd in juli
1916 door het gezin Basenau betrokken, maar
het was toen niet klaar. ‘Net een limonadetent’
vonden hun toen enige buren het w itte houten
huisje. Die buren waren de familie Rutgers van
der Loeff, de latere schoonouders van An, die
op de linkerhoek Patrijslaan/Oud Bussummer-
weg de villa Tames uit 1912 als vakantiehuis en
later als woonhuis bewoonden.3 De Patrijslaan
was eerst een boerenpad, later met een fiets
pad erlangs en na circa 1955 een geasfalteerde
weg. Deze weg is genoemd naar het huis De Pa
trijs van het gezin van W.H. de Wette, leraar bio
logie aan de Cooische H.B.S. (nu: Patrijslaan 9).
Deze had in 1920 een huis tussen de percelen
van de twee genoemde gezinnen laten bouwen,
wat deze aanvankelijk niet op prijs stelden. La
ter waren er goede contacten tussen de drie ge
zinnen, die liberaal en niet kerkelijk waren, al
hadden An en haar moeder wel enige sympathie
met de remonstranten.

Na drie jaar werken kwam er aan het w itte
huisje Pax een uitbouw, ook van hout, op de be
gane grond met het oudste deel verbonden. De
eerste zomer werden er berkjes geplant en een
moestuin aangelegd:

Mijn vader timmerde al zijn week-ends. Vader Van
der Loeff [de latere schoonvader van An] plantte
berkjes om zijn terrein. Mijn vader strooide zaai
goed. Vader Van der Loeff liet honderden kleine
dennetjes planten, zaailingen. Mijn vader plantte
linden. Alle bomen zijn groot geworden, Sommi
ge te g roo t Er gingen er voor de bijl. En vele vie
len ten offer aan de najaarsstorm van ’72 en de
voorjaarsstorm van’73.4

Elke zomer bivakkeerde het gezin Basenau
plus personeel ter ontspanning in Pax. Men ging
erheen per trein, maar wel gescheiden van vader:

We waren er de zomermaanden. [... ] In elk geval
zorgde zij [de moeder van An] dat Trijntje en Jan-
tiena [de dienstmeisjes] ook ‘op vacantie’ waren.
Zij ging menselijk om met wat men toen ‘het huis
personeel' noemde. Ook weigerde zij altijd eerste
klas te reizen. Met de meisjes, de kinderen en de
kinderjuf reisde zij derde klas op de houten bank
jes. Mijn vader reisde in een eersteklas coupee, op
de rode kussens. „Ik  zou me doodschamen,”  zei
mijn moeder.5

Een reis met vader in de eersteklas coupé vanaf
Amsterdam vond An heel spannend:
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2. V./.n.r. Rolf, Anneke, moeder en Frits Basenau (1921).

ife )

,

[ . .. ] de conducteur tikte aan zijn pet omdat hij
een sigaar kreeg [van Ans vader]. Op het station
in Naarden-Bussum kende en groette iedereen
hem [Ans vader] en hij groette hoffelijk iedereen
terug. De conducteur van de stoomtram was een
oude bekende en kreeg ook ogenblikkelijk een si
gaar.

De passagiers, grotendeels bestaande uit Hui-
zer vrouwen in hun zwarte wollen omslagdoeken
en met hun grote w itte kappen, schoven wat uit
elkaar en zo namen we plaats op een van de twee
houten banken die in de lengterichting van de
wagon ter weerszij van de in het midden ge
plaatste potkachel stonden. Sommigen wisten
het al en vroegen overbodig: „Gaat ou weer naar
ouw huissie toe?”

Slingerend en luid bellend nam de stoomtram de
eerste bocht. Het bellen was niet overbodig, want
niet voor niets heette de tram de ‘Gooise moor
denaar'. En het slingeren bleef er ook inzitten met al
die bochten. Onze halte was bij het tolhuisje. Even
verstomde het schelle gekwetter in de wagon wan
neer mijn vader zijn hoed oplichtte ten afscheid.6

Bij Pax aangekomen werd de familie begroet
door de Huizer hulp in de huishouding:
We zijn er. Onze Huizerse Reiertje met haar blau

we schort op de dikke zwarte rokken, met de
kaarsrechte scheiding en het spuug-geplakte haar
buigt uit een van de ramen boven, waarvan zij be
zig is de luiken te openen, en roept schel: „O -
bennen jullie door! Je hebben mooi weer uit stad
metgebracht\ " 7

Op Pax werden hoogtijdagen als Pasen, Sinter
klaas en Kerstmis gevierd. De kinderen Basenau
hadden ieder een eigen tuintje (afb 2). Poppen
vond An vervelend. Ze speelde liever met haar
broers indiaantje, samen met de oudere broers
Rutgers van der Loeff van Tames met Miek Rut
gers van der Loeff als leider. Ook sleetje rijden
vanaf de Sijsjesberg en zwemmen in de toenma
lige Zuiderzee waren zeer favoriet. Ans broers
voeren samen met een zelfgebouwde kano
over zee naar Harderwijk en zeifs helemaal naar
Stavoren, een waagstuk. Als het etenstijd was,
werd de buitenbei zo hard geluid, dat de kin
deren dat aan de kust konden horen! De kin
deren van de Patrijslaan mochten toen echter
zondags na kerktijd niet in het bos nabij de Sijs
jesberg spelen, omdat daar door de opgescho
ten jeugd van Huizen stevig werd gescharreld.
Koninginnedag in Huizen vóór 1940 werd als
volgt door de jeugd gevierd:

164 TVE 29e jrg. 2011



Het is vandaag de verjaardag van wijlen Wilhelmi-
na. Dit was onze vroegere koninginnedag. Ko-
nigin, zei mijn vader altijd. Als kleine kinderen gin
gen we zaklopen in Huizen. Toen we groter waren
gingen we paling eten in Naarden en kijken naar
het vuurwerk en de vetpotjes op de vestingwal
len. De paling stelde niet veel voor. Je kocht een
'schoen', dat was een bosje palinkjes als veters zo
mager en je kloof na het vette vel te hebben weg
gestroopt de brosse dunne graatjes af. Je handen
stonken p ittig  en later thuis wilde je ze niet was
sen uit sentimentaliteit. 8

Andere verhoudingen

De verhoudingen lagen toen in Huizen -  evenals
elders -  anders dan nu. Kinderen van niet
kerkelijke mensen, die op zondagmorgen post
van het postkantoor gingen afhalen, werden
door de orthodoxe Huizer jeugd bekogeld met
rotte appels en eieren. Maar diezelfde kerkelijke
jeugd stal zondagsmiddags wel appeltjes uit de
tuin van niet-kerkelijken!

Wij kregen ons vogelhuis deze laatste herfst van
onze buurtgenoot Freek [Gerrit Brouwer, een
boerenzoon]. Sinds jaar en dag is hij onze meik-
enz.-leveronder geweest, maar de vriendschap
dateert uit onze kinderjaren. Hij was jonger dan
wij, had een witblonde kuif en was bij het ver
stoppertje spelen tussen de bremstruiken daar
door altijd gemakkelijk te ontdekken. [...] Het
kleine jongetje werd te gauw groot: toen hij elf
was geworden, was het voorgoed werken gebla
zen. Terwijl wij nog jarenlang speelden, bestond
voor hem het leven uit niets dan werk en plicht.
Zijn vader was streng. [...]

Zodra wij achttien waren, moesten Freek en zijn
zusje meneer en juffrouw tegen ons gaan zeggen.
„Ik  breek je de benen als je de jongejuffrouw nog
één keer bij de naam noemt." Het tweetal accep
teerde dat, het was deze kinderen ingehamerd
dat iedereen ‘zijn plaats moest kennen’. Wij, M
[jeugdvriend en latere echtgenoot Miek Rutgers
van der Loeff] en zijn broer, ik en m’n jongere
broers vonden het veel moeilijker en ook ‘gek ’ .9

Freek woonde als jongen op een boerderij aan
de Oud Bussummerweg, tijdens zijn huwelijk
woonde hij aan dezelfde weg. Hij bleef een goe
de vriend ondanks zijn streng orthodox geloof -
hij schreef vele ‘zware’ preken -  en to t zijn pen
sioen hun melkboer. Vele winkeliers bezorgden
toen nog aan huis, de Huizer vissers liepen zelfs
naar Amsterdam om daar hun waar te verko
pen.

In Ans jeugd hadden haar ouders een bijzon
dere tuinman, Jan (?)Vos, in dienst:

Elke zondag tweemaal naar de kerk om de domi
nee te horen, dat was niet voldoende voor hem.
Door de week moest hij zelf het Evangelie uitdra
gen en dat gebeurde op de meest onverwachte
momenten. De geest kwam dan over hem. Zó was
hij tuinman, zó was hij prediker. En dan spatten
de vonken uit zijn oogkassen.
In spanning wachtte ik op het moment waar ik te
gelijk zo griezelend bang voor was. Want reken
maar dat je hel en verdoemenis naar je jonge kin
derhoofd geslingerd kreeg. Maar aan de andere
kant was zijn God een zo verbijsterende wonder
en goeddoener, dat het je beurtelings huivering
wekkend koud en aangenaam warm over de rug
liep. [...]

In het dorp had hij een bijnaam, maar ik zal
hem hier anders noemen: Jan Predikheer. Het
was bekend dat hij aan de openbare weg uren
kon staan oreren. [... ] hij schreed daarbij op zijn
toehoorders af, dreef ze in het struikgewas to t
dat zij ruggelings verdwenen. Sommigen maak
ten dat zij op tijd weg kwamen, maar gemakkelijk
was dat niet. Mij lukte het nooit, ik bleef steevast
te lang luisteren. ' 0

En over Jan Predikheer als tuinman schreef ze
onder andere:

[ . .. ] ik weet nog hoe mijn vader opeens verlangde
naar een eigen laantje dat op de weg van de
stoomtram naar huis over het wild gelaten stuk
terrein naar de rozenpoort zou leiden. Hij liet Jan
Predikheer twee rijen prunusbomen planten, die
heel mooi bloeiden in het vroege voorjaar en lek
kere wilde pruimpjes gaven in de late zomer.
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Maar helaas, de boompjes groeiden snel, bena
men het uitzicht op de verte, benamen zelfs van
uit de slaapkamerverdieping het zicht op de Zui
derzee, waar we elke vrijdagavond de vissers
vloot van Huizen naar de thuishaven zagen varen,
en toen werd besloten dat ze weg moesten

Studie, huwelijk en familietragiek

Na haar gymnasiumtijd ging An klassieke talen
studeren aan de Gemeente Universiteit van
Amsterdam. Ze was erg goed in talen, vooral in
Latijn. Aan deze onbezorgde jeugdperiode
kwam ruw een einde, toen Ans vader in 1930
zelf zijn leven beëindigde. Hij had namelijk ten
gevolge van de crisis van 1929 heel veel geld
verloren en was daardoor totaal ingestort. Het
gezin kwam daardoor in grote financiële moei
lijkheden. Er werd grond verkocht en moeder
Basenau ging vanaf 1930 permanent in Pax wo
nen, waarvan ze een gedeelte verhuurde. Het
huis kreeg dubbele wanden en centrale verwar
ming. Zij gaf Zweedse les en vertaalde vele
Zweedse boeken.

An ging ook vertalen en lesgeven om geld te
verdienen. Ze schreef en vertaalde enkele boe
ken samen met haar moeder, met wie ze een
hechte band had. Van haar ontving ze de grote
liefde voor Zweden en zijn cultuur, de natuur en
het schrijven. Beiden waren ondernemend en
hadden een drang om zo zelfstandig mogelijk te
leven. Eenzelfde hechte band zou An later met
haar dochter hebben.

An trouwde in 1934 met haar vakantiebuur-
jongen, de fysicus Michaël (Miek) Rutgers van
der Loeff (1905-1982), zoon van een Amster
damse rechter uit een oud patriciërsgeslacht, en
kreeg met hem vier kinderen. Miek promoveer
de in 1938 in de wis- en natuurkunde en werd
daarna hoofdingenieur bij het Gemeentelijk
Elektriciteits Bedrijf van Amsterdam. Voortaan
zou hij haar en haar moeders administratieve en
financiële zaken verzorgen. Ze zouden 36 jaar in
Amsterdam wonen. Zo werd hun bruiloft toen
gevierd:

M en ik waren bruigom en bruid en vóór de echte
grote dag werd daar in de tuin [van Pax] een
avond lang feest gevierd met ieder uit de omge
ving die ons dierbaar was. Met zijn ouders en zus
je mee kwam Freek in zijn eerste lange zondagse
broek, Jan Predikheer met de zijnen, voor zover
ze al niet uit het nest waren gevlogen, de bakker
[Brouwer] uit Naarden, op wiens karretje we als
kleine kinderen ontelbare malen hadden mogen
meerijden, boven op de bok, achter de dikke hit
die traag sjokkend een onnoemelijk aantal win
den liet. Maar het hoorde er allemaal bij, en trou
wens, wanneer het deksel van de kist werd opge
licht geurden de zoete krentenbollen. 12

De ceremoniemeester was de klusjesman Simon
van Vliet, die vader Basenau bij het bouwen van
Pax had geholpen. Hij woonde in een schuur in
de buurt. In die jaren was er ook nog een plag
genhut in het dorp, waar heel arme mensen
woonden. Simon was een doorgaans in vodden
geklede vrijgezel, maar op de bruiloft droeg hij
een zwart kostuum:

Simon was de zonderling van de buurt, maar
pienter genoeg. Hij kon bekwaam timmeren,
schilderen en gebroken ruiten vervangen. In on
bestemde vodden gekleed, weigerend iets met de
civilisatie te maken te hebben, zijn eigen brood
bakkend, zijn eigen groenten telend, ongeraffi
neerde suiker etend en uiterst zelden in contact
met water en zeep, leefde deze eenling in een ge
heimzinnige duistere schuur waar hij duizend-en-
een klusjes deed. Voor kinderen was hij even boei
end als voor volwassenen. Met ingehouden hu
mor, maar ook met venijn kon hij vertellen van
zijn Amsterdamse weeshuisjeugd f . . . ] . ' 3

Onder de linden is ook ons huwelijksfeest gevierd,
nadat de burgemeester van Huizen in het destijds
piepkleine raadhuisje ons had getrouwd. We
trouwden tweede klas. Het was midden in de cri
sisjaren en ik had to t verdriet van mijn moeder
geen w itte jurk willen hebben. Ik trok zelfs een
oude zomerjurk aan waar ik veel van hield. [. .. ]
Tweede klas trouwen betekende een kort rood lo-
pertje en één vaas met witte anjelieren aan de
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rechterhand van de burgemeester. [...] De be
doeling was dat je de anjelieren meenam, maar
dat vergaten we. Buiten strooiden we caramels
naar de samengedromde dorpsjeugd. Witte Hui-
zer kappen stonden op de achtergrond.'4

Helaas, bijna niets bleef de familie bespaard:
vlak voor de Tweede Wereldoorlog maakte Ans
depressieve oudste broer Frits ook een eind aan
zijn leven en in 1945 kwam Rolf, de jongste, als
luitenant-vlieger met zijn hele bemanning om bij
het neerstorten van hun vliegtuig. Daarbij kwa
men tijdens de oorlog ook nog grote spannin
gen, doordat Miek telefonist was bij het verzet
en er een joods gezin op Pax zat ondergedoken.

Een creatieve vrouw

In 1945 ging An een paar maanden naar Zweden
om dat land te bestuderen voor een publicatie.
Deze verscheen in 1948 als Zweden. Droom en
Werkelijkheid. An kreeg in Zweden alle mede
werking en had de stellige indruk dat dit in de
Tweede Wereldoorlog neutrale land vond dat
het veel goed te maken had. Dankzij een achter
nicht van Miek kon An in 1948 ook een reis naar
Amerika maken, waar zij haar halfzus en de we
duwe van haar jongste broer en diens graf be
zocht. Door deze reis ontstond Amerika, pio
niers en kleinzoons (1951), waarmee ze in 1959
een Duitse prijs won.

An ging pas regelmatig schrijven, toen haar
kinderen op de lagere school zaten. Deze gin
gen voor, vandaar deze beslissing. Ze heeft een
indrukwekkend oeuvre op haar naam staan, ze
ker als je bedenkt dat ze ook nog een gezin met
vijf kinderen, onder wie een pleegdochter,
moest verzorgen en meestal in haar eentje een
grote tuin moest onderhouden. Ze was ook een
enthousiaste brievenschrijfster. Alleen of met
haar man maakte An vele reizen in Europa -
Zweden was het meest geliefd -  en naar Egypte
en Amerika, waarvan de neerslag vaak in haar
boeken te vinden is. Met man en kinderen ver
bleef ze in weekends en vakanties natuurlijk ook
graag op en bij Pax en Tames.

3. Pax en tuin, geschilderd door An Rutgers van der
Loeff.

SZiTgi

Floegsma

tu in
bon erfgoed

A n Rutgers van derLoeff-Basenau

An kende vele collega-schrijvers, vooral die van
haar generatie zoals Annie Schmidt, Paul Biegel,
Jaap ter Haar, Wim Hora Adema en Mies Bou-
huys. Ze waren geen huisvrienden, maar be
zochten elkaar wel eens. Ze spraken elkaar ook
als redactie- en juryleden en hadden waardering
voor elkaar. Negatieve kritiek op haar boeken
werd door An als een uiting van jaloezie be
schouwd.

In 1970, toen haar man met pensioen ging,
betrokken An en hij het huis Pax permanent.
Twee ganzen dienden als bewaking. Zij leefde
zich helemaal uit op de tuin evenals haar moe
der dat had gedaan. Zij stelde een geïllustreerd
boek samen met bijdragen van tuinliefhebbers
uit ons land, Met mijn tuin in de wolken (1982)
geheten. Daartoe reisde ze met een fotografe
het hele land af.

Wat ben ik blij met de struiken die ik in de border
heb gezet twee jaar geleden. De bonte kornoelje,
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4- Schrijfster An Rutgers van der Loeff-Basenau op hoge
leeftijd (1986).

’ I

de vrolijke gele liguster, de donkere laurierkers,
groenblijvend evenals de jonge coniferen in ver
schillende vorm en t in t  Samen geven ze vaste
punten en ook een achtergrond die ik niet graag
zou missen. Prachtig zijn de hoge grijze alsems
(artemisia) buiten het hek en de fijne lage niet-
prik-hulsten, goudblond en donkergroen laag op
de voorgrond. [... ] Dan wil ik tegen die tijd op de
voorgrond en ook voor bodembedekking meer
stekelnootjes (acaena) hebben, meer duizend
knoop (polygonum superbum) met de rose en
roestrode bloei- en zaadaren to t in de herfst, en
meer kruipende gaultheria, ook 's winters groen
met glanzend blad en rode bessen -  nou ja, bes
sen, de vogels zijn er ook altijd nog.'5

An tekende al veel in haar jeugd. Na 1970 kwam
het idee in haar op om te gaan schilderen; daarbij
werd ze geholpen door de Amsterdamse schilder
van naïeve kunst en voormalige kleermaker Jo
han Jeuken, bij wie zij jarenlang kwam. Zij maakte
realistische schilderijtjes; enkele zijn illustraties in
Mijn tuin -  klein erfgoed geworden, (afb. 3) Ze be
schilderde ook oude koektrommels en dozen.

De hulp in de huishouding Alie Schipper die ze in
die tijd had, kwam uit Huizen:

Op de camping in Barcelona verlangen ze [Alie en
haar man] alweer naar hun huis en erf hier, naar
het aquarium en de wasmachine en het bloeien
de tuintje tussen de andere keurige Huizer tuin
tjes, want als de Huizers iets kunnen dan is het
hun tuintje onberispelijk houden. Alleen bij de
import in de oude boerderijtjes met macramé
voor de ramen en namaak-horren zie je losban
digheid in de tuinen ontstaan. [... ] Wanneer zij
[Alie] haar fiets tegen ons hek zet en naar binnen
komt onder het rozenpoortje, roept ze: „Zalig!”
Een verboden woord vroeger in Huizen, maar nu
mag het. Wanneer we samen koffie drinken op
het grasveld zegt ze: „Zalig!" „ Maar heb je ook
de moed om de ruitjes te zemenV' „O, zalig,"
zegt ze dan.'6

Van 1981 to t 1984 hield An een dagboek bij, dat
ze Het gewicht van de laatste jaren noemde, en
waarin de slotfase van het leven van haar man
Miek centraal staat. Tot in de laatste weken van
diens leven kwamen kinderen en kleinkinderen
op hoogtijdagen op bezoek en werd er door de
familie fanatiek triktrak en croquet gespeeld en
een spel met walnoten.17 Kort voor zijn dood in
1982 werd aan haar man het Verzetskruis uitge
reikt, wat een grote indruk op hen maakte.

In 1985 verhuisde An naar het Rosa Spierhuis
in Laren (afb 4). Daar organiseerde men een ex
positie van haar schilderijen. Ze overzag er haar
leven in een getypt manuscript dat ze Lappende
ken van herinneringen noemde. Een fragment:

M stierf thuis, onder ons eigen dak. Dat was een
voorrecht. Nog drie jaar ben ik er alleen gebleven.
Nu is het huis verkocht, het is niet bitter, want
het kon niet anders en de nieuwe mensen zullen
er goed voor zorgen.

Ze stelde ook letterlijk een lappendeken samen
met stukjes stof die te maken hebben met epi
sodes uit haar leven.
Pax moest worden verkocht, omdat niemand
van de familie het kon of wilde kopen. Latere ei-
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genaren waren onder anderen een lid van de fa
milie Dreesmann en autocoureur Huub Rothen-
gatter. An berustte erin, dat het huis dat haar
vader gebouwd had, waar haar moeder en zij
zoveel werk in de mooie tuin hadden verzet en
waar de familie zovele zomers had vertoefd, in
andere handen was overgegaan. Zij miste haar
man erg en leed ook door haar fysieke achter
uitgang, waarbij zij steeds eraan moest denken,
hoe lang haar moeder op de dood had moeten
wachten. Zo’n proces wilde zij noch zichzelf
noch haar dierbaren aandoen. Dus besloot zij in
1990 haar leven te beëindigen. Tijdens haar be
grafenis lag de lappendeken op de kist.

Een indrukwekkend oeuvre

An Rutgers van der Loeff heeft vooral voor de
jeugd geschreven: 46 kinder- en jeugdboeken,
talloze verhalen voor de jeugd in tijdschriften en
bundels, 59 vertalingen, waaronder 25 jeugd
boeken, 18 boeken en artikelen voor volwasse
nen. Zij debuteerde in 1935 met het kerstverhaal
De kerstnacht van den ouden kunstenmaker. Sa
men met haar moeder schreef An in 1941 Het ou
de huis en wij, dat gaat over haar overgrootmoe
der en grootmoeder Goemans uit Zeeland, de
bakermat van haar familie. Haar doorbraak
kwam met haar eerste jeugdroman, De kinder
karavaan, in 1949, het boek werd een groot suc
ces.

Haar boeken zijn allemaal realistisch, waar en
wanneer ze zich ook afspelen. Ook voor haar ro
mans en verhalen deed ze uitgebreid onder
zoek. Ze baseerde zich op feiten of schreef naar
aanleiding van bepaalde gebeurtenissen. Haar
oeuvre is zeer divers en meestal spannend en
onderhoudend. Zij publiceerde soms onder
pseudoniem zoals Rutger Bas. Zij was een geën
gageerde schrijfster die bij voorkeur schreef
over kinderen en volwassenen die het moeilijk
hebben door ziekte, een handicap (Rossy, dat
krantenkind, 1952), armoede (De kinderkara
vaan, 1949), oorlog (Vlucht Wassilis, vlucht!,
1962), machtige instanties (Ze verdrinken ons
dorp, 1957), barre weersomstandigheden

(Lawines razen, 1954) of de puberteit (Alleen te
gen alles, 1962). An bracht steun aan de misdeel
de jeugd ook incidenteel in de praktijk.

An schreef ook historische jeugdboeken
(Kinderen van 1813, 1963), over sport (De Elfste
dentocht: grote dag in Holland, 1965) en enkele
detectives voor de jeugd (Vals spoor in water
land, 1967). Ze interviewde een aantal ouderen;
deze interviews werden gebundeld in Een leven
lang (1981).

Haar betekenis als schrijfster

An Rutgers van der Loeff-Basenau, Miep Diek-
mann en Annie M.G. Schmidt zijn de belangrijk
ste pioniersters op het gebied van de naoorlog
se Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur tot
circa 1970. Bij hen vinden we de pedagogisch-
esthetische benadering van voor circa 1960,
maar hun opvoedingsideaal is totaal anders. In
een lezing op het Kinder- en Jeugdboekencon
gres van 1963 zette An Rutgers van der Loeff
haar visie op het boek voor de jeugd als volgt
uiteen:

Ze vindt schrijven voor de jeugd leuk werk, ie
der boek is een nieuwe uitdaging, maar de wer
kelijke reden zit dieper. Zij wil kinderen via ver
halen bouwstenen toespelen, gegevens over
henzelf en de hen omringende wereld, opdat ze
hun eigen positie kunnen gaan bepalen. Kin
deren moeten geprikkeld worden tot een kriti
sche houding, hun fantasie en inlevingsver
mogen moeten ontwikkeld worden. Verzonnen
verhalen moeten hen aan het denken zetten
over de belangrijke dingen van het leven.

Op de schrijvers van kinder- en jeugdboeken
rust een zware verantwoordelijkheid, vindt An
Rutgers van der Loeff. Je moet je niet aan de
smaak van de massa aanpassen. Kinderen zoe
ken weliswaar ontspanning, maar ze willen ook
echt geraakt worden. Je moet kinderen niet on
derschatten, ze zijn in staat om het essentiële
beter op te vangen dan vele volwassenen. Een
schrijver van kinder- en jeugdboeken moet alles
zuiver, helder en eenvoudig mogelijk op papier
zetten.
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Ans jeugdromans en -verhalen waren indertijd
zeer geliefd bij de jeugd. De kinderkaravaan
(1949), Lawines razen (1954) (afb. 5) en Ze ver
drinken ons dorp (1957) werden het meest her
drukt en vertaald. Vertalingen van haar werk
verscheen in vele talen, onder andere in het En
gels, Duits, Zweeds, Frans en Spaans. In 1954
werd Lawines razen als eerste boek uitgeroepen
to t Kinderboek van het jaar. Ze kreeg de Oos
tenrijkse Staatsprijs en won tweemaal de Duitse
Jeugdboekenprijs. In 1967 kreeg ze voor haar
hele oeuvre de Staatsprijs voor kinder- en jeugd
literatuur.

Tot slot

Uit het bovenstaande blijkt dat een groot deel
van het leven van An Rutgers van der Loeff-
Basenau zich heeft afgespeeld in Huizen. Veel
uit die perioden wordt beschreven in haar
‘tuindagboek’ Mijn tuin -  klein erfgoed en in
beeld gebracht door haar schilderijen.18 Met
veel liefde en aandacht voor mensen en haar
tuin beschrijft zij ‘de seizoenen van haar leven’,
zo beeldend alsof de lezer er ook bij was. Daar
bij valt op dat zij geen enkel woord wijdt aan
haar inspanningen en genoegens als schrijfster,
alsof ze haar auteurschap met het behalen van
de aow-leeftijd in 1975 definitief had afgesloten,
wat niet waar is.

Dit jaar is er door de huidige eigenaar van Pax
vergunning aangevraagd om het huis, waarin zo-
velen jarenlang een lang of kort vredig verblijf
vonden of hoopten te vinden, af te breken. Zijn
bedoeling is dat er een veel grotere en hogere
woning met veel parkeergelegenheid voor in de
plaats komt. Dit voornemen wordt door de
buurt en vele anderen als een groot verlies be
schouwd, omdat het karakteristieke Pax cultuur
historische waarde heeft en een kolossaal ge
bouw totaal niet in de omgeving past. Gelukkig
hoeft An Rutgers van der Loeff de ondergang
van haar dierbare erfgoed niet mee te maken...

5. Lawines razen (1954), het eerste boek, dat gekozen
werd als Kinderboek van het jaar.

razen

Met dank aan H. de Groot-de Wette, Ruud Hehen-
kamp, Wendy van Noppen, Paul Rutgers van der
Loeff en Roel Velthuijs.

Afbeeldingen 2-5 komen uit de collectie van Paul
Rutgers van der Loeff.

Bronnen en literatuur

N. Basenau-Goemans en A. Rutgers van der
Loeff-Basenau, Het oude huis en wij. Amster
dam 1941

An Rutgers van der Loeff-Basenau, Vader, de
kinderen en ik. Amsterdam z.j. [1953]

Idem, Mijn tuin - klein erfgoed. Amsterdam 1977
Idem, Het gewicht van de laatste jaren

(geschreven dagboek [Huizen,1981-1984], niet
uitgegeven)

170 TVE 29e jrg. 2011



Idem, Lappendeken van herinneringen (ge typ t
manuscript [Laren, 1985-1990], niet uitgege
ven)

Joke Linders, An Rutgers van der Loeff. Een bio
grafie. Baarn 1990

Inform atie van H. de Groot-de W ette, Paul Rut
gers van der Loeff en Roel Velthuijs, respec
tievelijk buurvrouw, zoon en schoonzoon van
An Rugters van der Loeff-Basenau

Noten

1. An Rutgers van der Loeff-Basenau, Mijn tuin -  klein
erfgoed. Geïllustreerd met schilderijen van de-
schrijfster. Amsterdam 1977.

2. Mijn tuin -  klein erfgoed, p. 9.
3. De villa Tames heet naar zes akkers in de buurt (of

naar de eigenaar ervan) of naar de kolonie a la
Walden van die naam, die Nescio, pseudoniem van
J.H.F. Grönloh (1881-1961), met enkele vrienden
had gesticht tussen de Nieuwe Bussummerweg en
de Oud Bussummerweg in Huizen, schuin tegen
over de villa Tames.

4. Mijn tuin -  klein erfgoed, p. 9.
5. Idem, p. 16.
6. Idem, p. 43.
7. An Rutgers van der Loeff-Basenau, Vader, de kin

deren en ik. Amsterdam z.j. [1953], p. 17.
8. Mijn tuin -  klein erfgoed, p. 17.
9. Idem, 94-95.
10. Idem, p. 49.
11. Idem, p. 123-124.
12. Idem, p. 95-96.
13. Idem, p. 96.
14. Idem, p. 70.
15. Idem, p. 136.
16. Idem, p. 144.
17. Dit spel stamt uit Groningen en Drenthe, waar het

bekend staat als ‘neutenschaiten’ resp.
‘neutenriefken’.

18. Een herdruk van dit boek -  maar dan zonder de il
lustraties -  verscheen in 1985 onder de titel De sei
zoenen van mijn leven.

Tussen Vecht en Eem zoekt secretaris

Het bestuur van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) zoekt -  wegens het aftreden van
de huidige secretaris -  een secretaris met hart voor de regio Gooi, Vecht en Eem en haar
geschiedenis.

Gevraagd wordt een vrijwilliger die
• vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en incidenteel van een van zijn werkgroepen

voorbereidt, de agenda opstelt en de vergaderingen verslaat
• twee keer per jaar de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voorbereidt en ver

slaat en een keer per jaar de vergadering van bestuur met de redactie van het Tijd
schrift

• een actieve inbreng heeft in de organisatie van de jaarlijkse Open Dag
• telefonisch en/of per email antwoord geeft op vragen over activiteiten van TVE
• het jaarverslag opstelt.

Vereist zijn historische belangstelling, enige ervaring met bestuurlijk werk en organisatori
sche vaardigheden.
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Lieu de Memoire

Ligt de Hofstede Oud-Bussem in Huizen?

Dit jaar viert Heemschut, de belangrijke organi
satie die zich inzet voor het behoud van ge
bouwd erfgoed, haar eeuwfeest. Een felicitatie
meer dan waard! Wie nieuw lid wordt, krijgt het
kloeke Monumentenboek uit 2002 cadeau, dat in
2009 een tweede druk beleefde. Ruim 400 mo
numenten worden elk op één bladzijde beschre
ven, steeds met een foto erbij. De foto’s komen
uit de collectie van de Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg, nu opgegaan in de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Het boek werd sa
mengesteld door de ook in onze regio goed be
kende Karei Loeff, directeur van Heemschut.

Mijn belangstelling werd geprikkeld, toen ik
ontdekte dat de Hofstede Oud-Bussem niet bij
de gemeente Naarden maar bij Huizen bleek te
zijn ingedeeld. Al snel laat een blik op een actue
le kaart zien dat de gemeentegrens tussen bei
de gemeenten feitelijk dwars door de voormali
ge melkerij loopt. Hoe zit het nu? We menen te
weten dat uitgeverij Strengholt die met een
aantal andere bedrijven in de melkerij met haar
typische rieten dak resideert, nadrukkelijk in
Naarden is gevestigd. In feite ligt zeker drie
kwart van de huidige hofstede in de gemeente
Naarden.

Wie van de Amersfoortsestraatweg komt en
ter hoogte van hotel Jan Tabak via de Oud-
Blaricummerweg en het viaduct over de Ai zijn
weg vervolgt naar het Landgoed Oud-Bussem,
stuit bij de ingang daarvan meteen op de ge
meentegrens tussen Naarden en Huizen. Het
landgoed in de verte ligt duidelijk geheel op Hui-
zens grondgebied. Slaat men linksaf de Flevo-
laan in, dan volgt men in feite de gemeente
grens to t de eerste bijgebouwen van de hofste
de: daar buigt de grens rechtsaf naar afzonder
lijke woningen om na een paar honderd meter
met een scherpe hoek weer dwars door de mel
kerij terug te buigen naar de Flevolaan. Waar nu
een parkeerterrein is, is het overwegend Naar
den, maar het gebouw van de toneelvereniging

Jan Vollers

De Plankeniers, ooit de zaaddrogerij, staat weer
in Huizen.

Tegenwoordig, staan wij oog in oog met de
restanten van gronden die behoorden tot het
Bosch van Bredius. Vernoemd naar de grootva
der van, inderdaad, de kunstkenner. Eerstge
noemde verwierf in 1825 Oud-Bussem inclusief
alle gronden, van wat nu Visio heet to t en met
Bikbergen, Tames en de Sijsjesberg. Kleinzoon
dr. Abraham Bredius verkocht in 1902 alles met
onder meer Oud-Bussem en 250 ha bijbehorend
gebied aan Van Woensel Kooy die het gelukkig
bijeenhield in de NV Oud-Bussem Exploitatie
Mij. Deze was het die de opdracht gunde aan ar
chitect K.P.C. de Bazel om de hofstede Oud-
Bussem te ontwerpen die in 1906 af kwam. Niet
veel later dwong mededirecteur, de kleurrijke
erfgooier Floris Vos een liquidatie af van de Ex
ploitatie Mij en zette hij met een afgeslankt
landgoed van 118 ha als bouwmaatschappij Tres
de melkproductie voort.

In 1912 kwam het to t oprichting van de NV
Melkerij ‘Hofstede Oud-Bussem’, die het on
danks verliezen nog vele jaren volhield. Curieus
is te lezen over het voorschrift dat er tijdens het
melken niet mocht worden gesproken of gezon
gen! Wat men na door geldgebrek gedwongen
verkoop van bos en weilanden nog overhield,
omvatte in dat jaar 4 ha in Naarden gelegen wei
land en in 1920 ruim 10 ha aangekocht gebied in
Huizen.

Men wist het hoofd moeizaam boven water
te houden -  to t in de crisisjaren toen bankier
GJ. Blijdenstein in 1936 te hulp schoot. Zoals
Floris Vos bij testament had bepaald, zou zijn
tweede vrouw Niza de Jongh enige erfgenaam
worden. Vos overleed in 1943. Zij heeft samen
met haar jongste zoon Martijn Tjebbes de melk
productie gaande gehouden tot midden jaren
vijftig. Toch moesten meer grond en gebouwen
van de hand worden gedaan en in 1973 ging het
stallengebouw als kern van de BV Oud-Bussem
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Links Huizen, rechts Naarden, gezien van de parkeer
plaats (foto Jan Vollers).
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over naar uitgeverij Strengholt. De BV Oud-
Bussem werd uiteindelijk in 1979 geliquideerd.

Een mogelijke verklaring voor de verwarring
in welke gemeente de huidige hofstede ligt, is
te vinden in de oude achttiende-eeuwse boer
derij die, zonder discussie, in Huizen lag. Het
ontwerp van De Bazel voor de latere model
boerderij is deels gebouwd over de -  niet meer
bestaande -  Heglaan, tevens gemeenteschei-
ding. In totaal zijn volgens de Rijksdienst twaalf
onderdelen te rekenen tot het complex van de
melkboerderij, waaronder koestal (hoofd
gebouw) met bijbehorende vijfde stal, zuivel-
huis met naastgelegen flessenspoelerij, kan
toorgebouw annex dienstwoning, twee dienst
woningen aan de Flevolaan en twee aan de Oud
Blaricummerweg en een naastgelegen boog
brug. De twee dienstwoningen en de brug vor
men de westelijke entree to t het uitgestrekte
terrein van de melkerij. De boerderij, houten
dienstwoning, zaaddrogerij en het kantoorge

bouw zijn in Huizen gesitueerd, de overige com-
plexonderdelen in Naarden.

Met dank aan Karei Loeff voor de verstrekte na
dere informatie
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'den home blasen'
Geschiedenis van Prinses Irene, de muziekvereniging
van Huizen

Ruud Hehenkamp

Het oude vaandel in het gebouw van Prinses Irene oogt als een kostbare relikwie. Je
kunt het niet missen. Ingelijst achter glas hangt het vorstelijk hoog aan de wijde
betonnen wand van de grote repetitieruimte. Zwart, oranje-rood, goudgeel: dat zijn
de kleuren van het doek. Het heeft de vorm van een smalle, langgerekte driehoek
met de punt naar beneden. Aan weerszijden hangen brede oranje franjekwasten.
Het opschrift meldt verguld: Christelijk Harmoniecorps Prinses Juliana Huizen.
Daaronder: ‘Opgericht als fanfare 1 oct. 1911, en dan: Omgezet in harmonie 15 sept.
1931.’ Helemaal onderaan staat tegen een rood gekarteld veld het Melkmeisje van
Huizen. Op klompen. Aan het hoge plafond van de repetitieruimte hangen twee
enorme, Chinees aandoende, inktzwarte houten luchters waarin het getal 65 is
verwerkt. Ie  herinneren aan het feest in 2010.

In 2010 was het vijfenzestig jaar geleden, dat op
1 augustus 1945 de toenmalige harmonie Prinses
Juliana fuseerde met die van De Eendracht.
Sindsdien heten ze Prinses Irene. De relikwie is
dus inderdaad een moedervaandel van de ver
eniging. De repetitieruimte doet met haar hoge
verlichting, grijze muren en gladde linoleum-
vloer nog het meest denken aan een sportzaal.
Elke vrijdagavond verzamelt zich hier twee keer
een veertigtal mensen, onder wie veel jongeren,
om te repeteren. Geconcentreerd. Uren lang.
Muziek is ook topsport, vertelt de zaal. Wij ko
men hier om te werken. En: wij zijn geen een
dagsvlieg, we hebben geschiedenis.

In een actieve, levendige vereniging wordt de
recente geschiedenis wel onthouden en door
verteld, maar de vroege geschiedenis nauwe
lijks. Er moet gemusiceerd worden, gerepeteerd
en dat moet georganiseerd. Wat er aan archief
van Prinses Irene bewaard is, dateert vrijwel al
lemaal van na de fusie van 1945. Vanaf dat mo
ment terug to t eind negentiende eeuw ont
breekt bijna alles. Dat we zover terugmoeten,
blijkt uit een oude foto van De Eendracht die in
de repetitieruimte hangt. Die is in 1910 gemaakt
te r gelegenheid van het twintigjarig bestaan
van dat fanfaregezelschap. We moeten dus zien

uit te komen in 1890. Dan zal blijken dat we de
oorsprong van Prinses Irene moeten zien tegen
de achtergrond van de geschiedenis van de fan
faremuziek, van het onderwijs en van de her
vormde kerk.

Fanfare en harmonie

Optochten langs de straat, marcheren, unifor
men en vaandels suggereren een militaire oor
sprong van de blaas- en trommelmuziek. De
kruitdampen van de oorlogvoering, stijl zeven
tiende en achttiende eeuw, zijn allang opgetrok
ken maar je kunt ze bij wijze van spreken hier
nog ruiken. Ook al vroeger kun je sporen van
fanfaremuziek vinden aan koninklijke hoven in
de renaissancetijd (1400 -1600), in de kerken of
in de steden. Het gebruik van hoorns zonder an
dere instrumenten is ouder: het volk werd er
mee bijeengeroepen, waar dat nog niet met
klocke-geklep (deze term is van Lustigh') kon.
Graaf Willem III verbood de Gooilanders in 1326
op eigen gezag bijeen te komen zoe wilc tijd zi
den home blasen (wanneer ze de hoorn blazen2.
Het embleem van Prinses Irene, de hoorn, heeft
oude papieren.
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Fanfare De Eendracht met dirigent P. Beemsterboer, in 1910 (coil. Prinses Irene).

Het toepassen van blaasinstrumenten in het le
ger overheerst in de beeldvorming het gebruik
ervan aan het hof, in de kerk o f de stad. Ze ga
ven signalen, luider dan mondelinge bevelen en
instructies kunnen. Bij het voetvolk, de infante
rie waren trommen en fluiten favoriet; trom pet
ten en pauken bij de bereden wapens, de cava
lerie. Het vaandel stond hierbij altijd voor de
aanwezigheid van de vorst of de commandant.
Toen het lawaai van de kanonnen het geluid van
trompetten en fluiten overstemde en nieuwe
transportmiddelen de lange marsen op tromge
roffel vervingen, raakten die instrumenten feite
lijk overbodig; ze behielden op den duur alleen
een ceremoniële rol.

De grote omslag vond na Napoleon plaats, in
het begin van de negentiende eeuw. Werkloos
geworden militaire muzikanten gaven, thuisge
komen, nieuwe impulsen aan het amateurmu-
ziekleven in hun dorp en streek. In diezelfde

eeuw vonden grote technische vernieuwingen
plaats, zoals de uitvinding van het ventiel, van
het kleppensysteem en -  door de Belg Adolphe
Sax -  van de saxofoon. In die tijd moeten we de
brede verspreiding van fanfares en harmonieor
kesten in de burgermaatschappij plaatsen. De
richting ervan gebeurde van zuid naar noord,
vanaf Frankrijk, door de zuidelijke Nederlanden
to t boven de rivieren. Het spelen van blaasmu
ziek bleek een sterke sociale functie te vervullen
in dorpen en stadswijken, en rond 1900 ook in
fabrieken. De ceremoniële functie zien we nog
steeds bij evenementen als Prinsjesdag en Do
denherdenking. De aubade op Koninginnedag is
vanaf 1890, wanneer Wilhelmina wordt ingehul
digd, een belangrijke impuls om in het openbaar
blaasmuziek te gaan maken.

Het grote verschil tussen fanfares en harmo
nieorkesten zit in het gebruik van houten blaas
instrumenten. Fanfares spelen op koper en slag-
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werk. Harmonieorkesten kennen daarnaast
houtblaasinstrumenten; deze vervullen de func
tie van de strijkinstrumenten in symfonieorkes
ten. De kwetsbaarheid van de houten instru
menten voor vochtig weer heeft to t gevolg dat
harmonieorkesten liever niet buiten spelen; fan
fares kunnen dat wel en doen dat graag. Fanfa
res zijn ook goedkoper, daar begin je mee. Be-
roeps-harmonieorkesten zijn er in Nederland
maar weinig: de Koninklijke Militaire Kapel is
wel de bekendste. De brassband is de derde van
het trio hafabra: harmonie, fanfare, brassband.
Dit type onderscheidt zich van een fanfare door
andere koperinstrumenten. De brassbands van
het Leger des Heils hebben ons beeld ervan gro
tendeels bepaald.

De eerste fanfare van Huizen

Hoe kwam het dat in Huizen anno 1890 een
‘fanfaregezelschap’ werd opgericht? Uit het

voorafgaande blijkt dat het in de negentiende
eeuw ‘heerste’ om zoiets te doen. Maar in wie
zijn hoofd kwam het dan op? De foto in de repe
titieruimte geeft het eerste fanfaregezelschap
‘De Eendracht’ weer in 1910. Zestien man sterk,
een trom, diverse tuba’s, schuiftrompetten en
gewone trompetten. Geen uniformen. Wel een
vaandel, driehoekig met de punt naar boven en
een mooie koperen ring in top. Wie is die oude
re dirigent met die typisch negentiende-eeuwse
tweepuntige baard? Is het de Beemsterboer van
wie in 1982 bij een donateuractie wordt gemeld
dat hij de eerste directeur was? Een foto-
onderschrift bevestigt dat het gaat om P. Beem
sterboer, onderwijzer aan de toentertijd enige
openbare lagere school te Huizen.3

Een zeer oude klassenfoto uit Huizen in het
Stads- en Streekarchief te Naarden4 identifi
ceert hem overduidelijk. Hij was overigens ‘om
den brode’ ook dirigent van andere verenigin
gen: een fanfarekorps te Oud-Loosdrecht, het
fanfaregezelschap Door Oefening Beter te
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Gedenksteen in 'Eben Haezer'-school aan de Visserstraat, 2011 (foto auteur).

Naarden, het gemengde jongeliedenzangkoor
van de christelijke zangvereniging Soli Deo Glo
ria te Hilversum, zangvereniging De Lofstem te
Huizen en hiernaast nog voorzitter van soci
ëteit De Vriendenkring te Huizen. In 1915 vertelt
een rouwadvertentie5 dat Pieter Beemster-
boer, 71 jaar oud, te Hilversum overleed op de
zevende september. Geen rouwbeklag. Geen
bloemen. Hij was veertig jaar schoolhoofd ge
weest in Huizen, van 1869 to t 1 mei 1909; vóór
die tijd werkte hij als onderwijzer in Hoorn en
in Haarlem. Bij gelegenheid van zijn veertigja
rig dienstverband kreeg hij een huldeblijk van ƒ
100,- en in januari 1910 een pensioen van ƒ 1067,
- per jaar. Met de zin: De werkzame man is nog
vrij plotseling heengegaan wordt deze muziek
liefhebber in de krant6 gememoreerd. Huizen
eert hem nu nog met de Beemsterboerstraat.
Waar die kruist met de Schoolstraat, daar
stond zijn school, de W itte School genoemd
wegens de witgepleisterde buitenkant. In het
gemeentearchief ligt een bouwtekening ervan
uit 1872, drie jaar na Beemsterboers aantreden.
Het gebouw zou bijna honderd jaar bestaan.
Nu staat er het Vuronger, het wijkcentrum
voor het oude dorp, met als late echo een peu
terspeelzaal erbij.

Vanaf 1869 moet Beemsterboer dus eerst in 't
Ouwe School7 lesgegeven hebben, aan de Ha
venstraat hoek Oranje Weeshuisstraat: vlakbij
de kerk. Dat moet de dorpsschool zijn geweest.
Dit was to t de Franse tijd meestal een eenmans-
school van de schoolmeester, die vaak ook kos
ter en voorzanger was. De school, dat was het
school, namelijk het schoolvertrek in de woning
van de meester en zijn gezin8. Dit verklaart
waarom op oude fo to ’s ’t  Ouwe School eruit ziet
als een gewone langhuisboerderij.9 Toen Beem
sterboer hoofd werd, was het de enige neutrale
school in Huizen. Sinds de Bataafse omwente
ling waren de dingen zo geregeld in Nederland:
geen leerstellig godsdienstonderwijs meer.
Maar er zaten wel allemaal kinderen uit her
vormde Huizer gezinnen in het schoolvertrek. In
de tweede helft van zijn carrière gaat Beemster
boer de concurrentie merken van het bijzonder
onderwijs dat gaande de schoolstrijd aan kracht
won. Pas in zijn laatste tien jaar moesten de Hui
zer kinderen ook naar school en wordt het er
echt druk.

Werd er muziekonderwijs gegeven? Zeker
niet, hooguit wat (psalm)zingen. Beemsterboer
was een ‘liefhebber’ van muziek, hij deed het
graag. Zag hij o f het gemeentebestuur een
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Arie de Braai (foto familie).
kans? Wilden ze de vissers opmonteren in de
spaarzame vrije tijd? Als hoofd van de school
kende hij inmiddels vele oud-leerlingen. Hij richt
te een fanfare op die volgens het reglement
diende: hoofdzakelijk to t onderling genoegen ...
en to t deelneming aan feesten in dit dorp. Op 25
oktober 1890 werd dit een feit. Beemsterboer
gaf sindsdien regelmatig concerten, zoals uit
krantenberichten blijkt. Tot kort voor zijn dood
in 1915 was hij nog directeur.

Het begin van de christelijke fanfare Huizen

Ook aan het begin van deze fanfare staat een
onderwijzer. In 1883 namen de hervormden in
Huizen het initiatief om een christelijke school
vereniging op te richten onder de naam Eben-
Haezer. Dit gebeurde in de doopsgezinde kerk
ruimte aan de Voorbaan. Op 1 augustus 1885
opende deze vereniging haar eerste School met
den Bijbel in een voormalige burgemeesterswo-
ning aan de Achterbaan, hoek Taandersstraat.
Dit gebouw bestaat niet meer, maar de gedenk
waardige stap is vereeuwigd in een marmeren
plaquette die nu nog hangt in de gelijknamige
school aan de Vissersstraat. Daarop staan ook
andere jaartallen die in de geschiedenis van de
schoolvereniging een rol spelen. De nieuwe
schoolvereniging bloeide, en Pieter Beemster
boer moest aanzien hoe de zijne kwijnde.10

Aan de Eben-Haezerschool worden in 1905
twee nieuwe onderwijzers aangesteld, Hendrik

fc s'”

I :

Kooiker, als hoofd, en Arie de Braai. Het zijn niet
alleen twee gezworen collega’s (U kunt ons sa
men benoemen of geen van beiden!), maar ook
alle twee ‘gereformeerden’. Aanhangers van de
ze nieuwe richting voelden dat de oude vader
landse kerk sinds 1816 teveel onder invloed was
geraakt van de Verlichtingsideeën. Ze wilden te
rug naar het gedachtegoed van de synode van

J a a r In w o n e rs  H u ize n L e e r lin g e n L e e r lin g e n

o p e n b a re  s c h o o l c h r is te li jk e  s c h o o l

1885 4 0 0 0 422 182

1890 4 4 3 0 242 322

1915 5 8 0 0 143 724

1930 7910 252" 1153
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Arie de Braai als De Filosoof, schilderij van de bekende
Huizer schilder Henk Bos (1901-1979) (foto Peter Pee-
ters).

Dordrecht. In 1834 vond een eerste afscheiding
plaats en in 1886 voerde Abraham Kuyper de
omvangrijke Doleantie aan; beide fuseerden in
1892 tot de gereformeerde kerken in Nederland.
Deze gereformeerden kun je vernieuwend noe
men, ze wilden terug naar de bronnen; er ging
elan van uit, ook in de parallelle politieke bewe
ging van de Anti-Revolutionaire Partij. In Huizen
had deze kerkscheuring pas in 1909 gevolgen in
het onderwijs. Toen bedankten vijfentwintig ge
reformeerden als lid van Eben-Haezer. Zij richt
ten een tweede schoolvereniging op, die ze
noemden naar L. Keuchenius, een gerefor
meerd anti-revolutionair kamerlid en fervent
voorstander van bijzonder onderwijs. Kooiker
en De Braai meldden zich bij de nieuwe vereni
ging en werden daar aangesteld als hoofd en
onderwijzer aan de nieuwe Keucheniusschool.
Arie de Braai werd geboren in 1890 in Alblasser-
dam. Als dertienjarige speelde hij al bekwaam
orgel tijdens de kerkdiensten en orgelspelen
bleef zijn sterkste kant. Nog voor zijn overstap
naar de Keucheniusschool behaalde hij in 1907
het diploma voor zangonderwijs voor bewaar-
en lagere scholen door een examen bij de Maat
schappij to t Bevordering van de Toonkunst.12
Zo’n diploma was niet vereist om onderwijzer te

kunnen worden. Muziekonderwijs had dus een
zeer beperkte functie. In 1908 gaf hij zijn eerste
concert in Huizen met een christelijk mannen
koor Excelsior; hij leidde ook de gemengde
zangvereniging De Lofstem. In de pauze van
zo’n optreden werd De Braai gevraagd'3 om een
christelijk fanfarekorps op te richten, zodat er
Christelijke liederen kunnen klinken in het dorp.
Hij wérd gevraagd. En hij maakte bezwaar om
dat hij nog niet met koper kon omgaan. Hoe dan
ook, op 1 oktober 1911 wordt het Christelijk Fan
farecorps Huizen opgericht.

In de statuten wordt het christelijke karakter
gewaarborgd door één zin: De vereniging vindt
haar grondslag in de Heilige Schrift, als het onfeil
baar Woord Cods. Binnen deze grenzen wil zij
muziek beoefenen en ten gehoore brengen. Na
een langdurige studie zijn de korpsleden in 1913
in staat om de Rekrutenmarsch ten gehore te
brengen. Het korps kreeg een eigen rechthoe
kig vaandel dat nog op een paar foto's is te zien.
Een paar jaar later werd Arie de Braai langdurig
ziek, waarschijnlijk van een longaandoening
waarvoor hij moest ‘kuren’ op de Veluwe.14 Was
dat tijdens de Eerste Wereldoorlog? In die tijd
stagneerde de ontwikkeling van het christelijk
fanfarekorps, meldt het Nieuwsblad van Huizen.
Maar vanaf de jaren twintig klom men duidelijk
uit het dal. Hiervan zijn twee signalen: de bouw
van de muziektent en de aanstelling van een
nieuwe dirigent.

Tussen de beide wereldoorlogen

De muziektent
In 1919 doen De Eendracht en het Christelijke
Fanfarecorps Huizen samen een verzoek aan de
gemeenteraad om een muziektent te bouwen
in het dorp. Het enige podium was to t dan toe:
drie of vier platte viswagens naast elkaar op het
gras voor de Oude Kerk. Na de oorlog wilden de
Huizers méér, net zoals andere plaatsen in Ne
derland. Een muziektent! Zo’n overdekt podium
werd overal gebouwd volgens een vast model:
achthoekig grondpatroon, ongeveer een meter
hoog podium, acht elegante pilaren en dito dak
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De Eendracht met waarschijnlijk dirigent adjudant H. Lureman bij de gasfabriek te Huizen, plm 1930 (coll. Prinses
Irene).
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met piek erop. Goed zichtbaar, van alle kanten,
en: beter beschut dan onder het bladerendak der
kerkboomen! Het hoefde niet veel te kosten,
want er was hout genoeg van de stellingen en
loopgraven op de Westereng. En ze waren be
reid het eigenhandig in hun vrije tijd te bouwen.
Er was enig gesteggel in de raad: is dat dure
hout geen verkapte subsidie in deze zware tij
den vlak na de eerste wereldoorlog? Wordt via
zo’n tent het beschavingspeil verhoogd of geeft
het juist aanleiding to t wangedrag? In februari
1920 nam de gemeenteraad het voorstel over
met zeven tegen drie stemmen. In juni werd er
een goede plek gevonden: op het pleintje ten
noorden van het burgemeestershuis, dus waar
nu het Oude Raadhuisplein ligt.

In de discussies van de raad gaat het inmid
dels niet meer over beide corpsen, maar alleen
over de christelijke fanfare, die inmiddels we
gens haar betere beleid meer subsidie ontvangt.
Niet onlogisch allemaal, gelet op het christelijke
karakter van Huizen: net zoals het christelijk on
derwijs de openbare Witte School overvleugel
de, won de christelijke fanfare het van het open
bare korps. Vanaf 1920 is de straat niet langer

het enige podium maar beschikken beide korp
sen over een vaste, passende plek, waar ze af
wisselend en in overleg gebruik van maken.

Als tegenprestatie wil de gemeenteraad zo
veel mogelijk tentconcerten. Vele zogenaamde
‘tentconcerten’ werden sinds dat jaar op don
derdag- en zaterdagavonden gegeven, ook
door orkesten uit de regio via het systeem van
‘ruilconcerten’. De muziektent wordt legenda
risch, vooral wegens het hossen om detent door
de jeugd aan het eind van Koninginnedag. Twee
keer moest het gebouwtje opgeknapt worden:
in 1934 wegens lekkages en gebreken aan de
elektriciteitsleidingen; in 1951 zelfs wegens in
stortingsgevaar. In 1955 wordt de tent gesloopt.
Voor bijna twaalfduizend gulden wordt een ver
plaatsbare tent aangeschaft. Niemand weet
waar die is gebleven.

Nieuwe dirigenten, nieuw elan
De periode na de eerste dirigenten Beemster-
boer en De Braai is wazig. Van De Eendracht is
er alleen nog een foto bij de gasfabriek op het
Harde bij Huizen. Het gezelschap is te herken
nen aan het driehoekige vaandel met de punt
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naar boven. Beemsterboer ontbreekt, er zijn
heel veel hoeden, één interbellum-militair met
bloemen, vijftien fanfare-instrumenten, waaron
der twee trommels. Geen houten instrumenten
te zien. Pas na deze foto werd De Eendracht dus
harmonieorkest. Deze ontwikkeling kan niet an
ders dan verband houden met de aanstelling
van Herman Th. Lureman (Tiel 1890-Hilversum
1965). Hij was een bekwaam musicus, ook zelf
componist. Eerst stafmuzikant15 in Nijmegen,
werd hij in 1926 onderkapelmeester van het 5e
regiment infanterie in Amersfoort, met de rang
adjudant-onderoffïcier. Is hij soms de militair op
op de foto? (p. 180) In 1924 wordt hij dirigent
van de Larensche Harmonie16. In 1928 noemt
een lokale krant hem voor het eerst als dirigent
van De Eendracht. Rond 1930 wordt hij direc
teur van Harmonie-vereniging De Adelaar in
Weesp, Soli Deo Gloria in Apeldoorn en van de
Westerharmonie in Amsterdam, dit to t 1955. In
maart 1940 wordt hij bevorderd tot kapelmees
ter. Hij staat vermeld op de website van World
Military Bands als een ‘influential musician’; er
staan tientallen blaasmuziekwerken op zijn
naam.17 Met zo’n man aan de leiding wordt het
begrijpelijk dat De Eendracht in de jaren dertig -
een exacte datum is niet bekend -  niveau ge
noeg had om de overstap te maken van fanfare
naar harmonieorkest.

Ook de Christelijke fanfare wordt harmonieor
kest. Dat is het werk van de heer Johan Karse-
meijer -  inderdaad: de vader van Lex Karsemeij-
er, van NCRV’s Sweet Sixteen. Hij is vanaf 1920
de nieuwe dirigent, is ambitieus, dirigeert ook
andere orkesten en neemt deel aan allerlei con
coursen. Al in 1922 behaalt hij met ‘Huizen’ een
eerste prijs op een concours in Naaldwijk. De
bevestiging van deze sterke muzikale ontwikke
ling is de omzetting in 1931 naar harmonieorkest
met een nieuwe naam: Prinses Juliana. Zoiets
kost veel geld aan nieuwe instrumenten, vereist
een goede organisatie en vooral: niveau.

Een paar jaar later, in januari 1934, ontvangt
Prinses Juliana in het gebouw Excelsior aan de
Koningin Wilhelminastraat het vaandel dat in
het begin van dit artikel is beschreven. Op de fo
to is te zien, hoe de beschermheer W.H. Roos,

directeur van de gasfabriek (van 1914-1948), het
vaandel overhandigt aan voorzitter Cees Visser,
hoofdbode-conciërge van het gemeentehuis,
terwijl Johan Karsemeijer tevreden toeziet. Het
oude vaandel in de hoek raakt spoorloos, net
zoals dat van De Eendracht. In een oude doos
aan de IJsselmeerstraat resten nog medailles,
lauwerkransen en palmtakken die gewoonlijk
aan vaandels vastgenaaid werden.

Een derde harmonie
In 1936, op 2 oktober, wordt in Huizen een der
de harmonieorkest opgericht: Prins Bernhard.
De heer M. Kleij was de eerste directeur. Vol
gens Ach Lieve Tijd18 is het een ‘neutrale’ vereni
ging: was M. Kleij soms onderwijzer aan de bij
zonder neutrale school in Huizen? Prins Bern-
hard moest ook subsidie zien te krijgen en te
houden. Vooral na de Tweede Wereldoorlog
heeft ze daarvoor een fors gevecht moeten le
veren en zodoende bijgedragen aan een eerlij-
ker verdeling van het geld. Maar in 1956 gaf zij
de strijd op en schreef haar voorzitter op 1 no
vember een simpel briefje aan de raad, dat Prins
Bernhard was opgegeven wegens gebrek aan le
den en jeugd. Dit is ongeveer alles wat we nu
van Prins Bernhard weten.

Fusie: 1 augustus 1945

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten twee
van de drie verenigingen hun namen wijzigen.
Prinses Juliana heette alleen Christelijke Harmo-
niekorps en Prins Bernhard: de Huizer Harmo
nie. Magere jaren waren het. Verschillende le
den moesten ‘in buitenlandse dienst’ en tellen
dan niet meer mee voor subsidie. Na de oorlog
zal de nieuwe, gefuseerde vereniging op 14 mei
1946 de leden die als soldaat gesneuveld zijn
herdenken met een bloemenkrans. Het eerste
‘jaar’-verslag over augustus to t en met decem
ber 1945 laat weten dat de dirigent van De Een
dracht, Herman Lureman, in mei 1945 wegens
zijn politieke houding tijdens de bezetting geïn
terneerd was en dus -  per 1 januari 1945 (sic!) -
met ontslag moest.19 Als gevolg hiervan repe-
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teerden De Eendracht en Prinses Juliana na de
bevrijding samen onder leiding van Johan Karse-
meijer. Beide verenigingen hadden echter een ge
ring aantal leden, omdat vele leden nog in het
buitenland vertoefden. Het was daarom zeer ge
wenst dat beide verenigingen voorlopig samen
werkten.

Al op 9 mei maakten beide korpsen een rond
gang door het dorp en gaven vervolgens in juni
en juli een zestal concerten, waaronder een
spectaculair bevrijdingsconcert op 7 juli, waarbij
door enkele leden van de B.5. (Binnenlandse
Strijdkrachten) geschoten werd: dit wekte veel
belangstelling. Door deze praktische samenwer
king gedurende tweeënhalve maand was er een
zekere band tussen beide verenigingen ontstaan.
Zowel het publiek als verschillende leden dron
gen aan op een samensmelting. Het bestuurlijk
overleg leidde in juli 1945 to t overeenstemming;
alle leden ondersteunden dit. Het enige struikel
blok was niet de christelijke grondslag van Prin
ses Juliana, maar de naam voor de nieuwe ver
eniging. Prinses Juliana bleek voor De Eendracht
onaanvaardbaar. De naam Prinses Irene werd de
oplossing. De door de oorlog sterk geslonken
krachten moesten ook wel gebundeld worden.
Het vertrek van Herman Lureman maakte de
weg vrij en dirigent Johan Karsemeijer deed het
kennelijk goed genoeg. Wél wekt het verwon
dering dat een bijna 100% hervormd dorp als
Huizen de christelijke grondslag van Prinses Juli
ana zo snel inleverde. In de DVD van 2005 wordt
door een vooraanstaand lid uit die tijd nuchter
opgemerkt dat er toch alleen maar heidense mu
ziek werd gespeeld! De muziek van vlak na de
oorlog sprak kennelijk meer aan dan de christe
lijke liederen -  toch hét motief in 1911 om een
christelijke fanfare in Huizen op te richten. Een
‘doorbraak’ mag je dit in Huizen wel noemen!
Niettemin moet hier ook het feit genoemd wor
den dat dirigenten al ver voor de oorlog orkes
ten van verschillende signatuur leidden en dat
de korpsen samenwerkten inzake de bouw van
de muziektent en hun optreden daarin.

Zo wordt nog geen drie maanden na de be
vrijding op 1 augustus 1945 het Harmonie-orkest
Prinses Irene opgericht en twee jaar later ko

ninklijk goedgekeurd. De voorzitter van Prinses
Juliana, Cees Visser, wordt opnieuw voorzitter
en de andere bestuursleden van de beide ver
enigingen ritsen moeiteloos ineen to t één
nieuw bestuur. De nieuwe vereniging beleeft
een vliegende start: ze kan zeventig leden note
ren en een collecte langs de donateurswijken,
huis voor huis, in het dorp brengt f  1442,- op.
Bovendien wordt een Stichting Vereenigingsge-
bouw opgericht die een zaal van ruim 300 zit
plaatsen20 kan realiseren in de oude school van
Pieter Beemsterboer aan de Schoolstraat: be
schermheer W.H. Roos is de bekwame en ener
gieke bestuursvoorzitter.

Een explosie aan concerten vindt vervolgens
plaats: tien optredens in nauwelijks zeven we
ken, variërend van buurtfeesten to t tentconcer-
ten voor het dorp. De reeks wordt afgesloten
met een gezellige avond op 24 september,
waarbij de terugkeer van oud-collega’s uit Duits
land werd gevierd. In maart 1946 werkt Prinses
Irene natuurlijk mee aan de feestelijke opening
van het Verenigingsgebouw. In augustus 1946
werd de heer Johan Karsemeijer vriendelijk
maar duidelijk verzocht terug te treden, omdat
hij niet meer voldoet wegens zijn hoge leeftijd
van 72 jaar. De heer Roos bracht de boodschap
over, de algemene ledenvergadering bekrach
tigde het. Karsemeijer kreeg een pensioen mee
van f5,- per maand plus een afscheidsconcert in
de muziektent. Zijn opvolger werd na een eigen
lijk overbodige sollicitatieronde de onderdiri-
gent: Rien Schipper. Deze behaalde bij een con
cours in Lisse in 1947 direct de eerste prijs. En
met dit succes breekt voor Prinses Irene de na
oorlogse periode aan.

1945-2010 Waar staat Prinses Irene nu?

De reputatie
Een ding is zeker: Prinses Irene heeft zich een
naam verworven, in en buiten het dorp. En die
naam hoog gehouden. Deelnemen aan concour
sen is hiervoor een probaat middel. Een keer in
de vijf jaar is dit verplicht, Prinses Irene doet dit
voor de zekerheid eenmaal per vier jaar. Ze mag
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Overhandiging vaandel in 'Excelsior' in 1934 (coll. Prinses Irene).
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dan steeds in de vaandelafdeling, de eredivisie
van de muziekverenigingen concerteren. In de
repetitieruimte hangt behalve het oude vaandel
ook de vlag van de KNFM (Koninklijke Neder
landse Federatie van Muziekverenigingen) als
bewijs daarvan, met daarnaast vier wimpels die
de hoge kwalificatie, de eerste prijzen in de ei
gen afdeling, keer op keer bevestigen. De diri
genten spelen in de ‘naam’ natuurlijk een grote
rol. Sinds 1945 zijn zij, zeven in totaal, gemid
deld ruim negen jaar aangebleven; één van hen,
Jean Gruter, zelfs zevenentwintig jaar. Onder
hun leiding behaalde Prinses Irene, net zoals
voor de oorlog, talloze prijzen. Fliernaast gaf
Prinses Irene ook bijzondere concerten: met de
Marinierskapel (1985), de Dutch Swing College-
band (1994) en het Willem Breuker collectief
(1998); of op een bijzondere plaats: in Antwer
pen (1961 en 1977), het Concertgebouw (1970)
of in de Doelen te Rotterdam. Jean Gruter
noemt dit type optredens de echte uitdaging
waar een orkest van groeit. De huidige dirigent

van het Flarmonie Orkest, Joop Boerstoel, gunt
het ieder lid zoiets één keer mee te maken.

De ontwikkeling
Het harmonieorkest is natuurlijk het vlaggen
schip van de vereniging. In 1981 verandert de
naam: Prinses Irene heet in het vervolg Muziek
vereniging in plaats van alleen Harmonieorkest.
Naast het harmonieorkest staan immers: Jong
Irene, het Clarinet Choir, het Irene Starters En
semble en Princess Brass, elk onder een eigen
dirigent. Een paar getallen. De vereniging telt
op dit moment 158 leden van wie er 143
‘werken’, dit wil zeggen: actief spelen. Zevenen
veertig leden spelen in twee of zelfs meer eigen
orkesten, repeteren dus vaker dan eens per
week en zorgen zodoende voor niveau. Bijna de
helft is jonger dan twintig jaar en er zijn negen
entwintig leerlingen in opleiding; pas na een
examen tellen zij muzikaal echt mee. De mees
ten wonen in Huizen of in de nabije omgeving,
zeker tien leden moeten wekelijks van buiten de
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Harmonie 'Prinses Juliana' bij afscheid J. Karsemeijer in 1946 (coll. Prinses Irene).
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regio reizen, -  als je Almere hierbij optelt zijn
dat er bijna tw intig. Deze getallen verbergen in
teressante ontwikkelingen. Allereerst is het aan
tal leden sinds 1945 verdubbeld en oogt dit be
stand stabiel. Ook komen uit de vereniging zelf
steeds vernieuwingsbewegingen op gang. In de
jaren vijftig en zestig hebben de tamboers van
het harmonieorkest zich ontwikkeld to t een
aparte Drumfanfare en een Jeugd-Drumfanfare
(JDF) compleet met uniformen, trompetten en
koperinstrumenten (basregister). In 2001 moest
het bestuur helaas beslissen deze tak op te
heffen, omdat jongeren nauwelijks nog te moti
veren waren om in ‘apenpakjes’ over straat te
gaan: ze verdienden ’s zaterdags liever bij. Dit
besluit leidde aanvankelijk to t ledenverlies,
waarvan de vereniging zich nu weer herstelt.
Maar het leidde ook to t specialisering: nauwe
lijks buitenoptredens meer en vooral podium-
concerten. Princess Brass is nu nog een levendi

ge echo van het oude showkorps. In de jaren
tachtig kwam uit de leden zelf het initiatief
voort om jonge leerlingen op te leiden via een
Klein Harmonie Orkest; deze deden in 1982 voor
het eerst mee aan een concert in ’t  Spant te
Bussum en maakten een reis naar Bad Vilbel in
1988. Nu is onlangs weer het Irene Starters En
semble van de grond getild. De vereniging blijft
aantrekkelijk voor jeugdige aanwas.

Het dorp
Prinses Irene is uit het dorp Huizen voortgeko
men. Het korps marcheerde door de straten en
concerteerde in de legendarische muziektent
op het Oude Raadhuisplein. Zijn podium was het
dorp. Die tijd is voorbij. Een muziektent is ook
veel te klein voor een harmonieorkest. Als je
kijkt naar de plekken waar de vereniging repe
teerde, zie je een reis, weg uit het dorpscen
trum. Misschien houdt dit verband met de enor-
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me uitbreidingen van Huizen vanaf de jaren ze
ventig. Eerst oefenden de leden in een zaaltje
aan de Achterbaan net voorbij de Boerensteeg,
De Harmonie; vanwege de lawaaierigheid en
aanverwante problemen moesten ze naar ‘het
gymnastieklokaaltje’ van de oude school van
Beemsterboer in het Verenigingsgebouw. Ten
slotte kwamen ze terecht in de kelder van de
Zenderkerk aan de Gemeenlandslaan. Het be
stuur zag deze omzwervingen niet langer aan.
Prinses Irene is goed in aanpakken en crisisbe
heersing. De vereniging kreeg het bestuurlijk en
financieel voor elkaar een eigen ruimte te bou
wen, in 1973 aan de Bestevaer, later -  in 1991 -
een groter gebouw, ‘de schoenendoos’, aan de
IJsselmeerstraat. Het grote voordeel was en is:
het eigen beheer, het zelf scheppen van je eigen
voorwaarden. Daar zit Prinses Irene nu. Buiten
direct gehoor van het dorp, maar met gevoel
voor het dorp: ze zal ‘s zondags nog steeds niet
concerteren.

Maar Prinses Irene laat in het dorp wel van
zich horen. Ze speelt bij allerlei belangrijke gele
genheden in het dorp, zoals Dodenherdenking,
Koninginnedag, de opening Atelierroute, de
opening Kunstpicknick. Ook verzorgt ze goed
bezochte Nieuwjaarsconcerten. Dit alles is voor
de vereniging zo vanzelfsprekend dat ze het er
niet over hebben. Maar het blijft niet onopge
merkt en heeft ertoe geleid dat het harmonieor
kest van Prinses Irene in 2007 de Kunstprijs van
de gemeente Huizen heeft gewonnen. Vorig
jaar heeft het harmonieorkest van Prinses Irene
in de Huizer Kunstweek een concert gegeven in
-  en dat is zeer bijzonder -  de Oude Kerk van
Huizen samen met de Bulgaarse pianiste Ani
Avramova, die in Huizen woont.

Wat ze nu missen is een goede concertruim-
te. Vroeger hadden ze Drie-in-één, nog vroeger
het Verenigingsgebouw en De Tent. Van 1977
tot 1985 organiseerden de Drumfanfare en de
Jeugd-Drumfanfare op het terrein van de HSV
De Zuidvogels hun nationale concoursen als een
soort thuiswedstrijden. Nu heeft ‘Prinses Irene’
een goed gebouw, maar helaas een ‘platte’ con-
certruimte. Over tien jaar zullen we weten wel
ke oplossing ‘Prinses Irene’ hiervoor ongetwij

feld heeft gevonden. Een nieuw vaandel heb
ben ze niet nodig: ze staan er zelf voor in!

Met dank aan de drie muzen van ‘Prinses Irene':
Lyda Bakker, Corina van Langevelde en Marjolein
Verboon, aan dirigent Joop Boerstoel, aan voor
zitter Henk Bos en aan Ad Klaassen (foto’s coll.
Prinses Irene).

Noten

1. Lambert R. Lustigh (1654-1727) was een schepen
van Huizen en schreef kronieken over het dorp.

2. J.H. Sebus, De Erfgooiers en hun Gemeenschappelijk
bezit (tot 1568), Amsterdam 1933, p. 27.

3. Zie Anton Kos en Karei Loeff, Huizen - boeren, vis
sers, bouwers; Huizen 2002, p. 80.

4. SSAN 092 N, 2715, nr 2.
5. Weesper Courant, 8 september 1915.
6. Hilversumsche Courant, 11 september 1915.
7. De term staat in: R. Rebel en D. Visser, Oud-Huizen

in beeld; Huizen 1986, p. 69.
8. E.P. de Booy, Kweekhoven der wijsheid, Zutphen

1980, p. 28.
9. Huizen in oude ansichten, p. 43.
10. Jubileumboek over Schoolvereniging ‘Eben-

Haëzer’, Huizen 1983.
11. ‘ Inclusief de humanitairen’, noteert het Jubileum

boek over ‘Eben-Haëzer’. Humanitair onderwijs
vernieuwde in het begin van de twintigste eeuw
opvoeding en onderwijs vanuit de belevingswereld
van het kind. Cor de Bruijn (1883-1978) was een be
langrijke ‘meester’ erbij, in Laren en Hilversum.

12. Hilversumsche Courant, 31 december 1907.
13. Nieuwsblad voor Huizen, 27 augustus 1936.
14. Mondelinge mededeling van zijn zoon Cor de

Braai.
15. Een stafmuzikant was lid van een muziekkorps dat

was ingedeeld bij de militaire staf van een legeron
derdeel.

16. Hilversumsche Courant, 19 december 1924. Lu-
reman wordt daar componist genoemd en tevens
‘tactvol, bekwaam en bemind’.

17. Zie Blaasmuziek in Nederland Groei en Ontwikkeling
(BINGO), periode 1800-2000; band 2 (1900-1950);
cc RIM en NIB.

18. Ach Lieve Tijd, Duizend jaar het Gooi, de Gooiers en
hun sport en vertier; nr 10, p. 157.

19. Zie ook de dvd van 2005. H. Lureman kwam, zoals
vele andere duizenden ‘lichte gevallen’, in 1946
vrij, mocht zijn werk als musicus-dirigent weer her-
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vatten, maar moest het leger verlaten. -  Een de
tail: na zijn vrijlating ontbrak in zijn inboedel o.m.
het schilderij dat hij nog van De Eendracht cadeau
had gekregen: een Coois heidelandschap met het
dorp Huizen op de achtergrond (NA).

20. Aanvankelijk zonder financiële steun van de ker
ken in Huizen: deze vreesden voor ongepaste bios
coop- en theatervoorstellingen.

Bronnen en literatuur

Muziekvereniging Prinses Irene: documenten, fo 
to ’s en de dvd te r gelegenheid van het zestigja
rig jubileum  2005 van Hennie Lustig, Joop
Schik en Harry Schipper.

Stads- en Streekarchief Naarden (SSAN), archief
gemeente Huizen in zake subsidiëring muziek
verenigingen.

Gooi en Vecht Historisch, krantenarchieven op
onderwerp en/of naam.

Huizer Courant, archief, jaargang 1946.
Nationaal Archief (NA), Den Haag.
Bert van Nieuwenhuizen, Vaders Fanfare, Moe

ders Koor, Soesterberg 2007.
Huizen in oude ansichten, Zaltbommel

1969/2001.
R.H.E. Gooren, Van trom petters en tamboers;

vier eeuwen m ilitaire muziek in Nederland, Den

Haag, 1994.
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honderd jaar Schoolvereniging ‘ Eben-Haëzer’
te Huizen-N.H, Huizen 1983.

Kunstfactor U trecht, W indkracht 6, Instrumen
tenparade, Utrecht, 2007.
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Met kleinzoon Tim fietsen door Huizen
Herinneringen uit mijn jeugd

Bep De Boer

In 2011 is het thema van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis ‘ik en wij’.
‘Nederlanders voelen zich verbonden met hun land, stad, dorp of streek en met hun
familie, sportclub, kerk of levensgemeenschap,’ zoals de organisatoren van de
maand in een toelichting schrijven. Dit alles heeft met identiteit te maken, identiteit
die zowel persoonlijke als collectieve elementen heeft. Hoe zit dat met de Huizers?
We vroegen Bep De Boer of hij herinneringen aan zijn Huizer jeugd voor ons zou
willen ophalen. Bep De Boer is een van de steunpilaren van de Historische Kring
Laren. Hij heeft veel gepubliceerd over de Larense en de regionale geschiedenis, ook
in TVE. Maar Bep De Boer voelt zich nog altijd ook met Huizen verbonden, zoals blijkt
uit onderstaande bijdrage waarin hij beschrijft hoe hij met zijn kleinzoon door
Huizen fietste om hem te laten zien, hoe het er in zijn jeugd uitzagen om te vertellen
over vroeger (Redactie).

Even voorstellen: mijn naam is Gijsbert Lamber-
tus De Boer. Ik ben de oudste zoon van Dirk De
Boer en Jeannetta Cornelia de Heus. Mijn roep
naam is Bep, maar die kreeg ik pas in Laren
waar ik vanaf 1946 woon. Toen ik nog in Huizen
woonde, was het eerst Bertje en later, op de la
gere school, Bertus. Mijn vader was ook een ge
boren Huizer: Dirk van Okke van Teun van Harp.
Mijn moeder kwam in Huizen wonen als wees
meisje in het Oranje Weeshuis. De hoofdletter in
onze naam van De is er in V 35 ingekomen en is
zo gebleven.

Ik woon allang niet meer in Huizen maar onze
kleinzoon Tim met zijn ouders, onze zoon en
schoondochter, wel. Met hem ben ik op ver
schillende plaatsen in Huizen geweest en heb
verteld, hoe het er in mijn jeugd uitzag. Sommi
ge huizen zijn verdwenen, andere erg veran
derd. Maar de herinnering blijft.

Samen met Tim fiets ik de Havenstraat op,
richting de haven. Ik werd geboren in 1933 aan
de Havenstraat op huisnummer 43. Het was een
klein huisje met een klein voortuintje, dat vrij re
cent werd afgebroken. Op oude foto's is te zien
dat er een dikke boom in de voortuin stond. Aan
dezelfde kant van de weg richting haven lag de

boerderij van Beugelaar en aan de overkant het
winkeltje van Jannetje van Reiertje. De boerderij
is verdwenen, daar ligt nu de drukke Baanber-
genweg. Van mijn ouders heb ik wel eens ge
hoord dat ons huisje heel vroeger een café was
en dat als de vissers naar zee gingen of weer
naar huis kwamen, zij daar even een borreltje
dronken.

Opa Schaap

Van de Havenstraat gaan we een eindje terug
en rechtsaf de Vissersstraat op. Vroeger stond
hier een straatnaambordje waar de naam met
vier essen en ch werd aangegeven, Visschers-
straat. We fietsen de Vissersstraat op en kruisen
de Hellingstraat. We komen dan langs een huis
je op nr. 48 dat volgens mij het winkeltje was
van Scheve Maas, op z’n Huizers was dat
Schaive Maas. Zo werd de man tenminste ge
noemd, zijn werkelijke naam was Maas Visser. In
dit winkeltje heb ik menigmaal een zakje snoep
gekocht. We rijden verder en gaan dan linksaf -
dit heet nog steeds Vissersstraat. In het huis
links op de hoek woonde Jan Zussie, ik meen
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Mijn geboortehuis aan de Havenstraat 43 voor de sloop.
1991.

dat hij Jongerden heette. Rechts zien we een
stukje van het dak van een voormalige boerde
rij.

We staan bij het huis van Jan Zussie op de
plaats waar, midden op straat, mijn overgroot
vader Willem Schaap (1852-1939) gefotogra
feerd werd. Ik zat op het hek van Jan Zussie,
toen de foto in 1939 werd gemaakt en zag de
fotograaf met zijn driepoot staan, met zijn
hoofd onder een zwart doek. Opa kreeg een ro
de zakdoek in zijn handen, zo moest hij op de
foto. Maar opa keek naar die rode zakdoek en
zei: Ik mot geen rooie zaddook hemmen, ik ben
geen boer, ik ben een visterman. Geef mij mar een
blauwe zaddook. Vissers hadden namelijk een
blauwe zakdoek.

Tim staat op precies dezelfde plaats als de
overgrootvader van zijn opa in 1939. Op de foto
met opa Schaap zie je op de achtergrond de
boerderij van Jaap Mulder en zijn vrouw staat
daar te kijken. Links is een pad naar de Schip-

Opa Willem Schaap op de Vissersstraat in 1939.

perstraat en recht daar tegenover was ook een
paadje naar de Botterstraat. Dat pad is verdwe
nen en opgenomen in de tuin bij de boerderij
achter de enorme hoge heg. In het huis rechts,
achter de hoge heg, was het dorpswinkeltje van
meutje (tante) Janne. Zij was een dochter van
de gefotografeerde Willem Schaap en een zus
ter van mijn grootmoeder Teuntje Schaap (1880
-1958). Zowel het winkeltje als de boerderij van
voorheen Jaap Mulder zijn door die hoge heg
niet meer te zien. In de boerderij rechts heb ik
met mijn ouders aan de voorzijde gewoond van
1937 to t 1939. Dat was toen Vissersstraat 90,
het geboortehuis van mijn vader. In het andere
gedeelte woonde de familie van Jaap Mulder of
wel Jaap van Berend, de zoon van Berend Mul
der. Later werd het een horecagelegenheid met
de naam Berendshoeve.

De ingang naar onze woning was links van de
pomp die buiten stond. Vóór de pomp aan de
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Meutje Janne in haar winkeltje.

kant van de Vissersstraat was de ingang naar
beide voordeuren. Die was heel breed met links
en rechts een grote zwerfkei. Ook de boeren
wagens kwamen door deze ingang het erf oprij
den. Het was een kleine woning waar het bijna
altijd naar mest rook; die geur kwam uit de stal
len van de buurman.

Opoe

Omdat mijn moeder vaak in het ziekenhuis lag,
ging ik overdag naar opoe. Zij woonde ook aan de
Vissersstraat maar dan op nr. 102; nu is nr. 106 het
laatste huis. Bij opoe kon ik heerlijk spelen in de
tuin, alleen of met het zoontje van de kapper van
de overkant. Opoe had kippen, die ik mocht voe
ren. Ik mocht ook de eieren uit de leghokken ha
len, die werden dan verkocht. De boerderij waar
opoe woonde, was in tweeën gedeeld en werd

Boven: De boerderij Vissersstraat 88/90 in vroeger ja-
ren.
Onder: Opoe De Boer met haar erepelschelmankie op
haar schoot in de tuin van Vissersstraat 102.

bewoond door twee gezinnen: nr. 100 en nr. 102.
Het gedeelte van opoe werd later afgebroken,
misschien om de Zeeweg te verbreden.

We fietsen verder en gaan rechtsaf de Zee
weg op, volgen de Magdaleenweg en gaan dan
weer rechtsaf de Botterstraat op. Bij de Noor-
derweg gaan we rechtsaf door een smal pad de
Vletstraat in. De Vletstraat was in mijn jeugd een
deel van de Vissersstraat. Van 1939 to t 1945
woonde ik met mijn ouders in het oostelijk deel
van het huis Vissersstraat 66, nu Vletstraat 16 en
18. De Botterstraat loopt nog steeds onder
langs de tuin. Er tegenover was de visinleggerij
van Mayonna. In die tijd lag het huis achter de
Hardedijk, die er nu nog ligt, en mijn vader poot
te acacia's op de dijk. Vroeger stroomde de Zui
derzee (nu het Ijsselmeer) wel eens over en
dan was een dijk van groot belang.

Voorbij de dijk, waar nu de Baanbergenweg
is, was het Harde: een grote vlakte met het
voetbalveld van Huizen met een weiland er
naast. Langs de hele Botterstraat was een hek
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Acacia's op de dijk bij Vletstraat 18, 2011.

to t aan de Balatum, nu Balamundi, aan de Ha
venstraat en ook langs de Havenstraat. In het
weiland lagen de Baanbergen, heuvels in de
weide. Achteraan in het weiland lag de Kleine
Jan, een heerlijke heuvel om met je slee vanaf te
glijden in de winter. In het weiland stond ook
het radiohuisje, dat hoorde bij de zendmast die
hier in het weiland stond. En niet te vergeten de
grote plas, de Baat, waar we dikkopjes
(kikkervisjes) gingen vangen.

Achter ons huis lagen grote hopen wilgente
nen van de mandenmakers die in een boerderij
werkten. Aan de voorzijde van het huis woonde
het gezin van Pim de Gooier, in het huis er te
genover woonde de familie Kooi; hij was huis
schilder. Aan de andere kant van het huis woon
de het gezin van Klaas Zoen, ik meen dat zijn fa
milienaam Vlaanderen was. Tegenover het huis
van Klaas Zoen woonde Rinus Proosdij, met wie
ik vaak op het Harde speelde. Tussen deze twee
huizen was een grote doorgang naar het Harde;

Boven: De voormalige smederij van Bertus van Effrink
aan de Schipperstraat, 2011.
Onder: Kleinzoon Tim op de fiets voor vanouds ‘De
Berendshoeve' aan de Vissersstraat, 2011.

nu is hier een smalle doorgang met een trap
naar de Baanbergenweg.

Naar school

We fietsen de Vletstraat uit en volgen de weg
die ik liep naar school. We steken de Vissers
straat over en gaan langs (toen) de boerderij
van Fladder (Vlaanderen). Zo te zien is dat ook
een woonhuis geworden. Linksaf de Schip
perstraat in. In de bocht naar rechts woonde
links Jan van Aal. Of dat zijn echte naam was,
weet ik niet. Ik mocht vaak zijn geiten naar het
Harde brengen en daar aan de ketting met een
pin in de grond vastzetten. En dan bracht ik ze
's avonds weer bij hem terug. De Schipperstraat
volgend komen we langs (toen) smederij Van
Effrink. Daar mocht ik na schooltijd wel eens aan
de blaasbalg trekken. Dan stond ik op een ver
hoging, een kistje of iets dergelijks. Bertus de
smid smeedde dan het gloeiende ijzer en ik trok
uit alle macht aan de blaasbalg. Prachtig was
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dat. Verder komen we langs onze bakker Rebel.
Hier was later het Bakkerijmuseum; ik zag dat er
nu antiek en brocante worden verkocht. Naast
de tuin van Rebel was vroeger een smal paadje
naar de Noorderweg.

We fietsen verder en gaan dan rechtdoor
naar de Achterbaan. Daar, op de hoek van de
Achterbaan en de Taanderstraat, stond eens de
Ebenhaëzer school, een oude school die was ge
bouwd in 1885. Ook mijn vader volgde hier het
lager onderwijs. Ik volgde er vijf klassen to t ik in
1945 met mijn ouders naar Amsterdam verhuis
de. Ik herinner me verschillende onderwijzers
en onderwijzeressen. Daar was bijvoorbeeld de
oude juffrouw Poestkoker, van wie zelfs mijn va
der nog les had gehad, juffrouw Van de Leij,
juffrouw Baas, meester Van de Kolk en meester
Looij. Het hoofd van de school was meester Bra-
ber. Vanwege zijn kale hoofd werd hij Kale Bra-
ber genoemd. Meester Looij leeft nog en met
de kerst kreeg ik nog een kaartje van hem. Van
de school is ook al niets meer over, er staan nu
woonhuizen.

We fietsen even de Taanderstraat in en ik laat
Tim zien waar mijn grootmoeder heeft ge
woond op nr. 4. Hier ging ik na schooltijd vaak
naar toe. Achter het huis stonden fruitbomen
en opoe had ook een hele diepe waterput naast
de achterdeur. En als ik dan naar huis ging,
kreeg ik een kokkiene (een snoepje, een soort
babbelaar) voor onderweg.

Na deze rondgang door het stukje Huizen zijn
we weer naar Tims huis gegaan en hebben we
nog zitten napraten over het Huizen van toen.
Tim vond het maar wat leuk om te zien en te ho
ren over de jeugd van zijn opa. Dit was een klein
fietstochtje door een stukje Huizen bij het opha
len van herinneringen.

Alle foto's bij dit artikel zijn van de auteur.

Bep De Boer is actief lid van de Historische Kring
Laren. Hij publiceert regelmatig over de geschie
denis van Laren en het Gooi.
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Column

Van wie ben jij er eentje?
Anton Kos

Je hoort het vaak; de Nederlander bestaat niet. Evenmin als de Duitser. De Amerikaan. De Afghaan.
We bezitten namelijk allemaal een gelaagde identiteit; we stapelen sinds onze geboorte laag op
laag, zijn ook nog eens allemaal uniek en we mogen daarom zelfs niet spreken van Nederland. Als
land. Want de kosmopolieten onder ons kijken naar hun wereld, alsof die uit de lucht is komen val
len. Alles is toeval. Maar. Ze bedoelen natuurlijk: de Nederlander bestaat niet, een Nederlander wel.

De niet-Nederlander die bij deze boodschap vriendelijk lacht, maakt kans op een versneld Neder
landerschap. Maar dan moet hij wel én vrouw zijn én met een prins van Oranje trouwen.

Ik dacht: geldt bovenstaande ook voor Huizers? De Huizer bestaat niet, een Huizer wel? We gaan
het eens na.

Onlangs publiceerde ik een column in het tijdschrift van het Zuiderzeemuseum Land of Water
(nummer 03/april 2011). De titel luidt Van je familie moet je het hebben. Ik ga uitgebreid in op mijn fa
miliegeschiedenis en Huizerschap. Crux van mijn grotendeels satirisch bedoelde stuk, dat wel berust
op waarheden, is dat we allemaal geboren worden in de kleinste van alle groepen waarvan we nog
deel gaan uitmaken: de familie. En dat je daar een groot gedeelte van je identiteit meekrijgt. Of je nu
w ilt of niet. Ik ben geboren in Laren, getogen in Huizen, verhuisde naar Bussum, keerde terug naar
Huizen en nu woon ik al weer zeven jaar in Hilversum.

Maar blijf dus Huizer. Die molenklappen heb ik niet kunnen ontwijken. En inderdaad, de ene Hui
zer is de andere niet, maar ze bezitten toch schrikbarend sterke fysieke overeenkomsten en angst
aanjagend dezelfde karaktertrekken. Voor de goede orde. Ik ga vanaf nu kort door de bocht. Dat is
en sneller en scheelt ruimte.

De Huizer mannen zijn meestal onvriendelijke veeldrinkende betweters met een lichte hang naar
xenofobie, afgesausd met misantropie en zelfhaat. De vrouwen doen niet voor ze onder, maar die
knauwen er nogal bij, sporen van het Huizer dialect. Heel lelijk zijn ze niet, heel mooi ook niet, ze
hebben een kort lontje, ze geven elkaar bijnamen -  collectieve zoals de Bombakken, de Fretten of
de Ekers (of zuren, eek is azijn), individuele zoals Duizend in de bocht, Lachende Biefstuk of Slaolie.
Kort gezegd: een ‘gewone’ boerenstam. Ga naar Bunschoten of Staphorst, idem.

Maar toch is er een groot verschil op te merken, een onderscheidend verschil, een allesbepalend
verschil, namelijk het geloof en in welke mate dat heeft huisgehouden. Het gaat om de afvalligen
versus de zwarte kousen en al die andere protestantse splitsingen. En dat verschil is het meest zicht
baar in de kantines van de twee voetbalclubs: HSV de Zuidvogels en SV Huizen.

Ik ga door in de verleden tijd. Ik ben al lang niet meer in die kantines geweest, dus wie weet is het
niet meer zo zicht- en hoorbaar. Of opgelost.

Was de kantine van HSV de Zuidvogels feitelijk een goedlopende stamkroeg, met de taferelen die
daarbij hoorden -  dans, gesjans en dronkenschap - ,  de kantine van Huizen was een doodskist. Toe-
gegeven, ook daar werd gedronken en gerookt, maar de sfeer was dus killer. Ook de inrichting had
niet veel warms te bieden.

Als ik -  Zuidvogel van ’76 to t ’98 -  tegen de vijand moest voetballen, op zijn terrein, dan zag ik ze:
Huizers..... echte Huizers. In dat echte huisde het verschil. Het waren Huizers die net als ik heel Hui
zers waren, maar die ik toch niet kende of herkende. Ik hoorde er niet bij, terwijl ik te midden van ze
opgroeide, nota bene aan de Zeeweg, midden in het darp. En mijn oudtantes liepen in klederdracht.
Mijn voorouders waren bottervissers. We waren of zijn erfgooiers, niet-scharend, en ooit protes
tant. Ooit. Let op dat ooit.

Ik had schrik van deze exemplaren. De predestinatieleer spetterde er van af, net als de idee dat
het aardse leven louter in dienst stond van het hemelse. En ik schud die angst nog steeds van me af.
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Verloochen mijn afkomst echter niet, maar houd de Huizer hageprekers wel op afstand (Hilversum is
ver genoeg en toch nog Gooi).

Maar zet mij met een echte Huizer in België of helemaal in Polen, we herkennen elkaar, horen dat
we uit hetzelfde dorp komen en vragen na het eerste slokje bier: van wie ben jij er eentje?
En dan begint de heisa van veurafan. En ben ik toch een echte Huizer.
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Gevelstenen in Huizen
Sandra Scholtz-Bunschoten en Henk Schipper

Vanuit het archief van de Historische Kring Huizen kwamen we op het idee fo to ’s en
beschrijvingen te maken van gevelstenen in Huizen. Daarbij rees meteen de vraag
‘Wat hoort erbij en wat niet?’. De volgende objecten vonden we geen gevelstenen:
muurankers, plaquettes en tegeltableaus (soms in een gebouw), memorieplaten in
straatwerk, losse platen van steen of metaal geschroefd op een gevel,
gevelversieringen of een jaartal uitgevoerd in metselwerk of met bewerkte stenen.
Wel aangemerkt als gevelstenen zijn vervolgens: stenen die het begin van de bouw
of de ingebruikneming van een gebouw memoreren, stenen die de naam van een
pand aangeven, stenen die een gebeurtenis memoreren en stenen met een duidelijke
voorstelling. Het woord gevel hebben wij ruim genomen. Behalve de stenen in de
gevels van gebouwen zijn opgenomen de stenen die in muren, pilasters en aan de
binnenzijde van gebouwen ingemetseld zijn, en losse stenen die voorheen
ingemetseld waren of die de bestemming hadden als gevelsteen te dienen.
Tenslotte is voorzover mogelijk onderzoek gedaan naar de achtergrond van de
steenlegging en betrokken personen.
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Oude Kerk, Kerkstraat 1
De Oude Kerk heeft slechts een gevelsteen: die

met het jaartal 1908. Deze moet geplaatst zijn bij
de vergroting van de kerk aan de zuidzijde in dat
jaar. In 1775 werd er een muur om de kerk ge
bouwd die gedeeltelijk nog bestaat. Op stenen in
de pilasters staan de namen G.L. RUYN en A.l. VOS
en ANNO 1775. G.L. Ruijn is onbekend. Aart Jans-
zoon Vos (ca. 1749 -  1829) woonde wel in Huizen.
Hij staat op de lijst van erfgooiers van 1805. In
1773 huwde hij Zwaantje Deetman uit Elburg.

In de linkerzuil van het toegangshek aan de Kerk
straat:
G.L. RUYN
ANNO
en in de rechterzuil
A.l. VOS
1775
In de linker- en rechterzuil van het toegangshek
aan de kant van de toren zijn dezelfde stenen te
zien, echter nauwelijks leesbaar.
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Pastorie, Oranje Weeshuisstraat 1
Tegenover de Oude Kerk bevindt zich de pastorie.
De eerstesteenlegging werd verricht door Herma-
nus Verwelius (1812-1885), ouderling-kerkvoogd. In
1882 was ds. J.M. Rutte de eerste bewoner van de
pastorie totdat hij in 1887 vertrok naar Amerika.

IMSVHU
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Het Oranje Weeshuis, Oranje Weeshuisstraat 5
Het ontstaan van het Oranje-weeshuis hangt
samen met de watersnood van 1861 in de Bom-
melerwaard, het land van Maas en Waal en de
aangrenzende delen van Gelderland en Noord-
Brabant. Koning Willem III leefde zeer met de
getroffenen mee en een groep Oranjevrienden

DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR
DEN SECRETARIS KERKVOOGD
Hermanus Verwelius
OUD 71 JAAR
HUIZEN 3 ME11882

C V  UIT HUS IN T AAN ïL’ , B1EP
SE31 JZ7

__________ |
onder aanvoering van de heer J.L. Bernardi nam
daarop het initiatief Z.M. als nationaal huldeblijk
een prachtige Statenbijbel aan te bieden. De heer
Bernardi, die uit eigen waarneming wist dat het
met de verzorging van vele ouderloze kinderen te
Huizen droevig gesteld was, had reeds eerder
overwogen hoe in de nood van die stumpers zou
zijn te voorzien. De bijbel voor de Koning werd op
verschillende plaatsen in Nederland ter bezichti
ging gelegd en tevens werd een collecte gehou
den voor de stichting van een weeshuis te Huizen,
dat men eerst ‘Willems-Weeshuis’ wilde noemen.
Uiteindelijk werd op 31 Augustus 1869 het Oranje
Weeshuis officieel in gebruik genomen.
Steen boven de ingang met daarboven twee
weeskinderen met de Watersnoodbijbel.

GODS WOORD, DAT AARD EN HEMEL SCHIEP
IS 'T DAT DIT HUIS IN 'TAAN ZIJN RIEP
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Zeeweg 5
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In 1793 werd Willem Voorthuisen geboren in Hui
zen. In 1818 huwde hij m et Geertje Cornelia Kuiper
uit Amsterdam; zij was rentenierster. Willem was
fabrikant in Huizen; misschien zat hij in de textiel.
Het is niet duidelijk wanneer hij naar Amsterdam
verhuisde, waar hij in 1835 stierf. Hoewel hij in het
koor van de Oude Kerk van Huizen graven bezat
(num mers 19 en 20), werden in 1835 geen overle
denen meer begraven. Zijn oudste zoon Jan is
eerder nog wel in graf 19 begraven. Willem had
nog tw ee zonen, maar die vestigden zich later
elders.
Zijn vader Jan Willemsz. Voorthuisen (1761-1837)
was een kleinzoon van Pieter Evertsz. Voorthuy-
zen (1710-1779), die afkom stig was uit Vreeland en
de Huizer molen eerst huurde en later kocht. Jan

Havenstraat 81, Restaurant De Haven van Huizen.
Bijna vijf jaar was het Am sterdam se meisje Gesie-
na Regtdoorzee toen ze aan de haven van Huizen
op 12 maart 1859 de eerste steen  legde voor de
nieuwe bokkinghangen van haar grootvader Rein
der Regtdoorzee. Hij was een bekende haring-
koopman in Am sterdam  en begon in 1859 ,n bui
zen een rokerij.
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Willemsz. woonde in het pand aan de Zeeweg. In
de Franse tijd was hij President der Municipaliteit
(burgemeester). In 1807 liet hij voor het oude
achttiende-eeuwse pand de prachtige klokgevel
bouwen en zijn veertienjarige zoon Willem m ocht
de eerste steen leggen. Na het vertrek van de
Fransen verhuisde Jan Willemsz. naar Amsterdam
en is daar overleden. Hij bezat graf num m er 18 in
de Oude Kerk, maar zal daar niet begraven zijn.

DEN 15 MAART 1807 HEEFT
WILLEM VOORTHUISEN
OUD 14 JAAREN
DE EERSTE STEEN VAN
DESE GEVEL GELEGD

r ■■
DE EE R ST E  STEEN C ELEG D

DOOR
C E & I EJVA RHO TDO ö KZEE.Pd

12 WAART lb-*y.

i

Aan de rechterkant van de gevel

DE EERSTE STEEN GELEGD
DOOR
GESIENA REGTDOORZEE Pd
12 MAART 1859
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Zenderkerk, Borneolaan 30
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Links van de ingang:
E EERSTE STEEN GELEGD DOOR DE
VOORZITTER DER CENTRALE KERKERAAD
DE WELEERW. HEER DS. J.H. C/RKEL
PSALM 27:1sA 17 SEPTEMBER 1966

Valkenaarstraat 25, Atelierruimte De Rookerij

^ -  i « LÜ ! - u 1 m *In.. I=t\ 4,k

Steen in middelste puntgevel:
ROOKERIJ EN
VISCHCROOTHANDEL
FIRMA GEBR. H. EN J. BOUT

Middelgronden 83
Aan de zijkant van het huis, te zien vanaf de
Spaanderbank.
4000e WONIN C
W.B.V. HUIZEN n-6-‘83

msmm
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Valkeveenselaan
Op de Valkeveenselaan stond vroeger bij de halte
van de tram een huis, geheten ‘De Halte’. Dit huis
is door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog
gebombardeerd. Jaren later is de gevelsteen bij
rioleringswerkzaamheden te voorschijn gekomen.

DE HALTE
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De Wolfskamerbuurt
Een monument van de volkshuisvesting in Huizen

Nel Hoogmoed

In de aanvraag van december 2009 voor een beschermde status van De
Wolfskamerbuurt noemen de aanvragers, de Bewonersvereniging De Eenheid en
Stichting Behoud het Oude Dorp, drie redenen dat de buurt aan de noordrand van
het oude dorp Huizen het beschermen waard is. Allereerst wordt gewezen op het
historisch belang, omdat de Wolfskamerbuurt een van de eerste
uitbreidingsbuurten van Huizen is. In de tweede plaats wordt het bijzondere
architectonische karakter genoemd en als derde de saamhorigheid in de buurt. In dit
artikel worden deze drie aspecten van de aanvraag verder uitgewerkt.

De volkshuisvesting begin twintigste eeuw

De Wolfskamerbuurt, zestig woningen en een
winkelhuis, gelegen aan de Piet Prinsstraat, Mag-
daleenweg, Wolfskamerstraat en Prinses Irene-
straat, is van historisch belang, omdat het een
van de eerste uitbreidingsbuurten van Huizen is.!
Uitbreiding van woningen is in het begin van de
twintigste eeuw noodzakelijk vanwege het groei
end aantal inwoners en de veranderde eisen aan
de huisvesting. Tussen 1860 en 1910 verdubbelt
het aantal ingezetenen van het Gooise dorp. De
groei in die jaren is in Huizen, anders dan in ande
re Gooise gemeenten, niet zozeer te danken aan
de vestiging van buiten, maar vooral aan het
groeiend saldo van geboorten en sterfgevallen.
Pas tussen 1920 en 1925 vestigen zich in Huizen
meer mensen dan er vertrekken.

Rond 1900 leven er in Huizen 4681 zielen. In
1925, het jaar dat beslist wordt over de bouw
van de Wolfskamerbuurt, zijn het er 7164. Overi
gens blijft de groei in Huizen achter ten opzich
te van andere Gooise gemeenten. Zijn de Hui-
zers onverdraagzaam ten opzichte van zogehe
ten buitenlui, zoals A.C.J. de Vrankrijker stelt in
zijn artikel Veranderen en aanpassen in het Gooi
tussen 1874 en 1940? Dat zou opmerkelijk zijn,
doordat Huizers als enigen van de Gooise bevol
king er wel op uit trekken om kaas en vis te
venten. De achterblijvende groei kan ook een
andere oorzaak hebben. Huizen ligt niet aan de
spoorlijn Amsterdam-Amersfoort en is dus
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moeilijker te bereiken dan Bussum en Hilver
sum. Hoe het ook zij, ook in Huizen groeit de
bevolking en krijgt men te maken met andere
eisen die aan de woningbouw werden gesteld.

Dit plaatst het gemeentebestuur voor een
groot probleem. Fatsoenlijke woningen zijn in
Huizen niet te vinden. Eind negentiende en be
gin twintigste eeuw kon de groei nog opgevan
gen worden door boerderijen te verbouwen to t
verscheidene kleine woningen, soms wel vier
per boerderij. En als er ruimte is, wordt op de
erven van boerderijen schots en scheef bijge
bouwd. Maar rond 1900 is die mogelijkheid uit
geput en groeit ook in Huizen de onvrede over
de krappe en slechte huisvesting. De woning
nood is geboren en die kan alleen worden opge
lost door grootschaliger uitbreidingen. Dat is
eenvoudiger gezegd dan gedaan.

De op 22 juni 1901 aangenomen Woningwet is
bedoeld om de huisvesting in Nederland te re
guleren. Deze Woningwet is een van de resulta
ten van het beschavingsoffensief in de negen
tiende eeuw. Vooral de deplorabele gezondheid
van de arbeiders baart veel zorg. De opkomen
de industrie is van hun arbeidskracht afhankelijk
en ziekte en ellende van de werkmens leidt
immers to t productieverlies. Het is dan ook niet
zo vreemd dat het vaak industriëlen zijn die het
voortouw neen om goede, veilige en vooral
hygiënische woningen voor arbeiders te bou
wen. De Woningwet van 1901 geeft aan een
langzaam gegroeide praktijk een formele basis.
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Het stratenplan van de bouwvergunning, augustus 1925 (archief gemeente Huizen).
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Wonen wordt zorg van de overheid
De Woningwet die op 1 augustus 1902 in wer
king treedt, betekent wel het begin van de over
heidszorg voor het wonen. Gemeenteraden
moeten strenge eisen stellen aan het bouwen
van woningen en het bewonen van bestaande
woningen. Die eisen moeten worden vastge
legd in een door de gemeenteraad vast te stel
len Bouwverordening. Gemeenten moeten uit
breidingsplannen maken. De wet betekent ook
dat woningbouwverenigingen geld kunnen
lenen voor de bouw van zogenaamde woning

wetwoningen, die wij tegenwoordig sociale
huurwoningen noemen.

Het duurt nog wel een paar jaar voordat de
gemeenteraad van Huizen de handschoen op-
pakt. In 1906 kan de eerste bouwverordening
worden vastgesteld, maar pas nadat de con
ceptverordening uitvoerig door Gedeputeerde
Staten van opmerkingen is voorzien. Gedepu
teerde Staten toetsen de bouwverordening aan
de Woningwet en wijzen er onder andere op
dat het slapen in stallen niet is toegestaan. Daar
heeft de gemeenteraad van Huizen problemen
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De bouwtekening, augustus 1925 (archief gemeente Huizen).
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mee, omdat de Bouwverordening ook zou moe
ten gelden voor woningen die al voor 1901 zijn
gebouwd. En in die woningen is slapen bij het
vee heel gewoon.

Particulier initiatief
Ook duurt het nog to t december 1917, voordat
de gemeenteraad het eerste wettelijk verplichte
uitbreidingsplan voor de gemeente kan goed
keuren. In de eerste, ook wettelijk verplichte
huisvestingsverslagen van de gemeente, staat
niet veel tekst die op voortvarende initiatieven
wijst. Het is dan ook niet de gemeente, maar
een particulier die de eerste uitbreidingswijk
voor werkmensen in Huizen realiseert.

Wijgert Kooij, raadslid, architect en steenfa
brikant bouwt in de jaren tussen 1903 en 1910
op zijn bedrijfsterrein aan de zuidzijde van het
dorp een veertigtal nieuwe woningen met een
opvallende architectuur, die nu nog in de volks
mond ‘De Kooijhuizen’ heten. Ook voor deze
wijk is de gemeente een onderzoek begonnen
naar beschermingsmogelijkheden.

De Bouwverordening van 1915 geeft gedetail
leerde voorschriften voor de bouw van wonin

gen, zoals plaatsing van de woningen ten op
zichte van de openbare weg en van elkaar. Dit
werd gedaan om vooral voldoende licht en
lucht te garanderen. Het wordt verboden bo
venwoningen te bouwen; en ook worden van
de woning en de vertrekken de minimale afme
tingen voorgeschreven.

Elke woning moet een grondoppervlakte
hebben van minstens dertig vierkante meter.
De woning moet tenminste twee woonvertrek
ken hebben, waarvan er een met een minimale
vloeroppervlakte van vijftien vierkante meter;
de ander met een vloeroppervlakte van mini
maal vijf vierkante meter. Het grootste vertrek
moet voorzien zijn van een houten vloer. De
hoogte van de woonvertrekken moet minstens
2,80 meter bedragen. De hoogte van de zolder
2,50 meter.

Verder schrijft de Bouwverordening voor, dat
iedere woning voorzien moet zijn van een veili
ge toegangsdeur, die niet direct in het woonver
trek mag uitkomen. Er moest ook een privaat
aanwezig zijn, dat van binnen afsluitbaar is. Ook
de afmetingen van de trappen naar de verdie
ping worden gedetailleerd geregeld. En verder
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De bijzondere architectuur (foto auteur).
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zijn er voorschriften voor de beschikbaarheid
van drinkwater, het voorkomen van brandge
vaar, het voorkomen van vochtigheid, de hecht
heid van muren, vloeren e.d., het verwijderen
van rook, water en vuil, de toevoer van licht en
lucht.

De eerste woningbouwvereniging

B. en W. zijn bevoegd to t het verlenen van een
bouwvergunning, mits de aanvraag en de teke
ning voldoen aan een groot aantal eisen. De
gemeenteraad komt pas in het geding als B. en
W. de vergunning weigeren en de aanvrager in
beroep gaat.

Voor de toepassing van de Woningwet en
Bouwverordening moet de gemeente kennis en
kunde in huis hebben om het bouwen van wo
ningen te controleren. Die zijn er niet en ver
moedelijk is dit een van de oorzaken dat het
bouwen moeizaam van de grond kwam. Pas in
1913 wordt de eerste woningbouwvereniging in

Huizen opgericht, genaamd Woningbouw
vereniging Huizen. Het jubileumboek van deze
Woningbouwvereniging, getiteld Huizen In Gou
den Glans, verhaalt op pagina 21 van de proble
men van het eerste uur. Bij de eerste vergade
ring van de initiatiefnemers treedt als spreker
op de heer P. Kleinman, voorzitter van de Wo
ningbouwvereniging Sint Jozef te Bussum. Hij
gaf een algemeene beschouwing omtrent het
doel en de werkwijze van de bouwvereniging,
zomeede de noodige wenken en inlichtingen
inzake de voorlopig opgemaakte statuten. De
heer J. Wormser, architect te Hilversum, liet eeni-
ge bouwplannen zien van andere plaatsen.

Op 16 december 1913 volgt de oprichting van
de vereniging. Alle aanwezigen van de oprich
tingsvergadering treden toe als lid. Dat is nodig,
omdat alleen leden van de vereniging in aan
merking komen voor een woning. Het grootste
deel van de aanwezigen is lid van de christelijke
arbeidersorganisatie Patrimonium. Desondanks
krijgt de eerste woningbouwvereniging een
open karakter. Men wil streven naar een goede
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De poort naar de achterdeuren in de Wolfskamerstraat (foto auteur).
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huisvesting voor alle Huizers, onafhankelijk van
gezindte.

’Lieve hemel, wat komt daar veel bij kijken'
Maar met de oprichting van de Woningbouw
vereniging Huizen staan er nog niet direct wo
ningen. De auteur van Huizen in Couden Glans
verzucht op pagina 27: Een woningbouwcorpo
ratie moet bouwen: lieve hemel, wat komt daar
veel bij kijken. Eerst moeten er nog leden wor
den gezocht voor een commissie van advies,
die kennis en kunde moeten bezitten van bou
wen. En vervolgens heeft men grond nodig. En
als men die gevonden heeft, moet er nog een
architect worden gezocht die goedkope wo
ningen kan bouwen. Want de huren moeten
betaalbaar zijn van een schamel arbeidersinko-
men.

Uiteindelijk tekent Stef Vos, die ook verant
woordelijk is voor het ontwerp van de gasfa
briek aan de Havenstraat, een bouwplan dat
niet alleen voldoet aan de eisen van het bestuur

van de Woningbouwvereniging maar ook naar
genoegen is van de Inspecteur der Volksge
zondheid te Utrecht. Een jaar na oprichting van
de Woningbouwvereniging kunnen de 24 wo
ningen van het eerste complex gebouwd wor
den. De woningen staan nog steeds aan de i e
Woningbouwstraat en aan de Julianastraat in
Huizen. Het zijn er niet genoeg om aan de drin
gende woningnood het hoofd te bieden. In 1916
bouwt de woningbouwvereniging Huizen nog
eens 28 woningen, waaronder een negental
boerderijtjes aan de Gravenstraat/Driftweg.
Overigens hebben deze woningen de tand des
tijds niet doorstaan, want ze zijn afgebroken.

Maar nog steeds is er niet voldoende ge
bouwd. De gemeenteraad van Huizen wordt
ongeduldig en dringt aan op het bouwen van
meer goedkope woningen. Volgens de raad
duurt het allemaal veel te lang. Veel wordt ver
wacht van de komst op 1 januari 1921 van een
heuse gemeentearchitect, de heer H. Bos uit
Nijkerk. Maar er is nog een probleem, dat moei-
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lijker is op te lossen: het ontbreken van geschik
te en goedkope bouwgrond.

Rond 1920 lijkt het erop dat de gemeente en
de Woningbouwvereniging Huizen de handen
ineenslaan en zij laten hun oog vallen op het
grasland van 't Harde, dat vlak achter de Koe
dijk ligt. Die grond is in handen van de Vereni
ging Stad en Lande, maar die wil dat terrein niet
ter beschikking stellen aan de gemeente. Wel
bieden zij andere stukken grond aan, maar die
zijn volgens de gemeenteraad minder geschikt
om goedkoop en snel te bouwen. Op 9 januari
1920 dient Woningbouwvereniging Huizen een
formeel verzoek in bij de algemene vergadering
van de Vereniging Stad en Lande. Deze algeme
ne ledenvergadering van Stad en Lande stemt
in met het verzoek, maar Gedeputeerde Staten
verklaren de overeenkomst nietig, omdat ze
niet voldoet aan de Erfgooierswet van 1912.
Zelfs een beroep bij de Kroon helpt niet. De
algemene ledenvergadering van Stad en Lande
heeft de opbrengst van de grond namelijk wil
len verdelen onder de leden, terwijl de wet
voorschrijft dat de opbrengsten van grondver-
koop gebruikt moeten worden voor de land
bouw.

De gemeente dringt bij de vereniging aan op
herziening van het besluit, maar Stad en Lande
ziet af van verkoop. De gemeenteraad is boos
en dwingt de burgemeester to t het beginnen
van een gerechtelijke procedure. Hij waar
schuwt voor een lange procedure en krijgt ge
lijk. Pas in mei 1924 is er een uitspraak van de
rechter. De gemeente krijgt niet het grasland
van ’t Harde, maar wordt gecompenseerd met
2,5 bunder grond in het noorden van het dorp.
Ondertussen is er op 31 januari 1920 in Huizen
een tweede woningbouwvereniging gesticht, te
weten woningbouwvereniging De Haardstede.
Deze dient in januari 1921 een plan in voor het
bouwen van 122 woningen en twee winkels aan
de zuidrand van het dorp. Uiteindelijk zullen die
woningen in twee fasen worden gebouwd. Het
derde deel van het plan komt niet van de grond,
doordat er veel geruzie is met de gemeente
over de hoogte van de huren. De gemeente is
volgens de Woningwet verantwoordelijk voor

eventuele exploitatietekorten en heeft er dus
alle belang bij om de huren laag te houden.

De woningen in de Wolfskamerbuurt

Februari 1926 dient de heer H. Bos, architect,
namens de woningbouwvereniging Huizen een
aanvraag in voor een bouwvergunning voor
twintig woningen in de omgeving van de Piet
Prinsstraat. Hij gebruikt daarvoor een standaard
aanvraagformulier, dat de artikelen volgt van de
Bouwverordening van 1915. Bij de aanvraag zijn
twee tekeningen gevoegd, namelijk een teke
ning van de ligging van de woningen en een
bouwtekening van de huizen. De tekeningen
zijn van augustus 1925. Op de bij de aanvraag
gevoegde tekening van de ligging van de wo
ningen staan niet alleen de twintig woningen
getekend, maar nog eens veertig woningen en
een winkel.

Het lijkt erop dat de twintig woningen inge
past moeten worden in een bestaand bouw
plan. Er is haast bij, want de twintig woningen
moeten dienen ter vervanging van vierentwin
tig krotwoningen in De Koeiemoes, gelegen op
de hoek van de Kerkstraat en de Achterbaan,
die hoognodig onbewoonbaar verklaard moe
ten worden. De huren van de nieuwe woningen
moeten laag zijn, zodat de bewoners van de
Koeiemoes ze kunnen betalen. Anders moet de
gemeente immers bijpassen.

Het is een opvallend ontwerp. Want volgens
de Gemeentelijke Bouwverordening van 1915 is
het bouwen van rijtjeswoningen niet toege
staan. Er mogen niet meer dan twee woningen
onder een kap worden gebouwd. Op de bouw
tekening zijn aan iedere zijde van de straat tien
woningen onder een kap getekend, vijf aan de
ene zijde van een poort en vijf aan de andere
zijde. De woningen hebben geen voordeuren
aan de straatkant en daarom is een poort nodig
om bij de toegangsdeuren te komen, die in de
achtergevel zijn geprojecteerd.

Nadere bestudering van de aanvraag voor de
bouwvergunning en de tekening maakt duidelijk,
dat de architect heeft moeten woekeren met de
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ruimte. Volgens de Bouwverordening moeten er
op de begane grond minstens twee woonver
trekken zijn. leder woonvertrek moet minstens
een raam hebben. En de toegang tot de woning
mag niet direct in de woonkamer uitkomen,
maar in een portaal. Een portaal van 1 x 1 meter in
de voorgevel van alle tien woningen zou 10 me
ter ruimteverlies veroorzaken. Daarom heeft de
architect de toegangsdeur in de achtergevel
geprojecteerd en is er een poort nodig om bij die
achterdeuren te kunnen komen.

Ook de haakse ligging van de woningen op de
bestaande Piet Prinsstraat moet een probleem
zijn geweest. De bouwverordening geeft exacte
voorschriften voor de grond rond de woning,
zodat voldoende lichtinval is gegarandeerd. En
ook moet iedere woning direct bereikbaar zijn
vanaf de openbare weg. De oplossing is gevon
den in de aanleg van de Nieuwe Tusschenweg
tussen de bestaande Piet Prinsstraat en de
Nieuwe Havenweg.

In het dossier zit een reactie van B en W op
de vergunningaanvraag. Zij hebben geen be
zwaar tegen het bouwen van meer dan twee
woningen onder een kap. Wel wijzen zij de wo
ningbouwvereniging erop dat zij zelf verant
woordelijk is voor het verharden van de Nieuwe
Tusschenweg en de Piet Prinsstraat en het aan
leggen van een verhoogd voetpad van betonte-
gels. Het bestuur van de woningbouwvereni
ging vraagt in een reactie aandacht voor de
gevolgen voor de huur van de woningen, maar
het bezwaar wordt afgewezen, omdat de wo
ningen goedkoop gebouwd kan worden.

Betaalbaarheid gaat voor alles

In mei 1926 geeft de gemeente uiteindelijk ook
het groene licht voor de bouw van deze twintig
woningen, waardoor met de bouw van het hele
complex kan worden begonnen. De twintig
woningen mag de Woningbouwvereniging Hui
zen bij wijze van experiment ‘in eigen beheer’
bouwen, waardoor zij goedkoop het onderhoud
kan uitvoeren. Van de gemeente is goedkope

grond gekocht. Vermoedelijk gaat het om de
grond die de gemeente heeft verworven in de
gerechtelijke procedure met de vereniging Stad
en Lande. Die 2,5 bunder grond, gelijk aan 2,5
ha, kost aan de gemeente niet meer dan 2300
gulden advocaatkosten. Overigens vindt de
gemeenteraad het een aanzienlijk bedrag voor
een verloren rechtsgeschil en dat moet het voor
die tijd ook geweest zijn. Zo is er alles aan ge
daan om de woningen betaalbaar te houden.

Architect H. Bos heeft de zestig woningen
van de Wolfskamerbuurt een mansardedak
gegeven. Een mansardekap of mansardedak is
een dakvorm waarbij in beide dakdelen een knik
zit, waardoor het onderste deel steiler wordt
dan het bovenste deel. Vanaf de tweede helft
van de negentiende eeuw wordt deze dakvorm
veelvuldig toegepast bij woningen om een gro
tere zolderverdieping te krijgen. De naam is
afgeleid van de zeventiende eeuwse Franse
architect Franqois Mansarde.

Opvallend is de overeenkomst in architectuur
en uitstraling van deze woningen met een deel
van de woningen in het zogenaamde Rode
Dorp in Baarn. Het is aannemelijk dat de archi
tect een kijkje is gaan nemen bij de woningen
van zijn Hilversumse collega N. Andriessen, die
het Rode Dorp in Baarn ontwierp.

Een pikant detail bij de bouw van de Wolfska
merbuurt is dat de plannen zijn ingediend door
de heer H. Bos, die als architect in dienst is bij
de gemeente to t 15 mei 1925. Hij vraagt en
krijgt eervol ontslag, nadat er een onderzoek is
ingesteld naar zijn rol bij het realiseren van
woningen voor Woningbouwvereniging De
Haardstede. Hij heeft de plannen getekend en
beoordeeld en vervolgens ook de aanbeste
ding verzorgd. Hij heeft daar geld voor ontvan
gen. Hoewel hij officieel niets fout heeft ge
daan, vindt de gemeenteraad zijn handelwijze
moreel verwerpelijk. Zo komt er een einde aan
zijn wisselende rollen als gemeente/architect
bij het tekenen en beoordelen van bouwplan
nen. Het bouwplan voor de woningen in de
Wolfskamerbuurt wordt beoordeeld door de
nieuwe gemeente/architect, de heer S. Mossel.
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Een rijtje woningen in het rode dorp in Baarn (foto auteur).

Maar de heer Bos kent natuurlijk wel het klap
pen van de zweep.

Het leven in de Wolfskamerbuurt

Het gerucht gaat dat de woningen in de Wolfs-
kamerstraat geen voordeur hebben om de men
sen uit de Koelemoes van de straat te houden.
Waarschijnlijker is dat het een ruimtebesparen-
de oplossing is geweest. Maar het verhaal duidt
wel op de bijzondere betekenis die deze buurt
heeft voor de huisvesting van arbeiders in Hui
zen.

De woningen bestaan nu vijfentachtig jaar.
Het zijn geen boerderijen en geen visserswonin-
gen, het zijn woningen voor arbeiders die werk
ten in de opkomende industrie in Huizen of als
kleine, zelfstandige ondernemers. Helaas zijn er
geen verhalen bekend van de eerste bewoners,

maar wel wonen er nu nog mensen in de buurt
die er zestig jaar geleden zijn geboren en die
ons kunnen vertellen hoe het leven in de buurt
was en is.

Neem bijvoorbeeld Miny en Henk Dukel,
broer en zus. Beiden zijn geboren in de Winkel
van Dukel, een begrip in de buurt. Miny in 1938
en Henk in 1945. De winkel van Dukel is geen
winkel meer, maar het pand staat er nog wel.
De opa van Miny en Henk, Jan Kos, bijnaam
Mos, omdat er al zoveel Kossen in Huizen zijn, is
de eerste winkelier. Hij komt van de visserij. Als
hij verlamd raakt als gevolg van een steek van
een rog en niet meer kan vissen, trekt hij in 1927
in de nieuwe winkel. Ver voor zijn dood hebben
zijn dochter en haar man, die een zoon is van
veldwachter Dukel, de winkel overgenomen.
Vandaar de naam ’winkel van Dukel’. Miny her
innert zich dat zij regelmatig moest helpen in de
winkel. Er komen vooral buurtbewoners bood-
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schappen doen. Maar heel af en toe komt er
een vreemde. De Dukels kennen de buurtbewo
ners en daarom mogen die hun boodschappen
doordeweeks laten opschrijven en zaterdags
betalen. Dure spullen, zoals een echte zemen
lap, kunnen op afbetaling worden gekocht. Het
bedrag wordt dan achter in het boekje geno
teerd en wekelijks wordt een deel van de schuld
afgelost. De winkel is een echte buurtwinkel,
zoals we ze helaas nu niet meer kennen. Miny
herinnert zich dat er dag en nacht klanten kwa
men. Als ze gesloten waren, kwam het volk
achterom. Er waren nog een paar andere kleine
winkels in de buurt, zoals bijvoorbeeld ’Poeleke’
op de hoek van de Magdaleenweg en de Botter-
straat, maar de winkel van Dukel was de groot
ste en de drukste.

De Noord, zoals Miny en Henk de buurt noe
men, was een kinderrijke buurt. Sommige gezin
nen hadden er wel vijf of zes. Die werden te
slapen gelegd op zolder, naast elkaar en zonder
enige afschutting, ook niet tussen de jongens
en de meisjes. Men wist niet beter. Het was een
nette arbeidersbuurt. Tuintjes werden keurig
verzorgd en ‘zaterdags werden de lucifers uit
het grind gehaald’. De bewoners werkten in de
textielfabriek aan de haven, bij de aardewerkfa
briek, bij Balatum, bij de Chemische fabriek in
Naarden of in de Mayonna visfabriek. Maar in
de buurt woonden ook kleine middenstanders,
die het een en ander aan huis verkochten of
met een kar langs de deuren trokken.

Het was een arbeidersbuurt, geen volksbuurt,
benadrukken Miny en Henk. Er waren geen
asociale toestanden. De buurtbewoners kerk
ten in de Oude Kerk. Maar niet allemaal. De wat
’praktischer’ mensen gingen naar bijeenkom
sten van de Evangelische Gemeente in het Ver
enigingsgebouw naast de Openbare School in
de Schoolstraat. Miny en Henk mochten op
zondag fietsen. Zij hebben geen klederdracht
gedragen, maar kunnen zich herinneren dat
oudere mensen in de buurt dat wel deden.
De kinderen gingen naar de christelijke Juliana-
school aan de Driftweg. Zij speelden op de
woeste gronden rondom de buurt, in het Mag-

daleen bos en bij de Zuiderzee. Als ze de straat
uitliepen, rechtsaf sloegen de Prinses Irene-
straat in en dan door het hek liepen ter hoogte
van wat nu de Kleine Janstraat is, stonden ze
buiten in het open veld. Een waar speelparadijs
met de berg de Kleine Jan als letterlijk en figuur
lijk hoogtepunt. Schaatsen deden zij op De
Baat, en als het heel hard gevroren had op zee.
Miny herinnert zich ook nog wel dat een eindje
verderop richting haven de koeien in de wei
liepen. Ook herinneren zij zich heel erg goed de
feesten in de buurt. Die werden georganiseerd
door de buurtvereniging De Noord.

Eenmaal per jaar was er een uitstapje met de
bus voor de kinderen. Ze gingen naar Avifauna
of De Efteling of gewoon naar zee. Miny en vele
buurtgenoten kregen zwemles in het zwembad
van Naarden bij badjuf Suzan. Zij moesten daar
met de fiets heen. Ook de ouderen maakten
eenmaal per jaar een busreis. Daar moest wel
wekelijks voor gespaard worden. Maar het
grootste feest voor de kinderen is de jaarlijkse
opvoering van een toneelstuk, waarvoor hard
en serieus werd gerepeteerd bij mevrouw van
Elck op de Nieuw Bussumerweg. De grote uit
voering was in de Verenigingszaal in de School
straat. Miny was ook lid van de zangvereniging
Jong Holland. De heer Postuma was de dirigent.

In de jeugd van Miny en Henk staan er nog
geen huizen aan de overkant van de Mag
daleenweg. Dus tussen de huizen van de buurt
en het rijtje huizen aan het Grenspad ligt een
open veld, waar de kinderen ook kunnen spe
len. De Bestevaer is er nog niet, ook niet als
zandpad. De Zeeweg is vanaf de kaashandel van
Verwij een zandpad, dat dwars door het Mag-
daleenbos loopt. De boerderij van Piet Prins
stond er nog wel. Die is rond 1980 afgebrand.
Op die plaats staat nu een nieuw huis.

De huizen hebben allemaal een eigen bakste
nen schuurtje, dat dicht tegen het huis is ge
bouwd, maar er wel los van stond. Ze zijn ge
bouwd rond een soort van binnenhof. Dat is
voor gemeenschappelijk gebruik. Maar Miny en
Henk herinneren zich dat de buurtbewoners er
kris en kras door elkaar schuurtjes gingen zet-
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De winkel van DukeI in 1951 met Miny DukeI tweede van links (foto Huizer Courant - serie Huizer Verhalen).
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ten en zich daarmee gebied toeeigenden. Veel
later heeft de woningbouwvereniging het ge
bruik van de middentuin gereguleerd.

De toekomst van de buurt

In het jaar 2000 krijgen de bewoners van de
buurt een brief van woningbouwcorporatie De
Alliantie, de verhuurder, dat de woningen van
wege de slechte staat op de nominatie stonden
gesloopt te worden. De Alliantie belooft dat er
nieuwe woningen voor in de plaats gebouwd
zullen worden. De buurt komt in opstand. De
bewoners willen geen nieuwe, moderne wo
ning. Zij willen in hun huis blijven wonen dat ze
vaak met veel liefde hebben opgeknapt. Ze zijn
vooral bang dat het karakter van hun buurt
verloren zal gaan. Om een vuist te kunnen ma
ken tegenover de grote, sterke Alliantie richten
zij bewonersvereniging De Eenheid op en vra
gen steun aan de Stichting Behoud het Oude
Dorp. Dan ontstaat ook het idee voor de buurt
de status van een beschermd dorpsgezicht aan

te vragen, waardoor slopen veel lastiger zou
worden. Andere zogenaamde tuindorpen in de
omgeving hebben immers ook die status kun
nen verwerven, zoals het Rode Dorp in Baarn,
de Godelindebuurt in Bussum en de Electro-
buurt in Hilversum. Waarom dan de Wolfska-
merbuurt niet?

Bij de aanvraag voor de beschermde status
hebben de bewoners ook aandacht gevraagd
voor het leven in hun buurt. Trudy Koper, secre
taris van de bewonersvereniging De Eenheid
heeft het zo op papier gezet: ‘De sociale samen
hang in deze wijk is bijzonder goed te noemen.
Er is nooit een probleem dat niet opgelost kan
worden. Men groet elkaar vriendelijk, overloopt
elkaar niet maar kan altijd een beroep doen op
buurtgenoten bij calamiteiten. Of zoals iemand
laatst terecht opmerkte: je kunt zien dat de
mensen hier in vrede leven. Wij denken dat dit
in deze tijd een heel groot goed is.

Er wordt door de bewonersvereniging het
een en ander georganiseerd zoals Sint Maarten,
een buurtbarbecue, knutselmiddagen/avonden
voor de kinderen uit de wijk en er is elk jaar een
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De avondvierdaagse in de Wolfskamerbuurt (foto auteur).

Nieuwjaarsreceptie. Ook wordt een wijkblad
uitgegeven De Franse Kop. Daarin kunnen bewo
ners lezen over de contacten met de woning
corporatie, het wel en wee in de buurt, wat
buurtgeschiedenis en de eventuele plannen die
de bewoners aangaan. Ook is er altijd een pagi
na voor de kinderen en bijvoorbeeld een heer
lijk recept.

Ons doel is zover te komen dat deze wijk de
status beschermd dorpsgezicht krijgt en dat het
behoud van de wijk in de toekomst gewaar
borgd blijft. Het is in onze ogen een heel bijzon
dere wijk met een eigen gezicht waarvan wij als
bewoners het vreselijk zouden vinden als zo’n
bijzonder en karakteristiek stukje Huizen voor
de gemeente én voor de bewoners, die hier met
veel plezier leven, verloren gaat. Wij denken dat
zo’n mooi stukje Huizen, als de opknapbeurt
eenmaal achter de rug is, bijvoorbeeld een heel
aardige verbinding zou kunnen zijn, als toeristi
sche trekpleister tussen het havengebied dat
momenteel wordt opgeknapt en het oude cen
trum van Huizen.’

De gemeente Huizen heeft inmiddels laten we
ten dat er serieus onderzoek zal worden ge
daan naar de mogelijkheden deze buurt een
beschermde status te geven. En de Alliantie
heeft de plannen voor sloop en nieuwbouw in
de ijskast gezet.

Nel Hoogmoed is voorzitter van de Stichting
Vrienden van het Oude Dorp in Huizen.

Noot

1. De buurt is genoemd naar een jachtgebied bij
Huizen, ‘Wolfskamer’ geheten.
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Hannie de Vletter (1921 -  2006)
de Kringloop-Ster van Huizen

Ruud Hehenkamp

Op vrijdag 29 december 2006 werd mevrouw Hannie de Vletter begraven. Vooraf
werd zij stijlvol herdacht tijdens een ontroerende, druk bezochte dienst in De Engel.
Dit kerkje van de vrijzinnige geloofsgemeenschap, gesticht door de NPB
(Nederlandse Protestantenbond) was voor haar het centrum van waaruit zij al haar
activiteiten bedacht en uitvoerde, gesteund door haar man Rob en haar kinderen.
Zelf was zij bij haar uitvaart zeer aanwezig, liggend op een vurenhouten blad en
reeds half gewikkeld in een wijde wade. Aan het einde van de bijeenkomst vouwden
haar kinderen het doek toe en zo werd zij later, zonder kist, in haar graf op ‘De
Woensberg’ neergelaten. Zoals zij met hart en ziel voor de natuur geleefd had, zó
werd zij te ruste gelegd: één met de aarde in de kringloop der dingen.

Hannie de Vletter heeft voor Huizen veel bete
kend. Vanuit De Engel nam zij het initiatief tot
de Huizer afdeling van Amnesty International
en de oprichting van een schrijfgroep. Ook
steunde zij de acties van de Stichting Behoud
het Oude Dorp to t de Hoge Raad aan toe, bij
voorbeeld toen het postkantoor zou worden
afgebroken.

Maar haar grote betekenis heeft zij gehad
voor de ontwikkeling van het milieubewustzijn
in Huizen. Ze werd gedreven door de overtui-
ging dat eerbied voor de natuur een basisvoor
waarde is voor onze toekomst. Het rapport
Grenzen aan de groei uit 1972 van de Club van
Rome was haar inspiratiebron. Zij kon mensen
hiervoor winnen; waar nodig, was ze in staat
respect af te dwingen. Allereerst door te zorgen
dat haar milieugroep vaak werd opgemerkt.
Eens bracht zij alle leden van deze groep ertoe
om tijdens een nieuwjaarsreceptie van de ge
meente een uit krantenpapier gevouwen steek
te dragen: Wij zijn er! Zie ons niet over het
hoofd!. Opboksen moest ze tegen de geringe
belangstelling voor het milieu. Haar initiatieven
omtrent ‘kringloop’ en ‘hergebruik’ klonken in
de jaren zeventig nog vreemd en lastig. Meestal
werd alles wat voor duurzaamheid pleitte, juist
te ‘duur’ gevonden.

In 1973 werd ze, als vertegenwoordigster van
de burgerij, lid van de Begeleidingscommissie

Oostermeent (BCO), die de gemeente adviseer
de bij de bouw van deze nieuwe grote wijk in
Huizen. Daar werd zij bekend om haar gedegen
kennis van zaken. Allerlei landelijke studies,
cijfers en ontwikkelingen inzake het milieu hield
ze bij. Haar inbreng in de BCO had betrekking
op zaken als het regionale woon-werkverkeer,
de winkelvoorzieningen, het stimuleren van
openbaar vervoer, aandacht voor de groenfunc-
ties -  zoals de Vista -  in het gebied, het behoud
van het vierde kwadrant en de noodzakelijke
inspraak van aanstaande bewoners. Zij bracht
als eerste het begrip ‘milieu-effect-rapportage’
ter sprake. Om het gemeenteoverstijgende
karakter van de Oostermeent in beeld te bren
gen kreeg ze de burgemeesters van Huizen en
Blaricum tezamen zo ver, dat ze bereid waren
op een tandem door het gebied te fietsen.

Bijzondere aandacht had zij voor de groeien
de hoeveelheid afval. Invoering van grote con
tainers voor ongesorteerd huishoudelijk afval
zou de afvalberg doen toenemen en dus de
energie van de aarde uitputten. Zij richtte daar
om in 1979 de werkgroep (later: stichting) Ener
giebesparing Huizen op vanuit de BCO en ver
schillende Huizer vrouwenorganisaties in 1979.
Deze werkgroep Energiebesparing Huizen werd
in 1983 een formele stichting, waarvan zij de
eerste voorzitter was. Door haar acties zoals
een enquête onder 1000 Huizer gezinnen, een
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Op 1 juni 2002 werd aan Hannie de Vletter bij haar afscheid van de Stichting Energiebesparing Huizen een koninklijke
onderscheiding uitgereikt door de loco-burgemeester, mevrouw W. Metz (links).
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energie-besparingsmarkt, het opstellen van
lijsten met hergebruikadressen en de jaarlijkse
milieukrant vertraagde zij de invoering van die
grove containers. Tenslotte kwamen ze er toch,
maar wel kleineren soortgericht.

In 1982 richtte zij ook een Huizer kringloop
winkel op, die nu gevestigd is aan de Bakboord
(niet te verwarren met de grote ‘Kringloper’ in
Naarden!). Tenslotte droeg zij bij aan de natuur
beleving van kinderen door in 1995 het Natuur-
en Milieu-Educatiecentrum De Ruif te helpen
stichten op het terrein van de Kinderboerderij
aan ’t  Merk. Aan de ontwikkeling van deze kin
derboerderij had ze jarenlang bijgedragen door
het ophalen van schillen te steunen in enkele
zogenaamde schillenwijken.

Één keer nog, op 17 september 2006, daalde
zij op haar scootmobiel van haar huis aan de
Beethovenlaan helemaal af -  via de winkel? -
naar de Ruif. Er was een kunstzinnige ‘open
middag’ georganiseerd om de doorstart van De
Ruif meer bekendheid te geven. Op het terrein
van de kinderboerderij waren twee kunste
naars, Michiel Linders en Iwan Mijatovic, bezig
aan ouders en kinderen uitleg te geven en hen

mee te laten tekenen aan wat ze op de boerde
rij zagen. De opkomst was die van een gewone
zondagmiddag: rustig, niet druk. Hannie de
Vletter stapte af en bewoog zich met gefronst
voorhoofd over het terrein en door De Ruif.
Allemaal wel aardig gedaan, hoor, prees ze, maar
waar zijn de kinderen? Hier ging het haar om:
actieve deelname van de doelgroepen aan posi
tieve ontwikkelingen van het milieu.

Huizen dankte Hannie de Vletter voor haar
verantwoordelijk burgerschap met de gemeen
telijke erepenning. Ook een koninklijke onder
scheiding werd haar uitgereikt. Zij was een Ster
in de Kringloop. Haar begrafenis was een state
ment. En haar erfenis mag er zijn: een kring
loopwinkel, een NME-centrum en een stichting!
Haar naam zingt nog steeds rond in Huizen to t
in dit nummer van TVE aan toe, dat mogelijk
werd door de opbrengsten van het werk in haar
kringloopwinkel.

Drs. Ruud Hehenkamp is oud- secretaris Stichting
Energiebesparing Huizen.
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Voor uw vorst en vaderland gestreden
Molukkers in Huizen 1951 -1972

Jan Vollers

Op 21 maart 2011 woonde ik een indrukwekkende herdenkingsdienst bij in de Nieuwe
Kerk aan de Brede Englaan. Juist zestig jaar eerder kwamen de eerste Molukkers in
deze gemeente. Thans wonen er ca 400 Molukkers in Huizen. Tijdens deze dienst
blikte de voorgangster namens twee Molukse kerkgenootschappen terug in de tijd
met Molukkers die natuurlijk uit Huizen zelf afkomstig waren, maar ook met velen
die inmiddels waren verhuisd naar andere woonplaatsen. Met het voorlezen van
namen van overledenen voor wie uit eerbied kaarsen werden aangestoken, werd de
lange periode van zestig jaar verblijf in Nederland symbolisch overbrugd. Eén van de
drijvende krachten achter het herdenkingscomité was Mieke van Nus-Louhenapessy.
Met haar en haar echtgenoot had ik later een gesprek in hun appartement in een
torenflat in Almere. Toepasselijk is dat ze vandaar schitterend uitzicht heeft op de
kustlijn van het Gooi en zo ook uit de verte op de plaats waar ze ooit opgroeide,
namelijk in het toenmalige kamp Almere in Huizen aan de Oud Bussumerweg (zie het
interview na dit artikel). Ik beperk me tot de periode vanaf de komst in Nederland in
1951 tot de uitplaatsing van de meeste bewoners van het woonoord Almere naar
twee nieuwbouwwijken in Huizen wat uiteindelijk in 1972 werd afgerond.

Gedeelde geschiedenis

In 2011 is de Molukse gemeenschap zestig jaar in
Nederland. De gedeelde geschiedenis van Mo
lukkers en Nederlanders gaat echter al veel lan
ger terug. De aanwezigheid van waardevolle
specerijen zoals kruidnagel en nootmuskaat in
de Molukken trok al eeuwenlang handelaren uit
andere gebieden, eerst Arabieren en Portuge
zen. In het begin van de 17® eeuw slaagde de Ne
derlandse VOC erin om -  door onderhandelin-
gen en geweld -  er een monopolie te vestigen.
Zo deden de islam en het christendom hun in
trede in de Molukken. Een deel van de bevol
king werd moslim, een ander deel christen.

In Nederlands-lndië waren vooral de christelij
ke Molukkers in dienst van de koloniale over
heid. Onderwijzers, ambtenaren en militairen in
Nederlandse dienst zwermden uit over de hele
archipel. Molukkers heetten trouw te zijn aan
Nederland. Tijdens de Japanse bezetting verlo
ren velen hun leven vanwege die trouw. Maar

ook is er verzet geweest tegen het Nederlandse
gezag en vochten tijdens de strijd om de on
afhankelijkheid van Indonesië Molukkers ook
mee aan Indonesische zijde.1

Tijdelijk naar Nederland
In de nasleep van de overdracht van de soeve
reiniteit door Nederland aan Indonesië op 27 de
cember 1949 zou het Koninklijk Nederlands-
Indische Leger (KNIL) in juli 1950 worden opge
heven. Inheemse militairen moesten kiezen
voor overgang naar het Indonesische leger of
demobilisatie. Indonesië was formeel een fede
ratie. De nationale gedachte had echter al te
zeer wortel geschoten om de federatieve struc
tuur in de lijn van de akkoorden van Linggadjati
en Renville, in een unie met Nederland onder de
Nederlandse koningin, lang overeind te hou
den.2 Een krachtmeting ontstond spoedig tus
sen de eerste president van de federatieve re
publiek, Soekarno, en politici van de provincie
Zuid-Molukken van de deelstaat Oost-lndonesië
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die met steun van KNIL-eenheden de deelstaat
in stand wilden houden. Toen dit snel niet houd
baar bleek, scheidde de provincie zich op 25
april 1950 formeel af.

De Republiek Zuid-Molukken (RMS) was -  zo
als later zou blijken, kortstondig -  een feit. Ne
derland steunde de nieuw uitgeroepen onafhan
kelijke provincie niet, maar minister-president
Drees wilde Indonesië wel houden aan het zelf
beschikkingsrecht van de deelstaten, liefst via
een volksraadpleging. Pogingen om de Verenig
de Naties te winnen voor dit idee, strandden in
de Veiligheidsraad. Op het ogenblik dat het Indo
nesische leger uiteindelijk de belangrijkste Mo
lukse eilanden gewapenderhand veroverd had,
waren overigens de meeste Molukse KNIL- mili
tairen verspreid in de Indonesische archipel gele
gerd, ver van de Molukken. Wel zou een guerrilla
van de RMS-getrouwen in de oerwouden van Ce
ram nog dertien jaar voortduren.

Molukkers kunnen niet terug
Een belangrijk deel van de Molukse militairen
was al overgegaan naar het Indonesische leger,
maar in oktober 1950 wachtten op Ambon nog
steeds 3750 mensen op afvloeiing.3 Nederland
noch Indonesië wilden daaraan meewerken, zo
lang de RMS het op Ambon voor het zeggen had.

Degenen die na de opheffingsdatum van het
KNIL in juli 1950 nog niet zouden zijn gedemobili
seerd, kregen tijdelijk de status van soldaten van
de Koninklijke Landmacht. Deze afspraak tussen
Nederland en premier Hatta zou later nog zo’n
belangrijke rol gaan spelen, waaraan de uiteinde
lijk naar Nederland overgebrachte Molukkers de
Nederlandse regering vergeefs probeerden te
houden. Nederland wilde vervolgens de Molukse
militairen tegen hun wil op Java ontslaan. Uitein
delijk voorkwam een verbod van de Nederlandse
rechter op 22 januari 1951 dat en bleef alleen tij
delijke overbrenging naar Nederland als laatste
optie over. Zoals een van de latere bewoners van
het woonoord in Huizen het omschreef: Op20 fe
bruari 1951 vertrokken wij vanuit Tandjung Perak,
de haven van Surabaya, met het schip Kota Inten
naar Nederland. Mijn ouders, broers en zusjes. Mijn
ouders konden niet anders: mijn vader was immers

Onderkomen in barak woonoord Almere (foto: Moluks
museum).

militair bij het KNIL Hij had gevochten voor de Ko
ningin en de Nederlandse vlag. Het was zijn wens
om van Java direct terug te gaan naar Ambon,
maar de omstandigheden lieten dat niet toe.4 Met
twaalf transportschepen kwamen zij in Rotter
dam en deels in Amsterdam aan. Koningin Juliana
wenste in een voorgelezen welkomstboodschap
dat de tijd hier door te brengen een goede herinne
ring zou blijven. 5

Woonoorden

In twee maanden tijd had de Nederlandse over
heid woonruimte gevonden in 52 woonoorden
voor ruim 12.500 Ambonezen, op zich een hele
prestatie. Om de huisvestingsnood op tijd het
hoofd te bieden werden ook twee voormalige
Duitse concentratiekampen, Westerbork en
Vught, weer geschikt gemaakt.

Het kamp Almere in Huizen was een van deze
woonoorden. In totaal stonden er in het woon
oord negen woonbarakken, twee vrijgezellen
barakken, een waslokaal met bijbehorend
douchegedeelte, een kerkgebouw met aanslui
tend een kantine, een school speciaal gericht op
de technische opleiding voor mannen, een centra
le keuken en een voorraadschuur, een kolenhok
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en een schuur. In het midden van het kamp lag
een groot plein met aan de zijkant een vlaggen-
stok. Aldus Julia Snell die hier opgroeide.6

In feite leek zo’n woonoord wel enigszins op
de leefwijze die men gewend was in de Indone
sische kazernes (tangsi’s). In Indonesië was het
gewoon dat vrouw en kinderen van de soldaten
bij hen inwoonden. Het op elkaar aangewezen
zijn, de centrale voorzieningen, kampleiders, be
heerders en betaalmeesters bij wie verzoeken
moesten worden ingediend -  deze aspecten
bleven ook hier nog lang bestaan. Veelvuldig
werd ook de RMS-vlag ceremonieel gehesen.
Het werd gedoogd, als het maar niet te zicht
baar was voor de buitenwereld. De algehele
verantwoordelijkheid voor het welzijn berustte
vanaf 1952 bij een speciale rijksdienst, het Com
missariaat van Ambonezenzorg (CAZ). Afgezien
van hun wel gewaardeerde inzet bij seizoens-
werk werd regulier werk door Molukkers de
eerste jaren ontmoedigd. Contacten met de bui
tenwereld waren er zeker wel. Vaste leveran
ciers kwamen geregeld in het kamp langs: de
melkboer, de groenteboer, stomerij Palthe, de
bakker, de Italiaanse ijsverkoper en de visboer.
En voor alle dagelijkse levensbehoeften kon
men altijd bij de kantinehouder terecht.7

Het trof eerdergenoemde Julia Snell als klein
meisje dat de rijksoverheid voor alles zorgde.
Ook in de kerk in het kamp bleek dat. Ik schom
melde met mijn benen onder de opklapbare hou
ten kerkstoel, keek rond en liet mijn gedachten
afdwalen. De letters RE op de rugleuningen staar
den mij aan: ze betekenden Rijks Eigendom. 8

Pas in 1956 durfde de landelijke politiek de fei
ten onder ogen te zien: de meeste Molukkers
zouden hier blijven, de staatszorg stond zelf
zorg in de weg en dat moest voortaan anders.
Molukkers moesten met handhaving van het
groepsverband de verantwoordelijkheid voor het
eigengezin nemen, aldus minister Van Thiel van
Maatschappelijk Werk.9 De zelfzorg werd in
1956 van kracht ondanks hier en daar hevig ver
zet van Molukse kant, waaronder enkele uit de
hand gelopen rellen zoals in Westkapelle
(Zeeland) met schietpartijen, strafoverplaatsin-
gen en interneringen. Daarvan was echter voor

zover bekend in Huizen geen sprake. Het verzet
dat hier en daar de kop opstak, kwam voort uit
opgekropte frustraties over de uitzichtloosheid
van hun bestaan tot dan toe. Velen vreesden
dat ze met invoering van de zelfzorg hun aan
spraken op een mogelijke terugkeer naar Am
bon voorgoed konden vergeten.

Wonen in de wijk

Zelfzorg
Politiek had minister Van Thiel de zelfzorg door
gezet, de verantwoordelijke dienst het CAZ was
al eerder begonnen met voorbereidingen. In
tien jaar tijd was het aantal Molukkers verdub
beld. De locaties van nieuwe woonwijken zou
den worden gekozen waar de meeste kansen
op werkgelegenheid bestond. Overigens viel
niet eerder dan in 1959 het landelijke besluit dat
gemeenten Molukkers gingen inschrijven in hun
bevolkingsregister (sindsdien telden ze mee in
de gelden van het Gemeentefonds). Daarom is
het wel opvallend dat het gemeentebestuur van
Huizen nog lange tijd aarzelde om alle kampbe
woners in aanmerking te brengen voor nieuw te
bouwen huizen. Aanvankelijk zou dit alleen gel
den voor Molukkers die de kost verdienden in
Huizen zelf, in 1968 werd dit opgerekt to t allen
die althans in het Gooi economisch gebonden
waren. Dat betekende nog vijftien gezinnen er
bij. Maar zo vielen alsnog zes van de 39 in dat
jaar te huisvesten gezinnen buiten dit criteri
um.10 Waarom ging het zo moeizaam eraan
toe ?

Het startschot dat het einde van het kamp
Almre in Huizen inleidde, was de aankondiging
in 1960 in een brief van het CAZ aan het ge
meentebestuur van Huizen. Daarin stond: Enige
tijd geleden is door de regering aanvaard dat er
voor vele Ambonezen binnen afzienbare tijd geen
reële kans op vertrek meer is. Bewust wordt er
sindsdien naar gestreefd de voorwaarden te
scheppen voor een geleidelijk verloop van het -
overigens door velen nog niet begeerde -  proces
van ingroeiing in de Nederlandse samenleving....
Daarom zullen er geen nieuwe woonoorden meer
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worden gebouwd of bestaande vernieuwd. Ver
spreid wonen te midden van de Nederlanders zou
voor het verloop van de ingroeiing waarschijnlijk
het beste zijn. Gebleken is echter dat de meeste
Ambonezen dit -  nog -  niet willen... .Het compro
mis is dat de woonwijk in gemeenten waar Ambo
nezen wonen en/of werken wordt gebouwd."

Voor veertig gezinnen zouden in vier jaar tijd
steeds tien woningen gebouwd moeten wor
den. Op kosten van het rijk. Hierna volgde enige
tijd van onderhandelen: over het aantal wonin
gen per bouwjaar, over de hoogte van de
grondprijs en over het ruilen van toegewezen
woningen voor Molukkers met andere wonin
gen in de premie- en vrije sector. Het was im
mers tegelijk nog de tijd van ernstige woning
nood in Nederland. Maar ook de kampraad be
gon zich te roeren. Die verlangde dat er in ieder
geval gelijktijdig een kerkgebouw zou verrijzen
midden in de nieuwbouwwijk. Het CAZ billijkte
dat verlangen van de Molukse kampraad -  wat
immers ook als landelijk beleid gold.12

Touwtrekken tussen gemeente en kampraad
Maar het Huizer gemeentebestuur had nog
iets anders voor. In 1965 laat het aan het rijk
weten: de Ambonese gezinnen van kamp Al-
mere zullen niet in een aaneengesloten wijkge-
deelte worden gehuisvest, doch zoveel mogelijk
gespreid worden over het gehele complex
‘Bovenweg’ waarin ook een plaats is aangege
ven voor het te bouwen kerkje.'3 Naar de Bo
venweg zijn in 1968 twaalf gezinnen verhuisd,
naar Stad en Lande moesten later nog vijftien
gezinnen volgen. De kampraad zag met lede
ogen dat de gemeente niet van plan was een
aaneengesloten woonwijk toe te wijzen aan de
resterende gezinnen. Ze zouden sowieso in
twee wijken terecht komen. De raad laat daar
op weten: Wij verzoeken u en de RGD
(Rijksgebouwendienst) om de kerk niet te bou
wen, omdat wanneer w ij toch geen kern zullen
krijgen met de kerk in het midden, moeten wij
onze kerk in het kamp behouden. We hebben
gezien dat van een blok huizen bestaande uit 7
woningen alleen maar één woning ter beschik
king wordt gesteld aan een van onze mensen.14

Op 13 november 1968 heeft de kampraad een
onderhoud met wethouder Bout. Omdat verde
re tegemoetkomingen aan de verlangens van de
Molukkers uitblijven, schrijft de kampraad nog
maals een verbitterde -  emotioneel geredigeer
de -  brief aan het gemeentebestuur: Tot heden
hebben wij gewacht op het antwoord van de be
doelde Wethouder maar helaas nog geen enkele
bericht is binnengekomen zodat wij to t U allen
moeten wenden om deze zaak te willen bekijken
en gaarne een bericht van U te mogen ontvangen.
Wij Zuid Molukkers in Huizen hopen op Uw welwil
lendheid omtrent onze verzoek. U allen heeft al
lang onze standpunt gekend en die zullen wij ook
blijven streven en vasthouden zoals wij 3 eeuwen
lang hebben gestreden en volgehouden voor het
behoud van het welzijn van Uw Vorst en Vader
land in het verre oosten to t het bittere einde.'3

Landelijke bemiddeling
Ook verschillende landelijke bemiddelingspogin
gen, onder andere van landelijke Molukse kop
stukken als ds. Metiary, brachten aanvankelijk
geen verandering: de laatste gezinnen die naar
de wijk Stad en Lande verhuisden, woonden
weliswaar in dezelfde wijk, met name in de gro
tere hoekhuizen wegens de vaak grote gezin
nen, maar kwamen wel zo te midden van Neder
landers te wonen. Terwijl de meeste verhuizin
gen plaatsvonden naar een nieuwe woonwijk
waar Molukkers bij elkaar woonden, vond
slechts in een viertal andere gemeenten derge
lijke ‘gemengde’ huisvesting plaat.16

In Huizen verstreek tussen de eerste aan
drang die de verantwoordelijke rijksdienst, zoals
wij zagen in 1960 uitoefende op het gemeente
bestuur en de uiteindelijke verhuizing van het
laatste gezin, twaalf jaar. In 1970 zit de zaak nog
muurvast: de gemeente wil in de volgende
nieuw te bouwen wijken per se een verhouding
handhaven van één Moluks gezin op tien wonin
gen. Inmiddels is wel het kerkje aan de Gemeen-
landslaan gereed gekomen, maar het staat al
twee jaar leeg. Men blijft uit protest kerken in
het woonoord en heeft de sleutel van de nieu
we kerk ingeleverd bij het ministerie van CRM,
dat na de opheffing van het CAZ de Molukse za-
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ken behartigt. De burgemeester dreigt in een
gesprek met de kampraad dat wie nu nog nieu
we woningen weigert, onderaan de lijst van wo
ningzoekenden wordt gezet.17 Daarna doet de
gemeente een iets soepeler aanbod van 34 wo
ningen op de nieuw te bouwen 274 woningen in
Stad en Lande, wat neerkomt op een verhou
ding van één Moluks gezin op acht woningen.18
Prompt verklaart de kampraad zich nog steeds
zeer teleurgesteld19 en komt hij met een eigen
indelingsvoorstel voor de nieuwe wijk.20

Inmiddels zijn al 35 gezinnen verhuisd en be
gint de gemeente de eerste gesprekken met de
wijkraad die namens deze gezinnen optreedt.
De wijkraad wordt bereid gevonden zijn goede
diensten aan te bieden om de kampraad te be
wegen mee te werken aan de ontruiming van
het kamp.21

Doorbraak
Het is echter wethouder Baljet die samen met
de Woningbouwvereniging Huizen de impasse
weet te doorbreken in een overleg met de
kampraad op 15 februari 1972. De kampraad
zwicht ter plaatse en trekt een aanvankelijk ge
presenteerde ‘resolutie’ om het woonoord niet
te verlaten in. Het blijkt nu mogelijk om reke
ning te houden met de grootte van gezinnen,
waarvan er dertien terecht kunnen in keuze-
planwoningen die geschikt zijn to t zes personen
en twaalf grotere gezinnen in woningwetwonin
gen. Een plattegrond van de toe te wijzen wo
ningen wordt overgelegd. Gevolg is dat de sleu
tel van 1:8 althans voor de eerste categorie
wordt verlaten, terwijl er ook nog acht wonin
gen worden gezocht buiten de wijk en er voor
vier alleenstaanden zal worden gezorgd.22 Het
gemeentebestuur laat daarop opgetogen we
ten: Wij zijn verheugd dat met u en met het be
stuur van de woningbouwvereniging ‘Huizen’ om
trent de woningverdeling overeenstemming kon
worden bereikt. In de nazomer zullen alle gezin
nen uit het kamp ‘Almere’ in de toegewezen wo
ningen wonen. Ook kijken we waar het jeugdge-
bouw zou kunnen komen. Dan volgt zuinigjes:
Dat gebouw zal uiteraard niet door de gemeente
worden gefinancierd.23

Wat er nu nog te zien is van het afgebroken woon
oord.

Het laatste obstakel is het aanzeggen van een
ontruimingsbevel aan één Moluks gezin dat
bleef volharden in de weigering om te verhui
zen. Met het achter de hand houden van de ME
-  die uiteindelijk niet hoeft in te grijpen -  ver
loopt de ontruiming op 1 juni 1972 alsnog vreed
zaam.

Slotwoord

Dat het beleid om alle inwoners van het woon
oord Almere te bewegen uiteindelijk te verhui
zen gepaard ging met deze verwikkelingen, is
typerend voor hoe dat er ook elders aan toe is
gegaan. Vanaf 1960, toen de eerste woonwijk
werd opgeleverd in Appingedam, zouden er in
totaal veertig volgen. Het zou echter to t 1993
duren, toen een woonwijk het allerlaatste
woonoord in Vught verving.24 Het meestal lijd
zame verzet onder aanvoering van de kampra-
den liep soms parallel met allerlei verbindingslij
nen die deze hadden met de landelijke organisa
tie van de Badan Persatuan als grootste politieke
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Wat er nu nog te zien is van het afgebroken woon
oord.

wrnm
iHiif

beweging die de RMS-gedachte ondersteunde,
dan wel met een aantal kleinere landelijke orga
nisaties van oud-KNIL-militairen die niet zozeer
op politieke leest geschoeid waren, maar vooral
genoegdoening eisten van de Nederlandse re
gering en uit waren op financiële compensaties
en eerherstel.

Het ongeduld en het ongenoegen over het
uitblijven van enig succes dat de oudere genera
ties op hun naam konden schrijven, zouden eind
jaren zeventig vooral de in sommige woonoor
den opgegroeide jongere Molukkers militant
maken. Dit speelde vooral in Assen, Boven-
Smilde en Capelle aan de IJssel een rol, maar
minder in Huizen. De tactiek die de gemeente
Huizen met volharding volgde om het verspreid
wonen af te dwingen, heeft wellicht daar ook
aan bijgedragen. Anderzijds: er zijn genoeg an
dere woonwijken -  in meerderheid zelfs -  waar
Molukkers wél bij elkaar woonden en nog wo
nen, maar waar de voedingsbodem voor jonge
ren kennelijk ontbrak om met politiek geïnspi
reerde acties volledig te ontsporen en te radica
liseren. Sadder en wiser hebben de meeste Mo

lukkers in Nederland sindsdien inmiddels inge
zien dat hun perspectief en dat van hun kin
deren tóch in ons land gelegen is.

Geen bijzondere band meer
Interview met
Mieke van Nus-Louhenapessy

Het woonoord
Mieke van Nus-Louhenapessy is in Huizen gebo
ren in het woonoord Almere. Ze is dus van de
tweede generatie. Zoals ze zelf zegt, kun je al
leen aan de vegetatie zien, waar de ingang van
het woonoord aan de Oud-Bussumerweg ooit
was. Het is nu allemaal gewoon bosterrein van
het Goois Natuurreservaat.

Alleen het PEN-huisje dat er vlakbij stond,
staat er nog steeds. Een leus van Molukse soli
dariteit met Vrij West Irian (tegen de inlijving bij
Indonesië) op het PEN-huisje is thans de enige
zichtbare herinnering aan de aanwezigheid van
de Molukse gemeenschap die er ooit woonde.

Aanvankelijk woonden vele Molukkers bij el
kaar die ook vroeger in verschillende dienston
derdelen van het KNIL met elkaar te maken had
den gehad. Zo had je in het woonoord Almere
vooral soldaten met beroepen als chauffeur, de
genen die werkzaam waren op de kaderschool en
AAT-ers en hun families (AAT= Aan- en Afvoer
Troepen). Later konden mensen op verzoek wor
den overgeplaatst naar andere woonoorden.

De mensen in het woonoord waren vooral op
elkaar aangewezen. Contacten met de buitenwe
reld waren dus beperkt. Er kwamen wel leveran
ciers langs. Ook werd er altijd wel gesmoesd over
het prikkeldraad heen langs het woonoord tussen
Molukse jonge mannen en sommige Nederlandse
meisjes, vaak scholieren, die langsfietsten op weg
naar Bussum.

Wat wil je, onze mannen waren zelf nog jong,
velen net over de twintig.

Vernedering
Een verhaal dat nog lang indruk maakte, betrof
het rumoer rond het Nederlandse meisje van
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dertien jaar dat zwanger was geraakt. Onze Mo
lukse vaders en jongemannen in het kamp wer
den opgesteld door de politie die onderzoek er
naar deed. Het meisje in kwestie moest toen de
vader in kwestie aanwijzen. Het meisje is daarop
uit Huizen verhuisd want hier kon het niet meer
haar kind krijgen. Een vernederende situatie
voor allen.

Oud-militairen claimen recht op staatszorg
Het was de tijd dat er ook in andere woonoor
den zoals Vaassen verzet was van sommige oud
-militairen die om principiële redenen weiger
den huur te betalen. In Vaassen wierp Tinus Pat-
timukay, die zich advocaat noemde, zich op
voor de weigeraars. Die vonden dat de Neder
landse Staat die zij als militairen hadden ge
diend, altijd voor hun huisvesting had gezorgd,
eerst in kazernes in Indonesië en nu ze (tijdelijk)
in Nederland waren overgebracht, meenden ze
dat ze nog steeds aanspraak hadden op gratis
huisvesting. Ook mijn vader was onder de indruk
van wat Pattimukay de weigeraars voorspiegel
de. Die maakte indruk door zijn bewering dat hij
rechtstreekse contacten onderhield met de Ne
derlandse regering zoals met Hans Wiegel. Mijn
vader geloofde dat zonder meer. In vele gezinnen
had je hooglopende emoties of dat nu waar was
of niet.

De verhuizing
Mieke Louhenapessy was ongeveer vijftien jaar,
toen zij in de jaren zestig meeverhuisde van het
woonoord naar een nieuw Hollands rijtjeshuis in
de nieuwe wijk Stad en Lande. Een nieuw huis
was voor mij en mijn broers en zusters een open
baring. Voor het eerst hadden we een huis met
een trap. We liepen die aanvankelijk eindeloos op
en neer. En dat we nu koud én warm water had
den, dat gaf ons een bijzonder rijk gevoel! In het
woonoord hadden de barakken waslokalen voor
heren en voor dames, met alleen koud water.
Warm water moest je altijd eerst aan de kook
brengen. Er was een centrale keuken.

De meesten verhuisden vrijwillig. Voor het
eerst zouden ze zoals alle Nederlanders huur
gaan betalen. Maar een kleine minderheid was

te trots en het was nog een heel gedoe om de
laatsten te overreden ook te verhuizen. Zoals
de allerlaatste familie, die een huis kreeg aange
boden maar waarna al gauw huurachterstand
ontstond. Er kwam zelfs de ME aan te pas om
hen met rookbommen het huis uit te zetten. Ze
werden gewoon uitgerookt. Daarna kwamen ze
terecht in een boerderij in het oude dorp. Hun
kleinkinderen wonen er nog steeds.

Wij kregen net als andere Molukkers een hoek
huis. De gemeente Huizen stelde namelijk alleen
de hoekhuizen van een huizenblok beschikbaar
aan de Molukkers, omdat die voor grote gezinnen
iets groter waren. Maar je woonde zo ook te mid
den van Nederlanders en Molukkers kwamen ver
spreid in de wijk te wonen. Dat was ook de be
doeling van de gemeente.

Wij, Molukse kinderen, gingen allemaal naar
christelijke scholen, de Julianaschool, de Eben-
Haëzerschool, de Wilhelminaschool. Dat was voor
iedereen vanzelfsprekend.

Voor koningin en vaderland
Ook de verknochtheid aan het koningshuis, het
Oranjegevoel, speelde nog vele jaren een grote
rol wegens de achtergrond van de militairen die
to t het laatst voor Nederland gediend hadden in
het Koninklijk Nederlands-lndisch Leger. Na aan
komst in Nederland bestreden zij de Nederland
se staat over het hier gekregen ontslag. Daarom
steekt het dat Molukkers tegenwoordig worden
weggezet als een groep waarvan Nederland het
niet meer nodig vindt om de bijzondere relatie
die er ooit was mee te blijven onderhouden. Met
de uitkering die minister Rietkerk in 1986 als ver-
zoeningsgebaar aan oud-militairen gaf, hield het
daarna op. Ze telden niet meer mee. Waarom kon
niet de moeite worden genomen hun een zelfde
status te geven als de Churka’s in Groot-
Brittannië?

Jan Vollers is voorzitter van TVE. Hij was voor
heen werkzaam van 1978-1983 als hoofd van de
Afdeling Molukkers bij het ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk.
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Noten

1. Zie voor een korte inleiding in de geschiedenis: de
website van het Moluks Museum www.museum-
maluku.nl; voor een uitvoerige uiteenzetting, zie
H. Smeets en F. Steijlen, In Nederland gebleven -  de
geschiedenis van Molukkers 1951-2006, Amsterdam/
Utrecht 2006.

2. Zie voor het roerige tijdvak van de zogeheten Ber-
siap-periode vanaf 17 augustus 1945, toen Indone
sia de onafhankelijkheid uitriep en de daarop vol
gende politionele acties om het Nederlands gezag
te herstellen: J J.P de Jong, Diplomatie of strijd -
Het Nederlands beleid tegenover de Indonesische re
volutie 1945-1947, Meppel 1988. De twee akkoor
den, van Linggadjati en Renville, resulteerden in
terugtrekking van het Nederlands leger en de
stichting van de Unie tussen de Federatieve Repu
bliek Indonesië en Nederland.

3. Smeets en Steijlen, p. 55.
4. J. Snell, Overgeplant naar Nederland -  herinnerin

gen aan woonoord Almere 1951-1964, Utrecht 2001
p. 11.

5. Smeets en Steijlen, p. 73. Een bijzonder pijnlijk
punt bleek dat Nederland de Molukse soldaten
(die immers ‘tijdelijk de KL-status hadden’) alsnog
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verklaarde een Nederlandse rechter het regerings
besluit om hen te demilitariseren nadien nietig, dit
veranderde toch niets meer aan het verlies van
hun status als militair. Later in 1978, na de gijze
lingsacties en historisch onderzoek, gaf het kabi
net Van Agt-Wiegel als politiek oordeel het te be
treuren dat de toenmalige regering niet duidelijker
is geweest over de aankondiging dat zij op non-
actief waren gesteld.

6. Snell, p. 15.
7. Idem, p. 26.
8. Idem, p 22.
9. Geciteerd door Smeets en Steijlen, p. 146.
10. Brief B&W Huizen aan CAI 13-06-68, Stads- en

streekarchief Naarden.
11. Brief CAI aan gemeente Huizen 16-6-1960, Stads- en

streekarchief Naarden.
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onlosmakelijk onderdeel is (geweest) van over
heidszorg. De kosten van (eigen) kerkgebouwen
en de toelagen van de voorgangers waren vanzelf
sprekend voor rekening van het rijk. Pas in de jaren
tachtig begon het ministerie van CRM, dat de ta
ken van CAZ had overgenomen, de kerkgenoot
schappen verantwoordelijk te houden voor het on

derhoud en andere kosten en gaf bij deze over
dracht daarvoor de kerken een fonds mee.

13. Brief van gemeentebestuur Huizen aan CAZ 24-8-
1965, Stads- en streekarchief Naarden.

14. Brief van kampraad aan gemeentebestuur Huizen, 2-
8-1968, idem.

15. Brief van kampraad aan gemeentebestuur Huizen,
22-12-1968, idem.

16.16. Zie noot 22 bij Hoofdstuk 7, Smeets en Steijlen,
p. 411.

17. Verslag overleg gemeentebestuur, ds Metiary van de
Badan Persatuan en Ministerie van CRM op 3-11-
1970, Stads- en streekarchief Naarden.

18. Brief gemeentebestuur aan kampraad, CRM en
Badan Persatuan 19 resp 25-11-1970, idem.

19. Bericht in het Coois Nieuwsblad van 4-12-1970.
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24. Een aantal laatste barakken in Vught is op de val
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er konden blijven wonen.
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Wel werk, maar geen woning
Gastarbeiders in Huizen (1960-1980)

Hans Mous

Ciacomo Militello moet lachen als hij vertelt over zijn kennismaking met de Huizer
klederdracht. Hij is op 23 november 1960 in Huizen komen werken op de fabriek van
Balatum (nu BN International). Samen met twee andere jongens uit Niscemi (Sicilië)
heeft hij een arbeidscontract getekend voor één jaar. Uit andere plaatsen in Italië
komen nog zo'n dertig man. Ze worden ondergebracht in barakken bij hotel
Promenade aan de Lindenlaan. Als hij kort na zijn aankomst een groepje vrouwen in
Huizer klederdracht tegenkomt, twijfelt hij geen moment: die lange rokken, die
witte kappen, dat moeten nonnen zijnI Hij maakt een kruisteken en roept uit: ‘Evviva
Gesu!’ (Leve Jezus!). Het is niet bekend, wat de vrouwen gedacht hebben.

De eerste groepen: Italianen, Spanjaarden
en Antillianen

Huizen rond 1960
Giacomo Militello is een van de eersten uit een
lange stoet buitenlandse werknemers die tus
sen 1960 en 1980 naar Huizen komen om daar
hun brood te verdienen.

Huizen groeit rond 1960 onstuimig. Het aantal
inwoners verdubbelt in de vijfentwintig jaar tus
sen 1956 en 1981 (van 15.000 to t 32.000). Het
aantal arbeidsplaatsen verdubbelt nog sneller,
namelijk in vijftien jaar tijd (van 2100 in 1954
naar 4200 in 1969). Deze laatste groei komt
voor een groot deel voor rekening van twee be
drijven: Philips/PTI heeft in Huizen 1590 werkne
mers (1965) en Balatum/Balamundi heeft 1020
werknemers (eveneens 1965).

Philips Telecommunicatie industrie is de tak
van Philips die voor civiele en militaire afnemers
apparatuur voor telecommunicatie ontwerpt en
produceert. De hoofdvestiging zit in Hilversum,
maar vanwege ruimtegebrek opent Philips in
1953 een nevenvestiging in Huizen. Balamundi
(to t 1962 nog Balatum geheten) is een bedrijf
dat al sinds 1929 in Huizen vloerbedekking en la
ter ook zongordijnen, behang en andere artike
len voor de woninginrichting vervaardigt. Naast
deze twee reuzen zijn er nog andere bedrijven
in Huizen, onder andere een kalkzandsteenfa-

briek, twee textielfabrieken, een aardewerkfa
briek, een radiatorenfabriek, een visverwer-
kingsbedrijf en een kaasbedrijf. Meer dan twee
derde van alle werknemers in Huizen werkt in
de nijverheid. In dit opzicht is Huizen eerder ver
gelijkbaar met een plaats als Weesp dan met an
dere plaatsen in het Gooi.

Voor al deze bedrijven is het rond 1960 steeds
lastiger om aan voldoende personeel te komen.
Vooral voor het ongeschoolde werk zijn nauwe
lijks Nederlanders te vinden. Als in 1960 Neder
land een wervingsverdrag met Italië sluit, is Ba
latum er als de kippen bij om Italiaanse arbei
ders naar Huizen te halen.

Italianen bij Balatum
Het Nieuwsblad voor Huizen bericht op 18 okto
ber 1960: Italiaanse arbeiders komen spoedig. Ba
latum laat weten, dat men een dertigtal Italia
nen (merendeels ongeschoold maar ook zorgvul
dig geselecteerd) heeft aangetrokken. Ongeveer
tweederde komt uit Zuid-ltalië en Sicilië. Zij zul
len aan de slag gaan bij de fabricage van
zongordijnen, de in die tijd zeer bekende
balastores.

Eind oktober worden de eerste vijf Italianen
op het station van Utrecht begroet door de per
soneelschef, Van Gils. Roberto Costa, eerst ijs-
coman in Bussum, later in dienst bij Balatum,
treedt op als tolk. Marco Tortorelli, die tien da-
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Giacomo Militello (links) met twee collega’s, rechts een Huizer vrouw (zij het zonder kap), ca. 1961 (foto Giacomo
Militello).

gen later met een volgende groep aankomt,
vertelt dat ze worden ondergebracht in hotel
Promenade aan de Lindenlaan. De reusachtige
zoon van mevrouw Rol, de hotelhoudster,
maakt grote indruk op hem. Intussen laat Bala
tum twee houten barakken, die men in België
op de kop heeft getikt, op het terrein van het
hotel neerzetten. In deze barakken zijn twee
persoonskamers, elk met twee bedden, een
wastafel en een kast. Douchen moet men in het
hotel. Ook de maaltijden worden door Prome
nade verzorgd, maar daarover zijn de Italianen
slecht te spreken. Giacomo Militello zegt daar
nu over: Het ontbijt was prima, maar het warme
eten was een ramp. Na veel protesten wordt een
Italiaanse kok aangesteld. Pas dan is het eten
zoals het wezen moet.

In de barakken is in het begin geen verwar
ming. 's Winters is het ijskoud en lukt het niet
meer om vochtige kleren te drogen. Op een ge
geven moment wordt het de Italianen teveel en
besluiten ze te gaan staken. Als die ochtend
slechts één Italiaan op het werk verschijnt,

komt iemand van Balatum al snel poolshoogte
nemen. Marco Tortorelli vertelt: 's Middags zijn
we toen weer aan het werk gegaan. We hebben
wel gezegd: ‘Als het de volgende week niet in or
de is, gaan we allemaal naar huis.’ De volgende
week stonden er kachels in de barakken.

Huizers en Italianen
De komst van de Italianen is in Huizen niet on
opgemerkt gebleven. Giacomo Militello wordt
na een paar dagen al binnengeroepen bij de fa
milie Van As voor een kopje koffie. De gastarbei
ders trekken veel bekijks, ook doordat de Lin
denlaan in die tijd het uitgaanscentrum van Hui
zen is. Op zaterdag vindt daar een pantoffelpa
rade plaats. Eind 1960 is het in de Lindenlaan
drukker dan ooit. Zoals burgemeester Van Driel
het uitdrukt, zijn het vooral meisjes in de leeftijd
van 14 a 15 jaar die als klitten om een bijenkorf
plegen te zwerven overal waar deze gasten zich
begeven.
Jaap Teuwissen dicht later:
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Stakende Italiaanse arbeiders van Balamundi bij hun
woonoord, 1961 (foto Giacomo Militello).
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Want het vurige temperament van die
‘zuiderlingen'
Sprak hen opgewonden aan
En het duurde dan ook niet lang meer
Toen zagen ze een ‘gewone’ Huizer jongen niet
meer staan.

Een aantal Huizer jongens is niet zo gechar
meerd van dit gebrek aan belangstelling: het
komt eind december 1960 to t dreigementen en
strubbelingen, waarbij een Italiaan geslagen en
geschopt wordt. De daders worden een jaar la
ter to t een geldboete en een voorwaardelijke
gevangenisstraf veroordeeld. De gemeenteraad
spreekt er schande van. Maar niet altijd over het
gedrag van de Huizer jongens: raadslid Boor
vindt dat de ongeregeldheden ook toe te schrij
ven zijn aan deze buitenlanders ... die macaroni
als hoofdvoedsel nuttigen, zonder dat ik persoon
lijk iets op deze mensen tegen heb. Volgens de
Gooi en Eemlander worden na het incident maat
regelen genomen waardoor jeugdige vrouwelij
ke personen buiten de verblijven van de Italianen
zouden blijven en de Italianen tijdig binnen zou

den zijn. Daarvoor wordt de medewerking van
politie en geestelijkheid ingeroepen. Uit het ver
volg blijkt hoe effectief deze maatregelen zijn.
Het jaar daarop trouw t een van de Italianen met
een Huizer meisje, twee maanden daarna wordt
hun zoon geboren. Het is het eerste uit een
reeks huwelijken. Maar niet alle relaties eindi
gen met een huwelijk:

En zo werd menige opbloeiende liefde
Met een ‘Bambino’ bekroond
En werden de ‘ongelukkige meisjes’
Door de Huizer jongens uitgehoond

Er komen ook huwelijken to t stand zonder de
druk van een zwangerschap. Marco Tortorelli
ontmoet zijn toekomstige Nederlandse vrouw
in het ziekenhuis. Zijn collega Giacomo Militello
komt zijn Greet tegen bij een filmavond van
Balamundi. Het aantal Italianen bij Balatum
schommelt begin jaren zestig rond de dertig.
Sommigen gaan terug naar Italië, anderen ko
men ervoor in de plaats. Wel komen er (volgens
de politie) telkens kleine veranderingen van
woonplaats voor. Blijkbaar blijft niet iedereen
aan de Lindenlaan wonen.

Spanjaarden
In 1962 komen Spaanse gastarbeiders naar Hui
zen, ook in dienst van Balamundi. De meesten
zijn in datzelfde jaar al weer vertrokken. Ondui
delijk is of ze alleen naar een andere gemeente
verhuizen, of dat ze ook bij Balamundi vertrek
ken. In 1965 blijken in Hilversum 14 Spanjaarden
en 3 Italianen te wonen die bij Balamundi wer
ken. In 1964 neemt het aantal Spanjaarden dat
bij Balamundi werkt en in Huizen woont, toe. Er
zijn algauw meer Spanjaarden dan Italianen. Een
deel van hen woont in de barakken bij Promena
de. Anderen wonen in Laren of in Hilversum.
Sommigen van deze Spaanse arbeiders nemen
ook hun vrouwen mee naar Nederland. Veel van
deze vrouwen gaan eveneens bij Balamundi aan
de slag. In 1965 wonen in Huizen 58 Spanjaar
den. De politie van Huizen ziet als enige tekort
koming dat deze heren nogal eens verhuizen
zonder de politie te informeren. Maar door een
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Spaanse arbeiders van Balamundi, 1967 (foto  Ciacomo Militello).
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goede samenwerking met de afdeling perso
neelszaken van de grootste bedrijven is het mo
gelijk de zaak goed in de hand te houden. Bala
mundi bouwt een goede band met zijn Spaanse
werknemers op. In de Balascoop (het perso
neelsblad) staan regelmatig mededelingen in
het Spaans. Ook organiseert het bedrijf excur
sies voor zijn Spaanse gastarbeiders, zoals op 5
mei 1965 naar Rotterdam, Scheveningen, de
Keukenhof en Amsterdam. Ramon Barber, in
dienst vanaf oktober 1962, treedt vaak op als
tolk en als woordvoerder van deze groep.

Balamundi als werkgever
Tot 1965 is Balamundi het voornaamste, zo niet
het enige bedrijf in Huizen waar gastarbeiders
werken. Het Cewestelijk Arbeidsbureau Bussum
zegt in zijn arbeidsmarktoverzicht van 1965 over
Balamundi: De fabriek staat onder deze vreemde
lingen (=Spanjaarden en Italianen) goed bekend
en zodra men gelegenheid krijgt om van werkge
ver te veranderen, tracht men een arbeidsover

eenkomst af te sluiten met de N.V. Balamundi. Het
ploegenstelsel dat bij deze firma wordt toegepast,
geeft de garantie van een goed inkomen, terwijl
ook de overige sociale voorzieningen, door de so
ciale gerichtheid van de personeelspolitiek, als pri
ma zijn te klassificeren. Voorbeelden van dit soci
ale beleid zijn: de Italiaan Giacomo Militello en
de Marokkaan Ahmed El Kandoussi maken pro
motie en worden kleurenmaker; de Italiaan Mar
co Tortorelli haalt op verzoek van Balamundi zijn
E.H.B.O.-diploma; beide Italianen worden bin
nengehaald bij de bedrijfsbrandweer. Binnen en
buiten Balamundi vinden veel sociale activiteiten
plaats. Regelmatig zijn er sporttoernooien, vis
wedstrijden, excursies en feestavonden. Hierbij
worden de buitenlanders niet vergeten. Zo
wordt in 1967 voor de Spanjaarden een gezellige
avond in Promenade georganiseerd.

Antillianen
In 1965 werft Balamundi 28 Antillianen. Ook
Philips, dat om veiligheidsredenen niet staat te
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5teelband van Antilliaanse arbeiders bij Balamundi,
1966 (foto Balascoop).

9.MÈJ.

springen om gastarbeiders in dienst te nemen,
laat 15 Antiliianen naar Huizen komen. Mis
schien geeft de doorslag dat de Antilliaanse re
gering ruime faciliteiten biedt bij de werving.
Balamundi biedt de Antiliianen een warm wel
kom. Ze worden op Schiphol opgehaald en
rondgeleid door Naarden, voordat ze naar hun
pension in de Cattenhagestraat worden ge
bracht. In twee fotoreportages in de Balascoop
worden ze welkom geheten. Met behulp van
het bedrijf komt er een steelband van Antilli
aanse werknemers, die op feestavonden van
Balamundi optreedt. De eerste indrukken zijn
positief, maar in 1966 zegt het GAB Bussum:
Over de resultaten van dit experiment is men be
paald niet enthousiast en het is vrijwel uitgeslo
ten, dat men een dergelijke werving nog eens zal
ondernemen. De manier van werken van deze
mensen (taakopvatting, tempo enz.) is hiervan
de oorzaak. Hierna worden door de Huizer be
drijven inderdaad geen Antiliianen meer gewor
ven.

Vanaf 1965: Turken en Marokkanen

Vanaf 1965 werken er Turkse en Marokkaanse
arbeiders in Huizen. Zij zijn in dienst bij bedrijven

Marokkaanse arbeiders bij Balamundi, rond 1980 (foto
Ahmed Mounir).

i
als Mayonna (visconserven) en Westland (kaas),
waar geen Italianen of Spanjaarden hebben ge
werkt. Waarschijnlijk zijn Turken en Marokkanen
voor deze bedrijven interessanter dan Italianen
en Spanjaarden, omdat ze zich spontaan aan
melden. Voor hen hoeven de bedrijven geen ex
tra kosten (voor werving en voor huisvesting) te
maken. Henk Schaap, in die tijd directeur van de
visconservenfabriek Mayonna, zegt nu hierover:
De eerste gastarbeiders waren hardwerkende,
nette mensen. Het waren vaak herders uit de ber
gen die gewend waren om hard en veel en graag
te werken. Ze waren zelden ziek, ze waren bang
om hun baantje kwijt te raken, in 1966 heeft Hui
zen voor het eerst Marokkaanse inwoners: 4 om
precies te zijn. En er is op dat moment maar één
inwoner die de Turkse nationaliteit heeft. Bala
mundi blijft to t in 1968 Spanjaarden werven. De
eerste Turken en Marokkanen komen daar pas in
1968 in dienst. Tot 1973 blijven de Spanjaarden in
dit bedrijf de grootste groep buitenlanders, pas
daarna vormen de Marokkanen er de meerder
heid. Bij Philips werken in 1967 voor het eerst
gastarbeiders. Philips is kieskeurig in zijn aanna
mebeleid. Buitenlandse werknemers moeten
kunnen lezen en schrijven en moeten een aantal
tests afleggen, waarbij verschillende vaardighe
den gemeten worden. Bij Philips werken vooral
Turken. In 1967 is er voor het eerst sprake van
toepassing van de nieuwe Vreemdelingenwet in
Huizen. Twee Marokkanen worden in dat jaar
uitgewezen. Tot 1980 worden zo’n 120 buiten
landers uitgezet, waarvan iets meer dan de helft
uit Turken bestaat.
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Buitenlanders in Huizen 1957-1990
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Pensions
In 1969 wordt hotel Promenade opgekocht
door bouwondernemer Slokker. Deze laat het
hotel in 1971 slopen om op het terrein zijn kan
toor te laten zetten. De bouwer heeft ruimte
nodig en dat hotel is toch nooit rendabel ge
weest, want op zondag was het altijd gesloten.
Hiermee komt ook een eind aan het woonoord
van Balamundi. Er wonen op het moment van
sluiting al veel minder gastarbeiders dan in het
begin: 4 Italianen en 12 Spanjaarden. De mees
ten van hen zijn waarschijnlijk buiten Huizen
gaan wonen. Het is voor de buitenlandse werk
nemers van de Huizer bedrijven lastig om in Hui
zen woonruimte te vinden. In 1969 constateert
de politie een forse discrepantie tussen het aan
tal gastarbeiders dat in Huizen werkt en het
aantal daarvan dat daar woont: respectievelijk
220 en 50. Een jaar later zijn deze aantallen zelfs
310 en 50. Daarna wordt deze verhouding iets
minder scheef (1971: 300 en 100; 1972: 350 en
120), maar de meeste hier werkende gastarbei
ders wonen toch elders (vooral in Hilversum,
Bussum en Naarden).

Er zijn ook maar erg weinig pensions voor gast
arbeiders in Huizen. In 1971 schrijft de Huizer
hoofdagent van politie, P. van der Ben, een rap
port over deze pensions. Van der Ben blijkt uit
zijn rapporten iemand die veel werk van zijn
taak maakt en zich betrokken voelt bij de
(legale) gastarbeiders in Huizen. Bovendien
blijkt hij een scherpe waarnemer. In het rapport
komt hij to t de conclusie dat er in Huizen hoog
uit zeven pensions zijn, waarvan het grootste 10
pensiongasten heeft en de drie kleinste elk 2. Bij
elkaar wonen in deze pensions 34 gastarbei
ders, circa 20 Turken en zo’n 10 Marokkanen. De
overige buitenlandse arbeiders die in Huizen
staan ingeschreven, wonen als ‘kostganger’ in
bij een gezin of hebben (met hun gezin) een ei
gen woning weten te verkrijgen. De meeste van
deze pensions worden door de politie als vol
doende gekenschetst: In het algemeen genomen
geeft het verblijf van buitenlandse werknemers in
deze gemeente geen grote problemen. Bij één
pension zijn er vragen over de brandveiligheid.
Van een ander pension zegt Van der Ben: Het
lijkt mij dat de bezettingsgraad in dit perceel wel
wordt overschreden. Dat vinden ook de gastar-
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Marokkaanse arbeiders bij Westland kaas (coll. West-
land kaas).

beiders die er wonen: Hoewel de buitenlanders
niet veel klagen, vertellen zij mij wel dat zij het ‘te
vol’ vinden. De gemeente komt vervolgens tot
de conclusie dat het laatstgenoemde pension
als redelijke woonruimte kan worden aange
merkt.

In 1974 blijkt een echtpaar dat in 1972 in Hui
zen is komen wonen, in een verbouwde garage
een viertal Marokkanen te huisvesten. Hierop is
de politie via een anonieme tip gewezen. De
huisvesting wordt door politieagent P. Koster
als fatsoenlijk omschreven: Mijns inziens voldoet
het vertrek zeker aan de eisen die op grond van
de vreemdelingenwetgeving zijn vastgesteld. Ook
met de verhuurster is volgens hem niets mis:
Mevrouw is een kranige dame, die voorheen in de
verpleging heeft gewerkt. Ik acht haar zeker in
staat om dit pension te leiden. Besloten wordt
om deze situatie te gedogen, gezien het geringe
aantal pensions voor werknemers uit landen rond
de Middellandse Zee in deze gemeente en het vrij
grote aantal dat in deze gemeente werkt.

Vergelijking met andere plaatsen
Een vergelijking van de situatie rond de pensi
ons in Huizen met die in Weesp laat opmerkelij
ke verschillen zien. We moeten daarbij in het
oog houden, dat Weesp minder inwoners heeft
dan Huizen (in 1970 had Weesp 17.000 inwo
ners, Huizen bijna 22.000) en dat de aantallen
gastarbeiders die in beide plaatsen werken, niet
veel van elkaar verschillen. Volgens een lijst van
pensions uit 1969 staan er in Weesp 22 pensions

met 4 of meer bewoners. Er is daar op dat mo
ment één pension met 27 bewoners. Een deel
van deze pensions is ronduit slecht te noemen
(verwaarloosd, brandgevaarlijk, slechte voorzie
ningen, vervuild). Is de situatie in Weesp dan uit
zonderlijk, of toch die in Huizen? Het onder
zoeksbureau Cebeon onderzoekt in 1978 de
woonsituatie in Gooi en Vechtstreek. Ook de
woonsituatie van de gastarbeiders in onze regio
is onder de loep genomen. Als het gaat om het
verschil tussen werk- en woonplaats, springt
Huizen er echt uit. Terwijl hier 12% van alle bui
tenlandse werknemers in het Gooi werkt,
woont hier slechts 2% van deze groep. In geen
enkele andere gemeente in de regio komt dit
verschil voor, eerder de omgekeerde situatie.

Waarom zo weinig pensions?
Het is opvallend dat er zo weinig pensions in
Huizen zijn. Natuurlijk is er sowieso een tekort
aan woonruimte. Onder de autochtone bevol
king zijn er veel woningzoekenden. In 1965 is
het percentage inwoners van Huizen dat een
woning zoekt (4,8%), het hoogste van het hele
Gooi. Maar ook elders in het Gooi is de woning
voorraad onvoldoende.

De Huizer bedrijven voelen zich niet geroepen
om voor huisvesting te zorgen. De politie heeft
dit punt bij diverse grote bedrijven wel eens eer
der onder de aandacht gebracht, maar zonder
veel resultaat. Hoofdagent Van der Ben consta
teert dan ook: Van de zijde van het plaatselijk be
drijfsleven zijn er tot nu toe weinig initiatieven
geweest om te komen tot een betere huisvesting
van haar werknemers die uit het buitenland
afkomstig zijn. Alleen Mayonna (de visconser-
venfabriek) heeft een woning beschikbaar ge
steld. Ook de gemeente ziet huisvesting van
gastarbeiders niet als haar taak. En particulieren
zijn blijkbaar nauwelijks te vinden. Veel gastar
beiders die in Huizen werken, wonen in Hilver
sum. Van alle gastarbeiders die in 1974 in Hilver
sum wonen, werkt zo’n 18% in Huizen. Dat deze
mensen in Hilversum wonen, zal deels te verkla
ren zijn uit het feit dat men het liefst bij landge
noten woont. Maar dat is maar een deel van de
verklaring. De meesten geven aan, dat ze de af-
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Diploma-uitreiking aan Turkse kinderen, 1980 (foto Stevens, coII. Streekarchief Hilversum).

stand wonen-werken te groot vinden, maar
geen mogelijkheid zien om te verhuizen. Er is
dus wel vraag, maar (bijna) niemand springt erin
met aanbod van woonruimte. Je zou bijna zeg
gen: zelfs niet met heel slechte woonruimte om
uit deze situatie een slaatje te slaan (terwijl dat
in andere plaatsen wèl gebeurt). Ik heb geen
verklaring hiervoor kunnen vinden.

Aantallen
De vreemdelingenpolitie maakt jaarlijks een
overzicht van het aantal buitenlanders dat in
Huizen woont. Voor wat betreft de gastarbei
ders, zijn alleen de gegevens van Italianen, Span
jaarden, Joegoslaven, Turken en Marokkanen
van belang (Antillianen worden niet geregi
streerd). Het totale aantal inwoners van deze vijf
groepen stijgt van 1960 to t 1979 met spronge
tjes. De eerste helft van de jaren zestig schom
melt het rond de 40, de tweede helft rond de
90. Omtrent 1972 is het zo’n 150, waarna het in

1975 boven de 200 komt. In 1978 volgt weer een
sprong waarbij de 300 wordt gepasseerd. De stij
ging vanaf 1975 heeft te maken met het gereed
komen van de nieuwbouw in de wijk Huizer-
maat, waardoor gezinshereniging voor meer
gastarbeiders binnen hun bereik komt. Tot die
tijd geeft de gemeente zeer weinig woonvergun
ningen af aan in de gemeente werkzame onge
schoolde buitenlandse werknemers die hun gezin
uit hun vaderland hierheen wilden halen
(jaarverslag vreemdelingenpolitie 1974). De hier
boven genoemde aantallen buitenlanders zijn
niet hetzelfde als de aantallen gastarbeiders, ze
omvatten namelijk ook vrouwen en kinderen.
Het aantal gastarbeiders dat in Huizen woont,
ligt, zeker in de jaren zeventig, dan ook lager dan
de bovenstaande cijfers suggereren.

Aantallen per groep
Van 1960 to t en met 1970 vormen de Italianen
de grootste groep gastarbeiders die in Huizen
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woont, hun aantal schommelt rond de 40. Het
aantal Spaanse inwoners kent een golfbewe
ging: van 1963 to t 1965 stijgt het van 3 naar 58
(waardoor deze groep tijdelijk groter is dan die
van de Italianen), maar daalt daarna voortdu
rend tot een aantal van 11 in 1970. Dit komt
deels doordat Balamundi moet bezuinigen en
daarom de contracten van een aantal Spanjaar
den niet verlengt, deels door de sluiting van ho
tel Promenade. Daarna neemt het weer toe tot
60 in 1978. Joegoslaven hebben hier maar kort
gewoond, van 1969 tot en met 1973. Het ging
om maximaal 10 Joegoslavische meisjes. Het
aantal Turkse en Marokkaanse inwoners blijft in
de jaren zestig klein: geen van beide groepen
telt dan meer dan 20 personen. Daarna treedt
een stijging op. De Turkse groep wordt het
grootst (124 in 1979), de Marokkaanse komt pas
eind jaren zeventig op de tweede plaats (93 in
1979)-

Bedrijven met gastarbeiders rond 1970
Ik heb niet precies kunnen vaststellen, hoeveel
gastarbeiders uit welk land in welk Huizer be
drijf werkten. Philips heeft in 1967 zijn bezwaren
tegen het aannemen van gastarbeiders laten va
ren. In 1970 werken in de vestigingen in Huizen
en Hilversum 320 gastarbeiders, van wie bijna
de helft Turken. Een aantal hiervan werkt bij
Philips in Huizen, maar onbekend is hoeveel het
er zijn. Bij het visconservenbedrijf Mayonna
werken in 1967 25 Marokkanen. Het GAB Bus-
sum vermeldt in zijn arbeidsmarktoverzicht van
dat jaar dat het soort werk bepaald niet aange
naam is, maar dat de Marokkanen het werk min
der zwaar nemen dan de Nederlanders. Directeur
Henk Schaap legt uit wat er onaangenaam is
aan het werk: Het was in elk geval koud en nat,
want vis wordt aangevoerd in ijs en opgeslagen in
koelcellen. De werknemers droegen laarzen, over
alls, schorten, handschoenen en petjes.

In een tweetal wolbedrijven (Louis Feitz en
Erven Alofs) werken nogal wat buitenlandse ar
beiders, want door het vele stof is het werk bij
Nederlanders minder geliefd. Bovendien moet
er (volgens welzijnsmedewerker Ahmed Dou-
fikar) met erg zware rollen gesjouwd worden.

Bij Balamundi werken in 1970 58 gastarbeiders,
voor het merendeel Spanjaarden. Ook de kalk-
zandsteenfabriek heeft voor het zware werk
buitenlandse werknemers aangetrokken. Ten
slotte is er de kaasfabriek van Westland, waar
Marokkanen en Turken werken. Een van deze
Turken is Hamit Karaman. Hij heeft drie keer (in
1969,1970 en 1974) bij Westland gewerkt, twee
keer illegaal, de laatste keer legaal. Het soort
werk is voor hem erg wennen, in het begin haalt
hij steeds zijn handen open.

Na 1970

Begin jaren zeventig: tegenvallers
Vanaf 1969 gaat het met Balamundi minder
goed. Er vinden reorganisaties plaats, de pro
ductie van een aantal artikelen wordt gestaakt
en het aantal werknemers neemt af. Het bedrijf
vindt dat het teveel buitenlanders in dienst
heeft (een onverantwoord hoog aantal).

Ook andere bedrijven hebben problemen. De
werkgelegenheid bereikt in 1967 een top en
daarna lijkt een lichte daling in te treden. Het
aantal omvangrijke bedrijven in Huizen is in 1973
nog maar tweederde van wat het in 1960 was.
Het aantal buitenlandse inwoners van Huizen
blijft toenemen, maar dit komt waarschijnlijk
eerder door gezinshereniging dan door toena
me van het aantal gastarbeiders dat hier werkt.

Een voorbeeld: het echtpaar Türker
In 1971 verzoekt Vahap Türker de burgemeester
van Huizen om toestemming tot exploitatie van
een pension voor Turkse werknemers van PTI.
Türker (39 jaar) en zijn vrouw Sevil Caker (32
jaar) wonen sinds 1969 in Huizen op Noorder-
weg 25. Zij werken beiden bij PTI. De man ver
telt hoofdagent Van der Ben dat hij een huis wil
kopen en dat wil inrichten als pension. Van der
Ben steunt zijn verzoek met als argument dat
het toezicht op buitenlandse werknemers ver
gemakkelijkt zal worden als deze in een pension
verblijven. Nu wonen veel buitenlanders als
kostganger bij particulieren. Als zij verhuizen,
krijgt de politie dat meestal niet te horen. Van
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Ramadanviering in Huizen, 1980 (foto Stevens, co//. Streekarchief Hilversum).
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der Ben merkt op dat het echtpaar naar zijn me
ning in staat moet zijn om een pension te run
nen. Beiden spreken redelijk Nederlands en ma
ken een beschaafde indruk. Het zijn zeer correc
te personen. Voordat er over de vergunning een
besluit genomen wordt, laat Türker weten van
zijn voornemen af te zien. Hij krijgt zijn plan fi
nancieel niet rond.

In augustus 1972 vraagt de Laarder Courant
De Bel aan een aantal Turkse gastarbeiders in
Huizen wat ze van hun situatie vinden. De ant
woorden komen onder andere van vier Turkse
meisjes in een bedrijfspension. Deze zeggen dat
zij het liefst met een Nederlander zouden willen
trouwen, dan hoeven we niet meer terug. Het
antwoord is opmerkelijk, net zozeer als het op
merkelijk is om vier Turkse meisjes zonder echt
genoot of familie in een pension aan te treffen.
De Bel spreekt ook met een Turkse familie aan
de Radiolaan. Man, vrouw en kind wonen daar
in bij een andere Turkse familie. De ruimte die
ze hebben is zo krap, dat ze hun zoontje naar fa
milie in Turkije moeten terugsturen. Zij beklagen
zich erover dat de Nederlanders de laatste jaren
minder verdraagzaam tegenover gastarbeiders
zijn geworden: Ik denk weleens, als Nederlan
ders niet vriendelijker worden tegenover ons,
Turken, dan ga ik weer terug naar Duitsland.

Rond 19S0
Eind jaren zeventig verandert de huisvestingsitu-
atie in Huizen drastisch. Het aantal buitenlanders
dat hier woont, is van 1977 to t 1980 met 100%
toegenomen, in 1979 alleen al met 50%. Eindelijk
komt er voldoende woonruimte beschikbaar
voor met name Turken en Marokkanen om in de
plaats waar ze werken ook te wonen. De nieuw
bouw in de wijken Stad en Lande en de Huizer-
maat maakt dit mogelijk. Veel buitenlandse
werknemers zijn nu ook in staat om vrouwen en
kinderen te laten overkomen. Zo krijgt Hamit Ka-
raman een huis toegewezen aan de Loefzij (een
straat in de wijk Stad en Lande). Ik verdiende
toen 850 gulden in de maand, waardoor ik niet
veel geld had voor de inrichting. Daarom heb ik
tweedehands meubelen gekocht. We verdienden
wat bij door onderhuurders te nemen.

Als we in 1980 naar de vier voornaamste groe
pen buitenlanders in Huizen kijken, zien we het
volgende: De 46 Italianen bestaan uit 26 man
nen, 2 vrouwen en 18 kinderen. Tenzij we aanne
men dat de Italiaanse vrouwen gemiddeld 9 kin
deren hebben of dat veel Italiaanse kinderen
hier zonder moeder wonen, kan dit maar één
ding betekenen: veel Italiaanse mannen zijn met
Nederlandse vrouwen getrouwd. Dit klopt met
wat we al eerder zagen. De 47 Spanjaarden be
staan uit 17 mannen, 16 vrouwen en 14 kinderen.
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De hoogtijdagen van de Spaanse gastarbeiders
zijn inmiddels voorbij. Het aantal Spanjaarden
bij Balamundi is gedaald van 51 (1971) to t 15
(1980). We zien hetzelfde in heel Nederland:
steeds meer Spanjaarden keren terug naar hun
land van herkomst. De 180 Marokkanen bestaan
uit 63 mannen, 37 vrouwen en 80 kinderen. We
mogen hieruit opmaken dat één op de twee Ma
rokkaanse mannen die in Huizen wonen, erin
geslaagd is zijn vrouw/gezin te laten overkomen
(zelfstandig werkende Marokkaanse vrouwen
zijn in die tijd een grote zeldzaamheid). Maar
van de overige Marokkaanse mannen die in Hui
zen werken, wonen vrouw en kinderen nog in
Marokko. De 207 Turken bestaan uit 69 man
nen, 53 vrouwen en 85 kinderen. Bij deze groep
is de gezinshereniging het verst gevorderd.

Met deze vestiging van gezinnen komt aan de
periode van gastarbeid een einde. Geleidelijk
aan vormen zich in Huizen een Turkse en een
Marokkaanse gemeenschap. Voor beide groe
pen is het verkrijgen van een eigen moskee
(ruimte) hierbij van wezenlijk belang. De realisa
tie hiervan zal een groot gedeelte van de jaren
tachtig in beslag nemen.

Het welkom dat de Italianen in 1960 in Huizen
kregen, hebben de latere groepen gastarbei
ders niet meer gehad. Mensen als Giacomo Mili-
tello roemen vandaag de dag nog steeds de
gastvrijheid van Huizen. Met name Turken en
Marokkanen ondervonden rond 1970 vaak wei
nig gastvrijheid, zeker als het ging om de moge
lijkheid om hier een woning te vinden. Ook on
der de autochtone bevolking was het aantal wo
ningzoekenden toen groot, maar voor de gast
arbeiders die dichter bij hun werk wilden wo
nen, was er wel erg weinig perspectief. Van
daag de dag is hierin een forse verandering op
getreden: in Huizen wonen nu meer dan 3500
niet-westerse allochtonen. Dankzij de nieuw
bouw zijn zij niet alleen meer werknemers van
Huizer bedrijven, maar ook inwoners van Hui
zen geworden.

Het gedicht van Jaap Teuwissen J.Zn. is afkomstig
uit zijn bundel ‘Er was eens -  Gedichten over het

dorp Huizen 1945-2000'. Het wordt hier geciteerd
met toestemming van de auteur.

De geciteerde vroegere gastarbeiders en fabrieks
directeur Schaap zijn in de loop van 2010 geïnter
viewd. BN International (de huidige naam van Ba-
latum/Balamundi) gaf toestemming om informa
tie in het bedrijfsarchief te zoeken.

Gevraagd en gebleven
Gastarbeiders tussen Vechten Eem 1960-1980

Coronel
Mous

(Tussen Vecht en EemStichting

Tegelijk met dit artikel verschijnt het boek
‘Gevraagd en gebleven. Gastarbeiders tussen
Vecht en Eem (1960-1980)'. In deze uitgave van
TVE wordt de geschiedenis van de gastarbeiders
in de hele regio beschreven.
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Lieu de Memoire

Herdenkingsmonumenten in Huizen
Jady Snel

In de gemeente Huizen staan twee herdenkingsmonumenten: het eerste op het Prins
Bernhardplein, het tweede in het Stadspark.

Oorlogsmonument
Het initiatief voor een oorlogsmonument in
Huizen werd genomen door een monumenten
commissie, die uit oud-verzetsmensen bestond.
Met dubbeltjes en kwartjes werd een bedrag
van ƒ 6000 ingezameld onder de Huizer bevol
king, waarna architect D. Hueting uit Bussum
een ontwerp maakte, dat werd uitgevoerd door
beeldhouwer N.A. van der Kreek. Op 3 mei 1947
werd het monument officieel onthuld. Op het
gedenkteken staat de spreuk ‘Vader indien mo
gelijk’. Het opschrift was vele malen onderwerp
van hevige discussie, zowel in politiek als in
kerkelijk opzicht. Alle predikanten en de pas
toor werden afzonderlijk geraadpleegd. Was de
tekst wel bijbels verantwoord? De welstands
commissie meende dat de spreuk enkele deci
meters moest zakken. Ook na de onthulling
bleef het monument de gemoederen bezighou
den.

Jarenlang stond het gedenkteken op het ter
rein van het oude gemeentehuis aan de Naar-
derstraat, dat later werd verkocht als notaris
kantoor. Het monument ging schuil achter ge
parkeerde auto's en werd dankzij een enquête
onder de lezers van de Huizer Courant verplaatst
naar de huidige standplaats aan het Prins Bern
hardplein. Op 29 april 2004 werden twee pla
quettes onthuld met daarop de namen van de
oorlogsslachtoffers: zevenendertig namen van
burgers en militairen uit de Tweede Wereldoor
log en zes namen van militaire oorlogsslacht
offers die vielen in het voormalig Nederlands
Oost-lndië. Daar kwamen in 2011 nog twee mili-
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Algemeen Herdenkingsmonument (foto Ad Klaassen).

tairen bij, die het leven lieten bij (vredes)missies
in opdracht van de Nederlandse Staat. Sinds
dien is het oorlogsmonument een algemeen
herdenkingsmonument geworden.

Met het zichtbaar maken van de namen blijft
de nagedachtenis aan de overledenen levend
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gehouden voor de nabestaanden en de samen
leving.

Herdenkingskruis
De meest bekende Huizer verzetsmensen zijn
aannemer Klaas Snel, politieagent Arie de Waal
en rijwielhandelaar Jakob Brands. In het laatste
oorlogsjaar was het drietal van plan bommen
weg te halen onder de PHOHI-zendmasten; de
explosieven waren daar door de Duitsers neer
gelegd, opdat de zenders niet in handen zouden
vallen van de bevrijders. Het was de bedoeling
nepbommen te plaatsen, maar de drie verzets
mensen werden verraden. Zonder verhoor werd
het drietal op 28 september 1944 omstreeks
drie uur ’s middags door de Duitsers doodge
schoten bij de zandafgraving van de kalkzand-
steenfabriek aan de huidige Randweg. Zij ston
den met hun gezicht naar de PHOHI-zenders.

Direct na de bevrijding werd op deze plek een
herdenkingskruis geplaatst. De gedenkplaats is
tegenwoordig onderdeel van het Stadspark en
wordt nog altijd bij de herdenking op 4 mei be
trokken. Voorafgaand aan de bijeenkomst bij
het algemeen herdenkingsmonument op het
Prins Bernhardplein worden bij het herden
kingskruis bloemen gelegd.

Jady Snel is amateur-historicus en oorlogsvete
raan.

H erdenkingskru is  ( fo to  A d  Klaassen).
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Philips in Huizen en zijn opvolgers
‘Behaalde successen in het verleden zijn geen garantie voor de
toekomst.'

Jaap Croeneveld

‘Die enkele keer dat ik in Hilversum kom, schieten me de tranen in de ogen. Zo’n
mooi bedrijf, helemaal naar de Filistijnen!’, aldus de uitspraak van een oud-collega bij
Philips Telecommunicatie Industrie (PTI), voorheen de roemruchte Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek (NSF). Wat heeft Huizen hiermee van doen? Alles! Vanaf 1952
werden de typische NSF ontwikkelings- en fabricageafdelingen voor professionele
radiocommunicatie en aanverwante producten, Radio &  Radar, van Hilversum naar
Huizen overgebracht. De uitspraak kan tot op zekere hoogte evenzeer voor Philips
Huizen gelden, zij het dat Thales in Huizen, ondanks splitsingen, fusies en
dieptepunten in veel kleinere omvang de traditie voortzet als rechtstreekse
erfgenaam van de NSF. Wat is er allemaal gebeurd?

Van NSF tot PTI

Sinds 1918 bestond in Hilversum de Nederland
sche Seintoestellen Fabriek (NSF), die in 1925
voor een groot deel in handen van Philips was
gekomen. Hier werden o.a. zend- en ontvang-
apparatuur, professionele radio-communicatie-
apparatuur en (to t 1940) consumentenradio’s
vervaardigd. Zo werd de bakermat voor Hilver
sum als mediastad van Nederland gelegd.1

Al voor de Tweede Wereldoorlog waren er
contacten tussen de NSF en Huizen. In 1919
lukte het om seintekens uit Indië te ontvangen
met behulp van een lange draadantenne, die
was gespannen vanaf ‘de Bult’ bij Huizen -  een
hoogte bij de tegenwoordige PHOHI-flat te
Huizen -  to t in de Blaricummer Meent, juist ten
noorden van Eemnes.2 In oktober 1927 werd een
zender voor 300 en 1875 m neergezet op 'het
Harde' in de duinen van Huizen, precies op de
plek waar in 1951 de bouw van de nieuwe fa
briek van 'PTI v/h NSF' zou worden gevestigd.
Een derde contact tussen NSF en Huizen was
met betrekking to t de PHOHI-zender in de buurt
van de huidige PHOHI-flat te Huizen (zie elders
in dit nummer).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog al had Philips
besloten alle activiteiten op het gebied van
telecommunicatie bij de NSF neer te leggen. Zo
werd ook de ontwikkeling van telefooncentra
les in Hilversum ondergebracht. De latere hoog
leraar ir. J.M. Unk legde de basis voor een serie
elektromechanische telefoonsystemen, de U-
systemen, die een belangrijke rol speelden bij
de volledige vernieuwing en automatisering
(afgerond 1962) van het Nederlandse openbare
telefoonnet.

Uit Eindhoven kwam ook de fabricage van
Lijntelefonie -  telefonie over lange afstand -
naar Hilversum. Al in 1932 was in Eindhoven de
basis gelegd voor systemen op basis van elek
tronenbuizen, een toepasselijker aanduiding
voor radiobuizen, om via één verbinding meer
dere gesprekken mogelijk te maken. In het ver
lengde hiervan werden straalzenderverbindin-
gen ontwikkeld, die zonder gebruik van kabels,
maar via twee op elkaar gerichte schotelanten
nes een verbinding to t stand brachten.

De stap van straalzenders naar radar was
fysisch gezien klein en was juist voor de oorlog
gezet bij experimenten met straalzenders door
ir. C.H.J. Staal, na de oorlog directeur van N.V.
Hollandse Signaalapparaten (Signaal) te Henge-
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Close-up met de watergekoelde zendbuizen van de
bewaard gebleven zender PCJJ van de PHOHI te Huizen
(coll. Stichting to t Behoud van Historische Philips Pro
ducten).

A

lo. De ontwikkeling van radar werd bij de NSF
neergelegd3, maar ook bij het in 1947 onder de
hoede van Philips gebrachte Signaal, waarop
later wordt teruggekomen.

Deze concentratie van producten en hun
ontwikkeling bij de NSF in Hilversum maakte het
nodig om de naam van de NSF te veranderen.
Het werd op 17 juli 1947 N.V. Philips’ Telecom
municatie Industrie (PTI), voorlopig nog met
toevoeging van de oude roemrijke naam. Uit de
veelheid van producten bij NSF werd in Neder
land een structuur in productgroepen met twee
grote clusters gecreëerd: Radio & Radar (RR) en
Telefonie & Telegrafie (TT).

Philips in Huizen

De groei aan ontwikkel-, fabricage-, verkoop- en
stafpersoneel hield in dat PTI op het complex
aan de Jan van der Heijdenstraat en in de vele
verspreid liggende tijdelijke gebouwen in Hilver
sum uit zijn voegen barstte. Er werd besloten
Radio & Radar naar Huizen te verplaatsen. De
gemeente Huizen had een industrieterrein vrij
gemaakt tussen de Havenstraat en Warande-
bergstraat, waar eerder duinen lagen. Het ter
rein was eigenlijk bedoeld voor kleinschalige

bedrijven, maar deze kans wilde men niet laten
lopen. Het gemeentebestuur werd nog wel op
de vingers getikt door de provincie, omdat de
schaal van het bedrijf niet in overeenstemming
was met het bestemmingsplan. Uiteindelijk
werd toestemming gegeven, mits het bedrijf
niet groter werd dan 1500 werknemers.

Op 2 januari 1952 werd de eerste spade in de
grond gestoken en exact een jaar later werd
met feestelijk vertoon het eerste gebouw (HA)
in gebruik genomen (zie foto op p. 235). In 1953
en 1954 werden verdere uitbreidingen gereali
seerd met de gebouwen HB ernaast en de
hoogbouw ervoor (HE). Toen was het terrein
vol. In 1956 volgde de sprong over de Warande-
bergstraat, die voor het grootste deel in het
complex werd opgenomen. Daarbij volgden de
grote hal HF en facilitaire gebouwen en in 1957
nog de nieuwe ingang met de grote portierslo
ge op het nieuwe einde van de Warandeberg-
straat in plaats van de ingang aan de Haven
straat.4 In de periode van 1960 to t 1963 volgden
verdere uitbreidingen. In 1974 en 1975, ten tijde
van de komst van Transmissie, zouden nog ge
bouwen verrijzen ten behoeve van magazijnen.
Het laatste grote gebouw (HV) ten tijde van APT
kwam in 1988 tot stand. Bij de oplevering van
gebouw HV en de nieuwe poort verdween de
Warandebergstraat helemaal. Het complex
kreeg een adres aan de Botterstraat. Dit was
reden voor de lokale directie om de Huizer Bot-
terstichting ƒ 10.000 te schenken en voor de
gelegenheid een aantal glazen presse papiers te
laten maken met een botter erin afgebeeld.

Met de successievelijke uitbreidingen van het
complex, omzoomd door de Havenstraat, Bot
terstraat, Baanbergenweg en Bestevaer, wer
den tot aan 1956 de productgroepen van Radio
8< Radar allemaal vanuit Hilversum naar Huizen
verplaatst. Het personeel kwam aanvankelijk
vooral van elders. Het werd op zijn top (rond
1975) deels met circa vijftien bussen vanuit Hil
versum en Bussum aangevoerd, ook vanaf de
stations. Na verloop van tijd kwamen ook meer
oorspronkelijke Huizers bij PTI te werken en
met de verschillende uitbreidingen van de
plaats Huizen, verkasten verscheidene werkne-
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mers naar een woning dichter bij hun werk. Met
de groeiende mobiliteit kwam echter in de loop
van de jaren personeel op eigen gelegenheid uit
wijde omgeving. De parkeerplaats was to t om
streeks 1960 nog een zandvlakte, waarop wel
proeven met antennes werden gehouden. De
torens en het dakvlak van gebouw HE dienden
ook als testveld voor verschillende antennes.

Veelheid aan producten
De activiteiten in Huizen betroffen zowel ont
wikkeling als fabricage van militaire en professi
onele civiele producten. Allereerst waren er de
radioproducten, zoals zenders, zowel grote
zenders voor radio (AM en FM) en tv (VHF en
UHF) als de in grotere aantallen gefabriceerde
kleinere kortegolfzenders voor omroep en com
municatie. Daarnaast ontstond er een palet aan
kleinere apparaten zoals mobilofoons voor
taxi's, politie, brandweer e.d., semafoons, mo
biele veldcommunicatiesets voor het leger en
soortgelijke apparatuur voor luchtvaart en
luchtmacht.

In 1952 werd het eerste grote havenradarsys
teem opgeleverd en in 1954 volgde het systeem
langs de Nieuwe Waterweg met radarstations
over een afstand van 30 km.5 Voor de Koninklij
ke Marine werd een aantal kruisers, o.a. de H.M.
Admiraal de Ruyter en de H.M. Zeven Provin
ciën, en het vliegdekschip H.M. Karei Doorman
volledig voorzien van radarinstallaties voor navi
gatie en vuurleiding.6 Daarnaast werd ook ge
werkt aan de HAWK luchtdoelraketinstallatie
met radar-vuurleiding voor de Koninklijke Lucht
macht.

Straalzenders waren nodig om de verschillen
de tv-zenders van signalen te voorzien omdat
kabelverbindingen daarvoor niet toereikend
waren en ze waren destijds ook nodig in het
groeiende telefonieverkeer. Verwant hieraan
was satellietcommunicatie. PTI leverde in 1973
de zend- en ontvangapparatuur voor het grond
station te Burum aan de PTT.7

Hoogstandjes om Philips' kennis en kunde te
tonen waren deelnames aan ruimtevaartpro-
jecten. Allereerst was er omstreeks 1965 de
deelname aan het Eldo-project (European Laun-

Presse-papier ter gelegenheid van opening gebouw HV
en adreswijziging van Warandebergstraat naar Botter-
straat in 1988 (foto N.A. Buijs).
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ching Development Organization) om samen
met andere Europese landen de Europese ruim
tevaart van de grond te krijgen. PTI leverde de
telemetriezenders voor de derde trap van de
raket en de bijbehorende ontvangers alsmede
de antennesystemen en de tracking-ontvangers
om de antennes bij de lanceerbasis in Woomera
(Midden-Australië) op de raket gericht te hou
den. Omstreeks 1974 nam PTI deel met Fokker
Aerospace en anderen in de ontwikkeling van
de eerste Astronomische Nederlandse Satelliet
(ANS), die in 1974 door NASA werd gelanceerd.
De opvolger was de IRAS waarin Signaal om
streeks 1980 participeerde.8

De veelheid aan veelal innovatieve pro
ducten met zeer hoog technologisch gehalte,
die soms in kleine aantallen werden gemaakt,
kenmerkte de Huizense organisatie. Het bedrijf
heeft wezenlijke bijdragen geleverd in grote
telecom-projecten die PTI binnensleepte. Naast
hoogfrequente radiotechnologie was voor een
deel van de producten fijnmechanische techniek
een belangrijk bestanddeel. De fabriek in Huizen
en de toeleverende PTI-metaalwarenfabriek te
Hilversum kon men tevens kenmerken als een
fijnmechanische machinefabriek.

Herverdelingen binnen Philips en PTI

Omstreeks 1970 werkten bij PTI ca. 7000 mensen in
Nederland (Hilversum, Huizen, Den Haag, Hoorn,
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Het 'APT-complex' in 1988, met Signaal als huurder in de gebouwen HA t/m HC en HD. De lettercombinaties geven de
gebouwaanduidingen weer, die in de tekst genoemd zijn (foto in opdracht van APT, belettering door auteur).
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Leeuwarden). Midden jaren zestig had Radio &
Radar rond de 1200 werknemers. Begin jaren ze
ventig was het aantal gezakt to t circa 1000 die zich
onverminderd met veel producten bezighielden.
Het bedrijf kreeg te maken met reorganisaties die
het Philips-concern moesten stroomlijnen. Daarbij
kwam ook dat het binnenhalen van projecten of
producten door/voor Huizen minder succesvol
verliep. De productverdeling volgde markten en
Nederland had een beperkte nationale markt.
Straalzenders verdwenen rond 1971 naar TRT in
Frankrijk. De technologisch daarmee samenhan
gende afdeling Mobiele Radar (scheepsinstallaties)
werd ongeveer tegelijkertijd gestaakt.

In dit proces ontstond hier en daar een defai
tistische stemming. De overgebleven radio-
afdelingen zaten in een lastig parket, met teveel
personeel. Een deel van hen kon overgeplaatst

worden naar Hilversum, door groeiende behoef
te bij de ontwikkeling van telefonie en aanver
wante afdelingen. De militaire activiteiten met
nog maar 450 werknemers werden in 1981 orga
nisatorisch bij Signaal ondergebracht, waarover
later meer.

Lijntelefonie naar Huizen
Een oplossing voor het verlies aan werk in Huizen
was de verplaatsing van Lijntelefonie van Hilver
sum naar Huizen. De vestiging in Hilversum had
constant ruimtegebrek en de successen van Lijn
telefonie vereisten meer ruimte. Overplaatsing
naar Huizen, waar ruimte vrijkwam, lag dus voor
de hand. De verhuizing kreeg haar beslag in 1975.
Het had nog heel wat voeten in de aarde.

Vanwege de militaire activiteiten was er een
strenger bewakingsregime. Verscheidene Hil-
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Werken aan de assemblage van de voertuigset 4600 in 1977 (coll. Philips Company Archives, Eindhoven).
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versumse PTI’ers stonden op hun achterste
benen bij het horen van de plannen om te moe
ten verkassen naar Huizen. De afstand was een
deel van het probleem. Geluiden als ‘ Ik ga niet
naar dat concentratiekamp!’ en dergelijke wa
ren niet van de lucht. Na de verhuizing van de
eerste groep heeft dit geleid to t een incident.
Een paar ex-Hilversummers liepen op een avond
bij het uitgaan een bewakingsbeambte onder
steboven toen hij een van hen aanhield. Het is
na een periode van wederzijdse gewenning
allemaal goed gekomen. Ongetwijfeld heeft
deze en gene bij gelegenheid een andere plek in
Hilversum gevonden.9

Lijntelefonie, omgedoopt to t Transmissie,
werd door technologische ontwikkelingen uit

het Philips Natuurkundig Laboratorium (Nat
Lab) zeer succesvol in de wereldmarkt. Het Nat
Lab was nauw betrokken bij de ontwikkeling
van optische glasvezel voor telecommunicatie
met bijbehorende lasers voor het over de vezel
te verzenden signaal. Corning Glass had in 1970
een belangrijke stap gezet bij de realisatie van
een geschikte vezel met lage verliezen om grote
afstanden te overbruggen. Bell Labs en Philips
werkten beide afzonderlijk aan de vezels, waar
bij ze belangrijke verbeteringen realiseerden. Bij
Philips hielp dat het bedrijf van huis uit sterk
was in glas.

Naast deze ontwikkeling was Philips' Nat Lab,
evenals Bell Labs, nauw betrokken bij de wed
ren om de laser. Deze component was nodig
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De voertuigset RT3600 met IC-3660 er bovenop. Nog veel fijnmechanica (coll. Jan Poortman, www.pa3esy.nl).
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om de vezel te voorzien van het benodigde
lichtsignaal (1310 nm golflengte). In het Nat Lab
werd het eerste concept voor laser-transmissie
voor telecom-toepassing uitgewerkt, waarna
het omstreeks 1978 werd overgedragen aan
Voorontwikkeling van Transmissie in Huizen.

Via AT&T naar Lucent Technologies

Omstreeks 1980 ontstond binnen Philips het
inzicht dat de PTI niet meer zelfstandig de kos
ten voor de ontwikkeling van de steeds ingewik
kelder wordende telefooncentrales voor open
bare telefonie zou kunnen opbrengen. Zeer
grote investeringen zouden hiermee zijn ge
moeid. Fundamenteel probleem was dat de
thuismarkt te klein was en de wereldmarkt te
onzeker.

Kortom, er werd rond 1982 door de Raad van
Bestuur van Philips gezocht naar een geschikte
partner, alleen voor Openbare Telefonie. Tegen

de zin van belangrijke managers van PTI en
Hoofdindustriegroep (HIG) Telecom Systems
werd door het verantwoordelijk lid van de Raad
van Bestuur, Gerrit Jeelof, gesteund door presi
dent Wisse Dekker, een joint venture met AT&T
doorgedrukt. Jeelof zag meer in het grote Ame
rikaanse AT&T dan in het minder grote Canade
se Northern Telecom. Pogingen van enkele le
den van de Raad van Bestuur om hen op andere
gedachten te brengen zouden hebben ge
faald.10 Dekker en Jeelof waren uit op het
'inhuren van AT&T voor de know-how'.11

AT&T was geen onbekende voor Philips, want
er waren sinds 1947 samenwerkingsovereenkom
sten op het gebied van uitwisseling van patenten
en know-how met de befaamde Bell Laboratories
van AT&T. Daaruit had Philips ook onmiddellijk
voordeel bij Bell Labs' uitvinding van de transistor
in datzelfde jaar, die een revolutie op allerhande
terreinen van de elektronica zou veroorzaken.12
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APT
In 1983 viel het besluit to t de oprichting van de
joint venture AT&T en Philips Telecommunica
tie, dat al snel wegens de mondvol onofficieel
door het leven ging als APT. Beide partijen sta
ken er 50% in. Aanvankelijk zou het niet de be
doeling van Philips zijn geweest om de goed
draaiende Transmissie daarin onder te brengen,
maar AT&T wilde die productgroep -  niet onlo
gisch -  erbij hebben. Ook buitenlandse onder
delen van de HIG Telecom Systems zouden er
onder vallen.

De joint venture kreeg zo'n 2500 werknemers
van Philips mee met vestigingen te Hilversum
Huizen, Den Haag (fabricage van telefooncen
trales), en enkele buitenlandse afdelingen. Sig
naal werd huurder van de helft van het complex
te Huizen met het idee dat de ruimte later nodig
zou zijn voor uitbreiding van Transmissie.

Ondanks de inspanning van velen is per saldo
de joint venture op een fiasco uitgedraaid. Het
bedrijf werd door de 'ouders' aan zijn lot overge
laten. Het moest zichzelf waarmaken, maar de
start vond plaats onder een slecht gesternte. Het
kreeg in Europa geen poot aan de grond, want
Europese telecom-operators wilden geen zaken
doen met concurrent AT81T. Van de betrekkelijk
open samenwerking die men tussen Philips-
bedrijven gewend was, was geen sprake. Angst
voor het doorsluizen van kennis via de joint ven
ture naar Philips zou de achterliggende gedachte
zijn geweest. Immers, Philips had ook nog eigen
telecom-activiteiten en het terugtrekken van de
Duitse poot had AT&T zwaar gefrustreerd. Met
het uitblijven van het verwachte succes bij de
joint venture APT is Philips van een koude kermis
thuis gekomen. Volgens Metze heeft dit Philips'
zelfrespect een knauw gegeven.13

AT&T krijgt het heft in handen
Van 1987 to t 1990 trok Philips zich uit de joint
venture terug. Het resultaat viel tegen en Phi
lips had dringend geld nodig. De naam werd
gewijzigd in APT Nederland en APT Internatio
nal voor de holding en de verkooporganisatie,
slechts voor een paar jaar. Door minderheids-
deelneming van het Spaanse Telefonica en het

Kantpers voor het vouwen van de omhulling van de
4600 voertuigset in 1977 (col/. Philips Company Archi
ves, Eindhoven).

Italiaanse STET kreeg de sinds 1990 door AT&T
gedomineerde onderneming orders uit die lan
den. Daar komt bij dat in Spanje een fabriek
gebouwd werd (Tres Cantos) die zich ging toe
leggen op de fabricage van telefooncentrales.

De overname van de macht over het bedrijf
door AT&T hield ook in dat de lijnen naar de
Amerikaanse organisatie werden aangehaald
door een verregaande herstructurering, waarbij
afdelingen verbonden werden aan AT&T-
afdelingen in Amerika, zowel qua fabricage als
ontwikkeling (Bell Labs). Er werd een hele laag
hoger management geschrapt en gedeeltelijk
vervangen door Amerikaans management,
deels door het plaatsen van Amerikanen en
deels door het laten rapporteren aan manage
ment in Amerika.

Transmissie in Huizen ontkwam aanvankelijk
aan al te groot ingrijpen, omdat het kon bogen
op succes in de internationale markt (32-kanaals
i.p.v. de Amerikaanse 24-kanaals systemen). Al
te veel daarin roeren kon alleen maar ellende
veroorzaken, werd de Amerikanen door het
Transmissie-management op basis van zijn suc
cesverhaal onder ogen gebracht. Anders lag dat
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Test van Lotus mobilofoon onder extreme koude in de
vrieskast van de afdeling Beproeving R&R te Huizen in
1974 (coII. Philips Company Archives, Eindhoven).
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bij 5ESS telefooncentrales, die een Amerikaans
product waren, zij het met aanpassingen. De
betreffende ontwikkelingsafdelingen werden
sterk gekoppeld aan de Amerikaanse organisa
ties. Alle producten moesten vanaf nu ook in
andere AT&T-fabrieken kunnen worden gefabri
ceerd.

Het oprollen van het Ijzeren Gordijn en de
Amerikaanse overheidssteun hielpen bij het
verwerven van orders in Oost-Europa. Dit resul
teerde in een grote order voor vier jaar in Polen.
Daarbij was ook weer lokale productie beloofd.
Verder kwamen er joint ventures in Sint-
Petersburg, Oekraïne en Praag om de markten
te openen met aanwezige fabricagecapaciteit.
Een joint-venture in China voor de fabricage van
transmissiesystemen was een succesvolle
greep. Het laat zich raden dat deze uitbreidin
gen aan capaciteit tezamen met die van Tres
Cantos ten koste gingen van die in Nederland.
Daarnaast betekende de uitloop van oudere
elektromechanische en analoge systemen en de
opkomst van nieuwe systemen met veel minder
arbeidsinhoud dat er minder behoefte was aan
fabricagecapaciteit in menskracht uitgedrukt.
Hogere loonkosten in Nederland, die overigens

door een hoge arbeidsproductiviteit en hoge
graad van automatisering ten dele werd gecom
penseerd, speelden ook een nadelige rol.

In 1993 werd de fabriek voor telefooncentra
les te Den Haag samengevoegd met de trans-
missiefabriek te Huizen. Van beide oorspronke
lijke fabrieken vloeide personeel af, terwijl ook
een hele groep Hagenaars in Huizen kwam wer
ken. Eind 1995 had AT&T te Huizen 1565 mede
werkers van totaal 3037 in Nederland.'4 In de
loop van de volgende jaren ging de modernise
ring door en het bedrijf werd in 1997 de mo
dernste en meest efficiënte fabriek van wat
inmiddels Lucent Technologies was gaan heten.
Al deze acties hielden een grote reductie aan
fabricagepersoneel in Nederland in. In 1989
werkten er nog 2058 mensen in de productie in
Nederland, medio 1997 nog maar 575, terwijl
het totale personeelsbestand van alle Neder
landse vestigingen van Lucent daalde van ruim
4000 naar een kleine 3000.15

Lucent in zwaar weer
Zoals eerder gezegd was de grote handicap van
AT&T Network Systems de band met AT&T.
Wilde het wat worden op de wereldmarkt, dan
moest het bedrijf gesplitst worden. In 1996
werd het bedrijf opgedeeld in drie delen: tele
com-operator AT&T, de telecom-producent
Lucent Technologies, inclusief Bell Laboratories,
en computerfirma NCR die onder zijn oude
naam weer op eigen benen kwam te staan.

Inmiddels begonnen ook andere spelers zich
op de telecom-markt te roeren. Opkomend
internet en het potentieel van de optische sys
temen brachten ongekende mogelijkheden met
zich mee in het versturen van data, ook voor de
gewone consument. De prognoses voor de
telecom-markt waren hoog gespannen. Om als
eerste in voldoende aantallen te kunnen leveren
als de vraag kwam -  de eerste klap is een daal
der waard -  werden kostbare apparaten ont
wikkeld. Naast de verhoogde vraag werd ook
veel voor het magazijn geproduceerd. Ook Hui
zen draaide daarin mee met de inmiddels tot
Optical Networks Group (ONG) omgedoopte
divisie binnen Lucent Technologies.
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Experimentele optische repeater voor 140 Mb/s omstreeks 1978. Toen state of the art, nu vele malen achterhaald
(uit: Global View, uitgave van Philips Telecommunications, Hilversum ca. 1978).
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In de elektronische industrie in het algemeen,
maar ook onder beleggers werd eigen fabricage
en interne toelevering inmiddels gezien als een
blok aan het been en een risico. De afzonderlij
ke delen waren samen meer waard dan het
totaal. 'Uitbesteding' of 'outsourcing' werden
de toverwoorden. Lucent besloot om afscheid
te nemen van de interne componentenleveran
cier en van verschillende interne organisaties
(iet, bewaking, kantines, etc.). Alle eigen fabri
cage ging naar contractfabrikanten. Amper was
de modernisering van de fabriek in Huizen afge
rond in 1997, of in 1998 werd aangezegd dat er
530 banen in de productie gingen verdwijnen.
Daarvan konden 250 met een baangarantie voor
drie jaar overgaan naar het assemblagebedrijf
Neways om transmissiesystemen te maken.
Circa 150 zouden naar telecom-installatiebedrijf
Detron gaan, voor aflevering van telefoniesy-
stemen en circa 130 personen gingen in een

tijdelijke noodoplossing werken, een ‘sterfhuis’
genaamd Hufa (Huizen Fabriek). Ze bleven voor
lopig allemaal in de hen vertrouwde gebouwen
werken. Eerst werd na anderhalf jaar de Hufa
opgeheven. Detron vertrok na anderhalf jaar,
maar nam afscheid van 100 personeelsleden en
plaatste slechts 50 werknemers naar elders
over. Uitblijven van werk, behalve op het laatste
moment een tijdelijk grote piekorder van Alca
tel voor Neways, gaf de genadeklap, toen de
werkgarantie afliep op 1 maart 2000. Het perso
neelsbestand was al gezakt naar 160, waarvan
er slechts een veertigtal leden zou blijven. Zij
waren nodig om proefmodellen ten behoeve
van de ontwikkeling te Huizen te fabriceren.16

Exit Lucent Huizen
In 2000 barstte de ‘internet bubble’ en de afzet
markt van alle telecom- en ict-producenten ver
schrompelde, terwijl de magazijnen vol stonden
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met kostbare voorraden gereed product en stra
tegische componenten. Lucent leed in 2001 enor
me verliezen. In de V.S. werd een faillissement
voorkomen dankzij een noodfinanciering. Maar
het bedrijf ging een chaotisch continu proces van
verandering tegemoet, waarbij ongeveer elk half
jaar een grote reorganisatie plaatsvond.

Ook het Nederlandse bedrijf moest eraan
geloven. In augustus 2001 werd aangekondigd
dat van de 2300 arbeidsplaatsen in Nederland er
900 zouden worden geschrapt. De ontwikke
lingsactiviteiten aan het 5ESS-systeem verdwe
nen helemaal uit Hilversum. Ongeveer de helft
van de 1500 Hilversummers verloor zijn baan.
De afdeling Ontwikkeling in Huizen met 400
mensen verhuisde naar de leeg gekomen ruimte
in het complex aan de Larenseweg in Hilversum.
Een zestigtal Huizers verhuisde naar het Bra
bantse Imtech. Bij dit alles verloor Hilversum
ook de rol van hoofdkantoor voor het marktge
bied EMEA (Europe, Middle East & Africa). Dat
werd verdeeld over drie Europese locaties met
een grotere lokale markt en achterland. De
commerciële locatie Leidschendam trok bij Hil
versum in.17 Meegesleurd in dit afbraakproces
werd ook de kleine groep Advanced Technolo
gies van Bell Labs te Huizen die via het Telemati
ca Instituut in Enschede participeerde in Euro
pese onderzoeksprojecten. Lokale Huizer leve
ranciers van de dagelijkse dingen zullen het
zeker ook hebben gemerkt zoals de banketbak
kers en de vlaaienwinkel die regelmatig voor
traktaties hadden mogen zorgen.

Nog was deze zwanenzang niet ten einde. Al
in Huizen was nauw samengewerkt met de ves
tiging in Neurenberg om een nieuw veelbelo
vend optisch transmissieproduct te ontwikke
len, de Lambda Unite MultiService Switch voor
de wereldomspannende optische ruggegraat
van Telecom- en internetverkeer. Bij de voort
schrijdende (noodzaak to t verdere) reorganisa
tie en verbetering in de toestand van Lucent,
concludeerde de leiding van ONG dat deze ont
wikkeling in Neurenberg moest worden gecon
centreerd. In oktober 2002 werd dit mede
gedeeld. De nazorg van vele andere
ONG-producten verdween naar andere locaties.

De Lambda Unite MultiService Switch is een succes
gebleken. Deze wordt nog steeds door Alcatel-Lucent
geleverd (foto Alcatel-Lucent).

Een maand later kregen ook ontwikkeling on
dersteunende afdelingen te horen dat ze moes
ten verdwijnen. Een handvol mensen kon ech
ter, afhankelijk van hun werk en relatie met hun
baas elders in Europa of in Amerika hun werk op
afstand blijven doen vanuit Hilversum,... dankzij
internet.18 Nu viel ook het doek voor het kan
toor van Neways in Huizen, dat de ontwikkeling
in Hilversum ondersteunde met proefmodellen.
De resterende 55 personeelsleden kregen de
mogelijkheid om mee te verhuizen naar andere
onderdelen van Neways, de voormalige Philips-
fabrieken in Leeuwarden en Son bij Eindhoven.
Velen van hen voelden zich 'belazerd'.'9

Bij alle ellende van ontslagen moet gezegd
worden dat Lucent en zijn voorgangers, mede
scherp gehouden door de werknemersorganisa
ties en de Nederlandse wetgeving, steeds fa t
soenlijk zijn omgegaan met de 'wijkers'
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Eindtest o f systeem test van een optisch transmissiesysteem te Huizen. Links hangt een ouder transmissiesysteem
(uit: Philips Telecommunication Review).
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(degenen die moesten vertrekken). Alle verha
len over Amerikaanse bedrijven ten spijt, was
Lucent een sociaal bedrijf, in Nederland voort
bouwend op lange tradities van Philips, maar
ook van die van AT&T. Wie aangezegd werd,
mocht uiteraard in de eerste plaats onmiddellijk
zijn of haar werk laten vallen. Wie wilde, kon
desgevraagd nog wat langer blijven werken om
bepaalde zaken over te dragen. De persoonlijke
gevolgen waren er voor velen niet minder pijn
lijk om.

Voor verschillende categorieën naar dienstja
ren en leeftijd waren er verschillende in het tijds
gewricht goede regelingen, die wel versoberd
zijn in de loop der jaren. Voor de oudere werkne
mers (ouder dan 55 jaar) was een goede finan
ciële regeling een uitkomst in de meestal schier
uitzichtloze situatie van het zoeken van een

baan. Verscheidene hoogopgeleide werknemers
zijn als zzp-er verder gegaan. Anderen konden
een werkplek vinden, vaak met totaal verzetten
van de bakens. Ruim veertig medewerkers van
ONG hebben na hun ontslag een bedrijf in Hilver
sum opgericht om telecommunicatie en andere
high-tech-producten te ontwikkelen: AimValley.20
De start werd gerealiseerd mede dankzij een
eerste nazorgopdracht van Lucent Technologies.

Lucent is de rampzalige gevolgen van de in-
ternet-hype nooit meer te boven gekomen. In
2006 gingen Alcatel, dat minder had geleden,
en Lucent Technologies een fusie aan. Het be
drijf gaat verder onder de naam Alcatel-Lucent
met het hoofdkantoor in Parijs en momenteel
wereldwijd ongeveer 78.000 medewerkers. In
Nederland zijn twee vestigingen, Rijswijk en
Hilversum, die zich richten op verkoop en
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Thales te Huizen op de kop van de haven aan de Bestevaer, links buiten beeld is de Havenstraat, aan de overkant
waarvan het Huizense bedrijf wortelde (co//. Thales Huizen).
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marktondersteuning; er is geen ontwikkeling en
geen fabricage meer in Nederland.

Van Signaal naar Thales

Het zou unfair zijn ten opzichte van het bedrijf
Thales en zijn werknemers het verhaal hierbij te
laten vanuit een PTI- en Lucent-centrische op
stelling. Per slot mag wel gesteld worden dat
het huidige Thales aan de Bestevaer het meeste
recht heeft op de aanduiding 'erfgenaam van de
NSF', hoewel er veel verschillen zijn. Na een
periode vanaf 1984 als huurder in de eerste
gebouwen van 'PTI v/h NSF' te Huizen, is Signaal
in 1998 verhuisd naar eigen nieuwbouw met
ontwikkeling en fabricage aan de overkant van
de Havenstraat, op de hoek van de Bestevaer.

Signaal
In Hengelo werd in 1922 de N.V. Hazemeijer
Fabriek van Signaalapparaten opgericht op initi
atief van de Koninklijke Marine om de toenmali
ge kruisers H.M. Sumatra en H.M. Java van vuur-
leidingssystemen van Siemens &. Halske te voor
zien. Volgens het Verdrag van Versailles moch

ten in Duitsland geen wapensystemen meer
worden gefabriceerd. Door een Haagse scha-
duwfirma van Siemens (IPATH), Hazemeijer en
de Koninklijke Marine werd toen de voorloper
van Signaal in het leven geroepen.
In 1946 verzocht de Nederlandse staat Philips
om het aandeel van het geconfisqueerde Sie
mens over te nemen.21 Onder de nieuwe naam
N.V. Hollandse Signaalapparaten (Signaal) werd
het ondergebracht bij de HIG PTI, successievelijk
TDS. In 1956 kreeg Philips bijna alle aandelen
van het bedrijf in handen. Vanaf 1981 ging het
onder HIG Defense and Control Systems apart
verder.22 Signaal had toen al een grote reputatie
opgebouwd op het gebied van scheeps-, wal- en
kustradarsystemen, luchtverkeersleidingsy-
stemen en vuurleidingssystemen.

Signaal in Huizen
In 1981 werden de resterende militaire commu
nicatieactiviteiten in Huizen met 450 perso
neelsleden organisatorisch ondergebracht bij
Signaal en ze gingen onder die naam verder. Er
zou wel sprake van zijn geweest om alles te
verhuizen naar Hengelo, maar het personeel
wilde niet verhuizen. Slechts 10 personen van
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de commerciële afdeling in Hilversum ver
trokken naar Hengelo.23 De productportfolio
werd gestroomlijnd naar het beleid van Signaal.
De nadruk werd gelegd op met name voertuig-
sets.
Met het beëindigen van de Koude Oorlog en de
val van het Ijzeren Gordijn veranderde ook de
behoefte aan defensiematerieel. Door de ver
minderde opdrachten moest Signaal snijden in
de organisatie. Tegelijkertijd werd Philips ge
noodzaakt zich meer en meer to t zijn kerntaken
te bepalen en door geldgebrek gedwongen
'tafelzilver' te verkopen. Signaal werd verkocht
aan het Franse staatsbedrijf Thomson-CSF. De
Huizer organisatie ging verder onder naam Sig
naal Communications met slechts 200 mede
werkers. De vestiging werd bedreigd in haar
voortbestaan, maar een grote order van het
Nederlandse leger vormde de redding.

Door overnames om de positie van Thomson-
CSF op de Europese markt te verstevigen en de
daarbij gepaard gaande reorganisaties verander
de het hele bedrijf sterk. In 1999 werd het gepri
vatiseerd waarbij de Franse staat 40% aandelen
hield en Alcatel en Dassault Aviation de overige
6o%.24 In 2000 nam het o.a. in Engeland Marconi
plc -  ooit deelnemer voor 40% in NSF -  en Racal
over, fabrikanten van defensieapparatuur. Om
verwarring te voorkomen met Thomson SA, fabri
kant van consumentenelektronica, werd de naam
van Thomson-CSF veranderd in Thales Group.

Als gevolg van de aanslagen van 11 september
2001 ging Thales zijn focus richten op technolo-
gie-intensieve activiteiten binnen defensie,
waarna de aandacht ging naar civiele activitei
ten in de sfeer van beveiliging. In 2007 verhuis
de Thales Optronics van Ypenburg naar Huizen
door de samenhang van de activiteiten in bevei
ligingsproducten. In dat jaar gingen de
transport-, security- en ruimtevaartactiviteiten
van Alcatel-Lucent over naar de Thales Group,
waardoor het bedrijf wereldspeler werd op het
gebied van 'missiekritische informatiesy
stemen'. In 2009 nam Dassault Aviation de aan
delen in Thales (21%) over van Alcatel-Lucent
(eerder bezeten door Alcatel), waardoor Das
sault de grootste aandeelhouder is geworden.

Een belangrijk product van Thales in Huizen is
tegenwoordig de bewakingsapparatuur voor
spoorwegen en metrosystemen, inclusief came
rabewaking. Vanuit die relatie is samen met
Vialis de joint venture East West opgericht voor
de levering voor de apparatuur voor de OV-
chipkaart. Het bedrijf heeft momenteel 250
werknemers in Huizen.

Besluit

De vraag hoe het zover heeft kunnen komen
dat de teiecommunicatie-industrie in het Gooi
grotendeels is weggevaagd, is hierboven maar
ten dele beantwoord. Men leze vooral het posi
tie f kritische boek Kortsluiting van Marcel Met-
ze over Philips, als aanvulling op de eigen ge
schiedschrijving van Philips.25 Enige opmerkin
gen wil ik in dit verband nog toevoegen.

Het is schrijnend om te constateren dat in de
afgelopen decennia door de overheid en poli
tiek is geroepen dat Nederland Kennisland
moest worden, terwijl hier hoogwaardig kennis
werk door het putje is gespoeld. De politiek
heeft de krachten op de geglobaliseerde markt
onderschat. Dat de telecom-industrie in het
Gooi nog in die grote omvang van voorheen zou
hebben bestaan, indien was samengegaan met
een Europese partner, mag uitgesloten worden
geacht. Doublures zouden opgeheven zijn. Het
pad van inkrimping van fabricage en uitbeste
ding zou zeer zeker ook zijn afgewandeld. Tha
les in Huizen is misschien een voorbeeld van
hoe het anders had kunnen lopen met een Euro
pese overname. Met de rug tegen de muur
heeft het Huizer bedrijf zich met creativiteit en
een pioniersmentaliteit staande weten te hou
den.

Het is te hopen dat Thales in Huizen, maar
ook die andere bedrijven die voortgekomen zijn
uit NSF of PTI, een succesvolle toekomst tege
moet gaan. Herinneringen ophalen, nostalgisch
of niet, is daarbij af en toe goed om als inspira
tiebron te dienen om te vechten en creatief te
zijn. Waar het op aankomt ligt echter in de toe
komst, niet in het verleden.
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Veel dank ben ik verschuldigd aan de Histori
sche Kring Huizen, Philips Company Archives,
Thales te  Huizen en verschillende oud-
medewerkers van de vestiging Huizen die mij
geholpen hebben met inform atie, beeldmateri
aal en het nalezen van het concept.

Ing. JJ. (Jaap) Croeneveld werkte van 1969 to t
1992 bij Philips Telecommunicatie Industrie te
Hilversum . In 1992 stapte hij over naar AT&T Net
work Systems, c.q. Lucent Technologies, waar hij
in 2003 vervroegd pensioneerde. Van 1990 to t
1992 was hij secretaris van de Vereniging van
Hoger Personeel Philips (VHPP), afdeling het Gooi,
van 2002 to t 2004 van VHP-Lucent.
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De haeringtijd

Too 'k lest óp de haven leup,
’t was óm ende bij Kursaauwud,
too docht ik an de ouwe tijd
van elleke vrijdagaauwud:

De schuiten veuren o f en an
en brachten haering binnen,
en last nae last kwam uit 't  ruim,
de ofslag kón beginnen.

En platte sezen stungen klaer,
dee riejen naer de hangen,
de hangebazen mót de knechts,
dee stungen ze óp te vangen.

De haering gung de trogge in,
en kwam daer in de pekel,
de spieters wurden waarëschouwd,
ze hadden welders hekel.

Bij nacht en ontij mózzen ze
uit arremeu gaen spieten,
de klopschelling, zoë zuur verdiend,
kónnen ze nijt loeten schieten.

'n Ouwe rok, 'n spietjak an,
'n zak nog vur d’r lijf,
en dan mar giepsen an de trogge,
d’r hangden stungen stijf.

De hangebazen keken too,
d’r hangden in d’r hupen,
hoo 't hangevolk mót mangden
en haering leup te slupen.

De spieten wurden héël siekuur
óp 't laitjen annëtekerd,
as parte keren’t laitjen brak,
dan wurden 't  fout berekerd.

Dan wurden alles ópëbrocht
boven in de hangen,
en deur de roëk dan leupen sóms,
de traenen over d’r lui wangen.

Vuultijs kregen ze nog mie,
’n zeutje óm te bakken,
of nog wat koploëzen vur thuis,
daer zatten ze oëk te snakken.

Dag en nacht gung ' t  roeken deur,
de bókkes mózzen gaar,
’t héële darp stung ónger roek,
vurral in 't vurst van 't jaar.

De bókkes wurden innëpakt
in platte zijgermankies,
de dessels mót 'n spenseriet
ëvluchten óm de rangkies.

Dan wurden ze mót alderasie
naar de trem ëbrocht.
' t  Spoor bracht ze naer Duislangd too,
’n macht vis wurden daer verkocht.

As jooëntjen leup je langust de deur,
oëk bókkes uit te venten;
wat dee je in dee dagen nijt,
vur 'n paer dooie centen.

Zoë bracht de haeringtijd in 't darp,
’n drukte van belang,
en teugen Pasen was dan meest,
’t bedrijf in vólle gang.

En deur de ouwe Zuierzee,
had mennigéën z’n broëd,
mar mót 't  leggen van de dijk,
gung alle haering doëd.

En as ik denk nog an die tijd,
van laffen en van taejen,
dan loëpt de zever uit m'n móngd
van snirsen en van broeien!

Henk Rebel
In: Huizen zoë as 't  nooit meer wurdt,
Huizen 1981 (enigszins ingekort)
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Boekbesprekingen

Oud Huizen in beeld,
Omgeving Lindenlaan

Op 11 september 2010, de jaarlijkse Huizerdag/
Open Monumentendag, werd het fotoboek Oud
Huizen in Beeld, Omgeving Lindenlaan officieel
gepresenteerd. Het is een dik boek, 154 pagi
na’s, met foto ’s die groot zijn afgedrukt. De bij
behorende tekst is minimaal gehouden.

In de Huizer Courant verschijnt al jaren weke
lijks de rubriek Huizer Verhalen -  Oud Huizen in
Beeld, waarvoor lezers oude foto’s kunnen in
sturen. Deze rubriek is zeer populair en er zijn in
de loop van de tijd veel fraaie (vaak onbekende)
foto’s boven water gekomen. Met behulp van
de lezers konden deze voorzien worden van na
men van personen, de plek waar de foto geno
men is en dergelijke.

Het huidige boek is een met zorg samenge
stelde selectie uit de informatie en de foto ’s.
Het eerste deel toont foto's van de Lindenlaan
en omgeving, het tweede is opgedeeld in ru
brieken als winkeltjes, beroepen en feesten. He
laas is in de meeste gevallen de herkomst van
zowel gegevens als foto ’s onbekend en niet
meer te achterhalen.

Inderdaad vind ik het, zoals uitgever Bout in
de inleiding schrijft, een mooi kijkboek voor Hui
zere minsen èn voor b uitenminsen. Daarbij is een
heel belangrijk aspect voor mij persoonlijk, dat
het naast oudere foto’s vooral ook gaat over
het hart van Huizen in de jaren vijftig, zestig en
zeventig. Die jaren vallen onder ‘mensen
heugenis’, met andere woorden mijn eigen her
innering, mijn eigen geschiedenis. De paarden
bij de smederij, de etalages van Hoogvorst waar
we onze neuzen plat tegen de ramen drukten,
hotel Promenade in de nadagen enzovoort. De
vele ‘buitenminsen’ die vanaf de jaren vijftig in
Huizen zijn komen wonen en al dan niet hier ge
bleven zijn, kunnen zo ook hun herinneringen in
dit boek vinden. Vijftig, zestig jaar geleden is al
echt verleden tijd!

1 t i iW i  1"
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Oud Huizen in beeld
Om jcytiisi -Ijtndvnkan

Kortom, een prachtige bijdrage aan de boeken
over Huizen. Een tweede boek wordt verwacht
in september 2011.

Wendy van Noppen

Oud Huizen in beeld, Omgeving Lindenlaan. Uit
gegeven door drukkerij/uitgeverij J. Bout & Zn.
Prijs 34,50.

Met toestemming overgenomen uit De Ratel,
het kwartaalblad van de Historische Kring Hui
zen, december 2010.

Made in Huizen Holland
1934-1987

De geschiedenis van het Huizer aardewerk be
gon in 1927 met de voortzetting van de Eerste
Steenwijker Kunst- en Aardewerk Fabriek
(ESKAF) in Huizen na het faillissement in Steen-
wijk. De overheveling naar Het Gooi kwam op
een gunstig tijdstip: door de aanleg van de Af
sluitdijk werden vele vissers langs de IJssel-
meerkust werkloos, dus een nieuwe industrie
met mogelijkheden voor omscholing waren
meer dan welkom.
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De doorstart van ESKAF vond plaats in een
hang, in dit geval de oude bokkingrokerij aan de
Havenstraat 83. De inboedel van de fabriek in
Steenwijk werd per boot verscheept naar Hui
zen. De onderneming werd op idealistische
grondslag geleid: het was de bedoeling dat de
arbeiders in de toekomst aandeelhouder van
het bedrijf zouden worden. Om die reden werd
het bedrijf De Rode Aardewerkfabriek ge
noemd. Helaas wist ook, ondanks de commerci
ële bedrijfsvoering, ESKAF zich niet te handha
ven tijdens de crisis in de jaren dertig van de vo
rige eeuw. Uiteindelijk werd in 1934 gekozen
voor een doorstart onder een andere naam en
met andere eigenaren. Harry Hamming en Mak
Honigh namen de bezittingen van ESKAF over
en zetten het bedrijf voort onder de naam ‘CV
Kunstaardewerkfabriek Haho’ (naar de beginlet
ters van de achternamen van de twee venno
ten). In 1935 werd daarnaast Potterie de Drie
hoek opgericht die de geglazuurde producten
ging verkopen die Fokke Hamming, zoon van
Harry, vanaf dat jaar ontwierp.

De samenstellers van deze publicatie en en
thousiaste verzamelaars van producten van De
Driehoek, Thea en Eef de Hilster, hebben gede
gen onderzoek verricht. Voordat ze begonnen
met schrijven, hebben ze gesproken met diver
se oud-werknemers en hun nazaten. Hoewel de
meesten van hen te kennen gaven dat ze eigen
lijk weinig wisten, kwam iedereen toch weer
met een nieuw feit, of een bevestiging van wat
Thea en Eef al vermoedden. Verder was het ar
chief dat ze van Fokke Jan Hamming (kleinzoon
van Harry) mochten lenen een rijke bron van in
formatie voor hen.

Het boek is overzichtelijk ingedeeld in hoofd
stukken. Na het voorwoord door Elganan Jels-
ma, directeur van het Huizer Museum, en een
‘ten geleide’ volgt een hoofdstuk waarin het
ontstaan en het reilen en zeilen door de jaren
heen van Aardewerkfabriek Haho en Potterie de
Driehoek worden geschetst. Later in het boek
worden, in een apart hoofdstuk, nog enkele
personen belicht die door hun bijzondere func
tie bij de firma betrokken zijn geweest, zoals de
drie generaties Hamming die belangrijke waren

voor de fabriek en de handelsonderneming,
Mak Honigh, die samen met Harry Hamming het
risico nam om ESKAF onder de naam Haho
voort te zetten, plateelschilder Willem Evers
vanwege het beroemd geworden Huizer Bont,
de modelleurs Willem van der Hulst en Cor van
Tricht, die het aardewerk uiteindelijk het
‘gezicht’ hebben gegeven.

De publicatie geeft, in een apart hoofdstuk,
ook informatie over wat er zich op personeels
gebied heeft afgespeeld. De verhalen van oud-
werknemers nemen hierin een belangrijke
plaats in. In het hoofdstuk ‘Productie’ wordt het
verschil tussen sieraardewerk en gebruiksaarde-
werk uitgelegd, gevolgd door een schets van de
ontwikkeling van koudlak- naar geglazuurd aar
dewerk, waarbij de verschillende glazuren met
elkaar worden vergeleken, alles met illustraties.
Het gedeelte over de ontwikkeling in ge-
bruiksaardewerk geeft een goed beeld van de
elkaar opvolgende trends.

Zeer de moeite waard zijn zowel de
‘Catalogus Sieraardewerk’ als de ‘Catalogus Ge-
bruiksaardewerk.’ De onder het sieraardewerk
opgenomen modellen zijn gerangschikt op mo
delnummer; de tussen vierkante haken ge
plaatste nummers verwijzen naar het ESKAF-
modelnummer. Modellen afkomstig van ar-
chieffotos’s zijn in grijstinten afgebeeld. Door
het ontbreken van gedateerde catalogi met fo
to ’s uit de periode 1935-1947 is het moeilijk om
met zekerheid aan te geven welke modellen
thee- en koffieserviezen in deze tijd zijn gepro
duceerd. In ieder geval gaat het om gevlekte
serviezen, in twee kleuren of met een kleine
bloemdecoratie.

In de jaren vijftig zijn de serviezen klassiek
van vorm en glazuurgebruik: binnenzijde wit, de
glazuren glanzend. Vanaf 1950 ziet men decora
ties met goudfilet. Daarnaast worden ook recla-
meserviezen gemaakt. Hierbij wordt gewerkt
met goedkope glazuren, waaronder een metal
lic zwart. Verder wordt er geëxperimenteerd
met verschillende modellen: er komen servie
zen met ribbels en dubbel gebroken oren, thee
kopjes met een voetje, of een schotel in de
vorm van een palet. In 1952 zijn de serviezen
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Made in Huizen Holland
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verkrijgbaar in acht kleuren, waarbij ‘elk per
soon zijn eigen kleur heeft’, naast een uitvoe
ring van hetzelfde servies in Huizer Bont.

Eind jaren vijftig gaat men over op de produc
tie van ‘moderne’ serviezen. De breuk met de
klassieke vormgeving, die wordt ingezet met
mokkaservies FH, leidt to t totaal nieuwe vor
men als Palet en Tulipe, uitgevoerd in satijnmat.
In de jaren zestig zijn de serviezen strak van
vorm met felle ’shock’ kleuren en contrasteren
de kleurcombinaties (kopje een ander kleur dan
de schotel; deksel andere kleur dan de schaal).
De voor deze tijd zo kenmerkende driehoeks-
vorm is in veel producten terug te vinden.

Na de kleurige jaren zestig, komen er in de ja
ren zeventig producten in rustigere en warmere
tinten op de markt. Dit betekent echter niet dat
er met effen en saaie glazuren wordt gewerkt.
Uit deze tijd dateert het meest verkochte ser
viesmodel Amsterdam, dat volgens modelleur
Van Tricht is geïnspireerd door een matrozen
muts die hij in Amsterdam zag, en de Crazy Cup,

‘speciaal ontworpen voor de werkende en stu
derende jeugd’.

In de jaren tachtig verdwijnen de gladde vor
men en worden reliëfversieringen geïntrodu
ceerd. De toepassing van bijzondere glazuren
gaat aan het einde van het bestaan van Haho/
Potterie de Driehoek in 1987 samen met zoetige
modekleuren op gangbare serviesmodellen.

Naast serviezen produceerde Potterie de
Driehoek ook ander gebruiksaardewerk zoals
kindermokken, bierpullen, melksets, fruittests,
bloempotten, snack- en pindasets, herdenkings-
bordjes, plaquettes, tegeltableaus, asbakken en
relatiegeschenken.

De publicatie Made in Huizen Holland, 1934-
1987 verscheen bij de tentoonstelling die van 27
november 2010 to t 19 maart 2011 werd gehou
den in het Huizer Museum en is door zijn vele il
lustraties en gedetailleerdheid niet alleen een
lust voor het oog, maar ook een onmisbare
bron van informatie voor kenners en liefheb
bers van aardewerk in het algemeen, en voor
bewonderaars van Potterie de Driehoek in het
bijzonder. Een aanrader!

Stanny Verster

Thea en Eef de Hilster, Made in Huizen Holland,
1934-1987, uitgeverij Thea en Eef de Hilster,
www.dedriehoek-huizen.nl, prijs € 25; het boek
is ook verkrijgbaar bij het Huizer Museum,
www.huizermuseum.nj
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Archiefnieuws

Huizen in stukken

De historicus van nu staat op afstand van de ge
beurtenissen uit het verleden. Maar zo is hij be
ter dan tijdgenoten in staat om de dingen in
perspectief te zien en verbanden te ontdekken,
die ons een verrassend inzicht in de geschiede
nis bieden. Toegegeven, de verbanden, die de
historicus meent te ontwaren, spruiten voort uit
een subjectieve, door het heden gekleurde
vooronderstelling. Geen historicus ontkomt
daaraan en hij moet dat ook niet willen! Wij kun
nen slechts het geraamte reconstrueren, zodat
wij op het spoor komen van de werkelijkheid.

Iedere historicus is aangewezen op bronnen,
die lang niet alle even spontaan opwellen. Maar
al te vaak moet het verfrissende water er met
inspanning van alle krachten aan worden ont
wrongen. Het voert in dit verband te ver om alle
mogelijke geschiedbronnen op te sommen, laat
staan ze te bespreken. De artikelen in dit thema
nummer berusten doorgaans op nauwgezet li
teratuur- en archiefonderzoek. Veel van die arti
kelen zullen ook prikkelen to t nader onderzoek.

Diverse archieven en collecties
Waar halen wij de kennis over het verleden van
Huizen vandaan? Niet uit de duimen van de au
teurs, al kun je geen goed historisch artikel
schrijven zonder inzet van creativiteit. Ook niet
alleen maar van horen zeggen! De mens is daar
voor te kort van memorie. En het geheugen is
vaak even onmisbaar als onbetrouwbaar. Zelfs
niet alleen uit de historische literatuur, die vaak
als indirecte bron fungeert. Onvermijdelijk komt
de onderzoeker terecht bij archieven. Tenmin
ste, wanneer hij serieuze geschiedschrijving wil
plegen!

Archieven zijn een schriftelijke neerslag van
het verleden en behoren daarom tot ons cultu
reel erfgoed. Goede en veilige bewaring, des
kundig beheer en de gelegenheid voor een ie
der om archieven te raadplegen gaan hier hand
in hand. Het gemeentebestuur van Huizen heeft
dit ingezien en is daarom in 2000 toegetreden
tot de Gemeenschappelijke Regeling Streekar
chief. Sinds dat jaar zijn de archieven van Huizen

Anne Medema
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van 20 jaar en ouder ondergebracht bij het
Stads- en streekarchief, waar de archieven van
Naarden, Bussum en Muiden reeds berustten.

Voor wat betreft de gemeente Huizen, verdie
nen met name de volgende archieven en collec
ties vermelding:
Dorpsbestuur Huizen, 1699-1932;
Dorpsgerecht, 1654-1811;
Gaardersarchief, 1691-1811 (betreft onder meer
verkoop van onroerend goed);
Doop-, trouw- en begraafregisters, 1675-1811;
Bevolkingsregisters, 1850-1935;
Burgerlijke Stand, 1811-1940;
Gemeentebestuur Huizen, 1932-1986;
Huizer Notarissen, 1822-1837.

In deze archieven bevinden zich ook diverse ge
deponeerde archieven zoals die van het Burger
lijk Armbestuur en van de Gemeentepolitie.

De archieven zijn voorzien van plaatsingslijs
ten of inventarissen, zodat stukken op de stu
diezaal van het Stads- en streekarchief te Naar
den ter inzage kunnen worden gevraagd. Ook
zijn er archieven aanwezig van een aantal parti
culiere instellingen zoals het archief van de Vis-
sersvereniging Ons Belang 1903-1964. Speciale
vermelding verdienen de archieven van de Ver
eniging Stad en Lande van Gooiland
(Erfgooiersarchief) van de 15® eeuw to t 1977, die
eveneens bij het Stads- en streekarchief berus
ten. Een ware ‘fundgrube’ voor de beoefening
van de Huizer geschiedenis!
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Agenda uitgelicht

Moderne Huizer Vrouwen in Huizer Museum

feilll

Van 3 september t/m 12 november 2011 is er
naast de vaste collectie en de Huizer kleder
dracht een hedendaagse tentoonstelling te zien
van schilderijen van Pieter Hogenbirk en Peter
Kos.

Pieter Hogenbirk (1957) werkt sinds 1983 als
zelfstandig illustrator en maakt onder meer
cartoons en strips in opdracht. Zo weet hij ook
binnen de gemeente Huizen soms gevoelige
thema's te bespreken. Zo zijn de typetjes Jaap &
Joopie regelmatig met hun belevenissen te zien
in het Nieuwblad voor Huizen. Naast zijn com
merciële werk maakt hij ook vrij werk zoals pas
tels, aquarellen en acrylschilderijen op klein
formaat. Voor de grotere formaten werkt hij
samen met Peter Kos. Voorbeelden van zijn
werk kunt u bekijken op: www.cartoony.nl.

Peter Kos (1964) is kunstenaar en meubelont
werper. Zijn schilderijen zijn veelal abstract met
landelijke kenmerken. Kos en Hogenbirk schil
deren samen met onder andere een combinatie
van teer en latex op voornamelijk grote doeken.
Samen werken zij vanuit hun galerie De Rookerij
in Huizen. Zie: www.derookerij.nl.

In het Huizer Museum tonen Pieter Hogen
birk en Peter Kos Huizer vrouwen die zij samen
hebben geschilderd op groot formaat doek.

Imposant werk, in ruig materiaal en met een
Huizer thema! Veel van de werken is verkocht
en in particulier bezit. Tijdens deze tentoonstel
ling worden ze voor de eerste keer samen geëx
poseerd!

Het Huizer Museum, Achterbaan 82,1271 TZ
Huizen. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag
van 13.30-17.00 uur.
Tijdens de 15' atelierroute Huizen, op za 8 en zo
9 oktober 2011, is het museum ook geopend.
Informatie: www.huizermuseum.nl.
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Agenda
Lopende tentoonstellingen

Raadhuis en Dudok Centrum
Dudokparki, Hilversum
Leven en werk van W.M. Dudok (1884-1974) en Ontdek
en beleef je omgeving; rondleiding door het interieur
van het raadhuis met na afloop torenbeklimming. Vr.
zo. van 12.00-16.30 uur.

Museum Hilversum
Kerkbrink 6, Hilversum
Steendrukkerij De Jong & Co. 1911-1994. Tentoonstelling
over de rol van dit bedrijf in Hilversum en de invloed
die de drukkerij had op vormgevers en illustratiekun
stenaars in het hele land. Van 30 september 2011-18 fe
bruari 2012.
60 jaa rtv  in Nederland, t/m 23 oktober.

Comenius Museum
Kloosterstraat 33, Naarden
Beschermheiligen. Hedendaagse kunstwerken geïnspi
reerd op en gecombineerd met heiligenbeelden uit ker
ken en de volkscultuur. Geopend t/m  23 oktober; di t/m
zo: 12.00-17.00 uur.
De Comeniuscollectie; verrassingen uit het eigen muse-
umdepot; 4 november 2011 t/m maart 2012.

Singer Museum
Oude Drift 1, Laren
De beste schilderijen van Jan Sluijters worden in een
overzichtstentoonstelling samengebracht. Geopend t/
m 20 januari 2012; di. t/m  zo. van 11.00-17.00 uur.

Het Nederlands Vestingmuseum
Westwalstraat 6 Naarden
Jubileumtentoonsteling van de militair-historische
vereniging Mars et Historia. Di. t/m vr. 10.30 -17.00 en
za. en zo. 12.00-17.00 uur.

Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51, Laren
Het Geo-Bio Historisch Verhaal, de geschiedenis van
Oerknal to t Heden. Di. t/m zo. 13.00-16.30 uur.
Iedere eerste zondag van de maand w ordt doorlo
pend gratis uitleg gegeven over de diverse onderde
len van de collectie.

Historische Kring Laren
Burgemeester van Nispenstraat 29, Laren
Tentoonstelling Kijk eens wat ik vond op zolder, t/m  22
oktober elke zaterdag tussen 14.00-16.00 uur.

Museum Oud Soest
Steenhoffstraat 46, Soest
Expositie Abram Stokhof de Jong en leerlingen van A.
Stokhof de Jong; to t 25 september;
woe/za/zo van 13.30-17.00 uur.

Historische Kring Eemnes
Raadhuislaan 2A, Eemnes. Expositie van Oude ansicht
kaarten van Eemnes; to t ca. 1 november; elke zater
dagmiddag van 14.00 -16.00 uur.

Historische Kring Baerne
Hoofdstraat 1a, (onder de bibliotheek), Baarn
Tentoonstelling Verdwenen beroepen; woe 14.00-
16.00 en za. 11.00-13.00 uur.

Huizer Museum het Schoutenhuis
Achterbaan 82, Huizen
Gastarbeiders in het G00i.11 oktober t/m  22 november;
di. t/m  za. van 13.30 -17.00 uur.

Gemeentemuseum Weesp
Nieuwstraat 41, Weesp
Tentoonstelling over de Koninklijke Vogelvoederfabrie-
ken P. Sluis uit Weesperkarspel;
t/m  11 september 2011; di. t/m  do, za. en zo. 13.30-16.30
uur.

Lezingen en bijeenkomsten

september
10/11
Open Monumentendagen.
10
Historische Kring Huizen
De Oude Kerk en de toren zijn van 10.00 -  16.00 uur
opengesteld, (www.openmonumentendag.nl)
11
De Hof
Stadspark De Hof -  rondleiding om 12.30 uur.
16
Huizer Botterdagen 2011
Taeje Bökkes race (zeilwedstrijd botters)
(www.huizerbotterdsgen.nl).
17
Huizer Botterdagen 2011
Oude Haven, Huizen. Huizer Bottermarkt met o.a. kle
derdrachten uit Enkhuizen, Marken, Urk, Spakenburg,
Volendam en Huizen (www.huizerbotterdagen.nl).
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20

HK Huizen
De Boerderij, Hellingstraat 9, Huizen. Voorstelling met
epidiascoop. J. Dijkman laat plaatjes zien van allerlei
plaatsen in Nederland in de jaren dertig van de vorige
eeuw. De epidiascoop, de zg. Janusprojector uit de ja
ren dertig is een apparaat met spiegelreflector en ori
ginele glaspositieven. Aanvang 20.00 uur.
20

Historisch Café Naarden
Wijnproeverij De Samaritaan, Marktstraat 41, Naarden
Joost Cox verzorgt lezing over stadsrechten. Aanvang
20.00 uur.
28

Comenius Museum
Kloosterstraat 33, Naarden
Lezingenserie bij de expositie over heiligen:
28 september prof. dr. Peter Nissen over Voorbeeld en
voorspraak; een behoefte aan leiding en bescherming?
5 oktober drs. Diana Kostman over Instructie en inspi
ratie; doelen van verbeelding?
12 oktober ds. Peter Korver over Sint Vitus en het Gooi
in historisch perspectief

oktober
5
De Soester Kring
Rembrandtkapel, ingang Pieter de Hooghlaan, Soest
Lezing door Henk Michielse over De opkomst en on
dergang van de laat-middeleeuwse kloosters in Soest en
de regio ca. 1400-1580 (met powerpointpresentatie).
Aanvang 10.00 uur.
8
Nyenrode University Breukelen
Jaarvergadering en het lustrum van de Vechtplassen-
commissie-Vrienden van de Vecht;
symposium De Vechtstreek: Het tafelzilver van Utrecht
en Holland. Ochtendprogramma vanaf ca. 9.30 uur, in
de middag (facultatief) deelnemen aan een van de di
verse Vecht-excursies.
15
Open dag Tussen Vecht en Eem in Huizen
’s Ochtends lezingen van drs. R. Hehenkamp en GJ.
Schaap in het gemeentehuis van Huizen; ’s middags
drie excursies en afsluiting van de Open Dag in De
Boerderij te Huizen. Voor uitgebreid programma en in
schrijving zie p. 124 van dit tijdschrift.
2 0

HK Baerne
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a Baarn
Lezing door H. van Elk-de Cneudt over atelier Handwe
ver// en Tapijtknoperij Edmond de Cneudt. Aanvang
20.00 uur.

november
11

HK Nederhorst den Berg
Bergplaats, Kerkstraat 7, Nederhorst den Berg
Lezing door Ton Kuijs over Industrieel Erfgoed VOC.
Aanvang 20.00 uur.
15
Historisch Café Naarden
Wijnproeverij De Samaritaan, Marktstraat 41, Naarden
Anne Medema, archivaris van het Stads- en Streekar
chief te Naarden, spreekt over Gemeentelijke herinde
lingen. Aanvang 20.00 uur.
17

HK Baerne
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn.
Lezing door Frits Booy over Het mysterie van Zwarte
Piet. Aanvang 20.00 uur.
22

HK Huizen
De Boerderij, Hellingstraat 9, Huizen
Lezing door Maurits Tompot, koster van de St. Jan te
Gouda, over De St. Janskerk en de beroemde Goudse
glazen. Aanvang 20.00 uur.
24
HK Eemnes
Lezing door Henk Michielse over De middeleeuwse
kerkstichtingen & het godsdienstig leven in Eemnes en
de regio, 8e -  i 6e eeuw (met powerpointpresentatie).
Aanvang 20.00 uur.

2012

januari
19
HK Baerne
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn
Lezing door A. Mascini over Cor du Buy Sport N.V.
Aanvang 20.00 uur.
23
HKWeesp
Van Houtenkerk, Oudegracht 69, Weesp
Lezing door Henk Michielse over De opkomst en on
dergang van de laatmiddeleeuwse kloosters in Weesp
en de regio, ca. 1400-1579 (met powerpointpresenta
tie). Aanvang 20.00 uur.

februari
7
HK Huizen
De Boerderij, Hellingstraat 9, Huizen
Lezing door J. Vlaanderen over Het ontstaan en de ge
schiedenis van het Goois Natuurreservaat, de ecolo
gische verbindingen en de faunatunnels van het Gooi.
Aanvang 20.00 uur.
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Verschenen bij TVE het nieuwe boek:

Gevraagd en gebleven
gastarbeiders tussen Vecht en Eem 1960-1980

van Sofïe Coronel en Hans Mous

Antropologe Sofïe Coronel en TVE-bestuurslid en historicus Hans Mous laten elf gastarbeiders hun
levensverhaal doen. Het gaat om de jaren 1960-1980, toen vele Spanjaarden, Italianen, Turken en
Marokkanen werk vonden in Baarn, Bussum, Hilversum, Huizen, Naarden, Weesp en Soest. Van de
eerste generatie wonen met name Turken en Marokkanen inmiddels veertig jaar of meer in onze
regio. Dit boek beschrijft voor het eerst hun leven hier en geeft de nodige achtergrondinformatie.

Het boek telt zo'n 100 pagina's en is rijk geïllustreerd met beeldmateriaal.
(ISBN 9789081283502)

Donateurs kunnen het bestellen bij de penningmeester tegen de speciale prijs van € 12 (winkelprijs
€ 14) door overmaking op rekeningnr. 38 92 084 van mw. I. Hoogendijk te Bussum o.v.v. boek gastar
beid.

Tentoonstelling

Gevraagd en gebleven

Vanaf 1 september 2011 begint ook een kleine, reizende tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek
van Hilversum en deze blijft daar to t en met 8 oktober.
Burgemeester Broertjes van Hilversum opent de tentoonstelling op 7 september.

De tentoonstelling gaat daarna naar Huizen (Huizer Museum Het Schoutenhuis, 11 oktober t/m 19
november), Naarden (Stadskantoor, 22 november t/m 6 januari 2012), Weesp (Openbare Biblio
theek, 10 januari 2012 t/m 18 februari), Bussum (Uit-Wijk, 21 februari t/m 31 maart), Soest (Museum
Oud-Soest, 3 april t/m 14 mei) en Baarn (Historische Kring Baarn, 5 juni t/m 30 juli).
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 35 lokale en regionale or
ganisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakteristie
ke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.

Website: www.tussenvechteneem.nl

Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 19,50 per jaar. Aan
melden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op INC giro-rekening 3892084,
t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2011 en volledige naam en adres. Voor een
snelle respons wordt ook aangeraden om zich daarnaast aan te melden bij de administratie van TVE, p/a Ros-
tocklaan 7,1404 AD Bussum -  035-694 7726

Dagelijks bestuur
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl
drs. J.L. Vollers (voorzitter) -  Van der Helstlaan 2,1412 HK Naarden -  035-694 8846
secretaris (vacature)
drs. S.A.J.J. Hoogendijk-Vranken (penningmeester) -  Rostocklaan 7,1404 AD Bussum -  035-694 7726
mw. A.A.A. Becker -  Oude Haven 28,1411 WB Naarden -  035-695 0402
ing. E.E. van Mensch -  J.H.B. Koekkoekstraat 26,1214 AD Hilversum -  035-623 4913
drs. J.M. Mous -  Stam 39,1275 CE Huizen -  035-526 7458

Aangesloten organisaties
Historische kring Baerne | Historische kring Bussum | Historische kring Blaricum | Historische kring Eemnes | His
torische kring In de Gloriosa Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef | Hilversumse historische kring Albertus Perk \
Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Historische kring Gemeente Loenen ] Historische kring Loos-
drecht | Historische kring Stad Muiden | Historische vereniging Soest/Soesterberg| Stichting Comité Oud Muider-
berg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den Berg | Historische kring-
Weesp \Naerdincklant -  Archeologie Gooi- en Vechtstreek | Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hil
versum | Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bussum en Huizen te Naarden | Gemeentearchief Weesp |
Vereniging Curtevenne, ’s-Graveland | Vereniging van Vrienden van het Gooi | Geologisch Museum Hofland, Laren
[ Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi en Eemland [ Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum
Hilversum | Stichting Hilversum, PasOp! | Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en
Eemstreek | Singer Museum, Laren |Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmu-
seum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek
Blaricum | Stichting Oude Landbouwgewassen Laren | Stichting Oude Begraafplaats van Naarden | Gemeentemu
seum Weesp | Comenius Museum, Naarden

Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.

Redactie
dr. H.C.M. Michielse (hoofdredacteur) -  Huizerstraatweg 37,1411 GL Naarden -  035-694 4091
dhr. F.J. Booy (eindredacteur) -  Ferdinand Huycklaan 36,3743 AN Baarn -  035-541 7336
drs. J.M. Mous (redacteur illustraties) -  Stam 39,1275 CE Huizen -  035 526 7458
mw. drs. E.C. Schild-Schofaerts -  Hamerstraat 77,1402 PS Bussum -  035-691 8978
mw. S.C.L. Verster -  Hollandstraat 19, 3634 AS Loenersloot -  0294-291 743
dhr. J J.L. Cammelbeeck -  Juliana van Stolberglaan 32,1412 BH Naarden -  035-683 9318
dhr. A. Medema -  Gele Plomp 54, 3824 WK Amersfoort -  035-695 7815 (archief Naarden)
Gastredacteuren: drs. R.J.M. Hehenkamp, St. Behoud het Oude Dorp; mw. drs. P.K. Hoogmoed, St. Behoud het
Oude Dorp; mw. E. Jeisma, Huizer Museum; mw. G.E.E. van Noppen, Historische Kring Huizen

Redactieadres Huizerstraatweg 37 -  1411 GL Naarden -  035-694 4091- redactie@tussenvechteneem.nl
Opmaak Olf Henselmans, Huizen
Druk Drukkerij J. Bout & Zonen, Huizen NH
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Nieuwe Canon van het Gooi, de Vechtstreek en Eemland

Mogelijkheid tot voorinschrijving voor donateurs TVE

Erfgoed Noord-Holland en HDC Media brengen half september 2011 een nieuw deel uit in de succes
volle reeks Regionale Canons van Noord-Holland: Canon van het Gooi, de Vechtstreek en Eemland.
Dit zevende deel in de populaire reeks is een bewerking en popularisering van de Historische Canon
tussen Vecht en Eem uit 2009/2010 die nagenoeg is uitverkocht. De nieuwe uitgave is rijkelijk geïllu
streerd, ondermeer in samenwerking met de Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland.

Exclusief aanbod voor donateurs
Donateurs van TVE kunnen door voorinschrijving het boek Canon van het Gooi, de Vechtstreek en
Eemland met korting bestellen. U betaalt in dat geval niet de verkoopprijs van € 12,95, maar slechts
€ 10. U betaalt bovendien geen verzendkosten. Bestellen kan uitsluitend via bijgaande bestelbon
(o f een kopie daarvan). Per persoon kunnen maximaal 2 boeken worden besteld. Stuur uw volledig
ingevulde bestelbon in een voldoende gefrankeerde envelop naar HDC Media, Boeken van de
krant, Postbus 2,1800 AA, Alkmaar. Let op: De voorinschrijvingsperiode loopt t/m 1 oktober 2011.

Bestelbon Donateurs TVE
Ondergetekende bestelt:
...... exempla(a)r(en) van Canon van het Gooi, de Vechtstreek en Eemland a € 10.
Ik betaal geen verzendkosten en geef hierbij een éénmalige machtiging om het
totaalbedrag van mijn rekening te incasseren.

Naam:.......................................................................

Adres:.......................................................................

Postcode/woonplaats:...........................................

Telefoonnummer:...........................................

Rekeningnummer:.................................................

Handtekening voor

éénmalige incasso:....................................................................
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HANS KEILSON
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‘Een volmaakt kunstenaar
en schitterende schrijver’
-  The Globe and Mail

HANS KEILSON

Nassaulaan 33,1404 CM Bussum
www.boekhandellos.nl
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