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Speciaal Huizen-nummer!
Een goede traditie van Tussen Vecht en Eem is het houden van ’’open jaar
dagen” . Vanaf 1970 -het jaar dat TVE werd opgericht- is in vrijwel alle Gooise
gemeenten zo’n open dag gehouden. Op een ’’open dag” vindt de jaarvergade
ring van TVE plaats en wordt een aantal historische activiteiten georga
niseerd; een tentoonstelling, lezing, historische wandeling e.d.
Bij een historische dag waarop een bepaalde Gooise gemeente -dit jaar Huizen
bijzonder in het licht wordt gesteld, past een speciaal nummer van ons
historisch tijdschrift.

In dit nummer zult U uiteraard niet een compleet beeld van de geschiedenis
van Huizen aantreffen, maar slechts enkele grepen uit de boeiende historie
van dit karakteristieke Gooise dorp.
Wij hopen met dit nummer vele Huizers te bereiken, bewoners van ’’nieuw-
Huizen” daaronder uitdrukkelijk begrepen.
Huizen gaat een boeiende maar ook een moeilijke toekomst tegemoet. Deze
ontwikkeling kan alleen maar goed verlopen als zoveel mogelijk inwoners zich
actief betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun gemeente. Het historisch
perspectief is daarbij niet te missen. Enige bouwstenen te leveren voor dit
perspectief is het doel van dit nummer.
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Voorwoord
Geachte TVE-ers,

Na vijfjaar hebt u opnieuw besloten een jaardag te houden binnen de grenzen
van de gemeente Huizen. Dat verheugt mij zeer. Daarom geef ik ook graag ge
volg aan het verzoek een kort voorwoord in deze speciale uitgave van uw tijd
schrift, dat voor een groot deel aan Huizen gewijd is, te schrijven.
Huizen, dat vele eeuwen zijn bronnen van bestaan heeft gevonden in de land
bouw en de visserij. Huizen, dat thans een aantal grote industrieën bezit,
waarin velen werk vinden. Huizen, dat thans zo’n enorme ontwikkeling mee
maakt en naast het oude dorp een nieuw dorp ziet verrijzen. Huizen, waarvan
vooral de oudere inwoners zich wel eens moeite moeten getroosten om al die
veranderingen bij te benen. Huizen, tenslotte, waarin het ondanks -of moet ik
wellicht zeggen dankzij? - alles, goed leven en wonen is.
Ik wil mij op deze plaats niet in de geschiedenis verdiepen. Dat gebeurt wel in
het vervolg van dit blad. En ook anderszins zal een aantal uwer zich hiermee
blijven of gaan bezighouden. Ik hoop dat deze dag ertoe mag bijdragen dat dat
aantal - en ook het aantal leden van TVE dat in Huizen nog niet erg groot is-
zal toenemen. Ik hoop ook dat het door u gedachte vervolg op deze dag -een
soort historische kring- van de grond mag komen. Immers het blijft de moeite
waard de eeuwenouden historie van Huizen te onderzoeken. Want -ik heb het u
vijfjaar geleden in mijn welkomstwoord reeds gezegd- ondanks een aantal zeer
deskundige en goede publikaties is er over de Huizer historie nog steeds niet
erg veel verschenen.
Er is op dat gebied nog veel te doen.
Maar er is op 9 juni ook veel te zien. U zult dat zelf kunnen vaststellen, als u
aan de historische wandeling in het centrum gaat deelnemen en/of in het
gemeentehuis naar de geëxposeerde werken en het wandkleed gaat kijken.
Ik wens u langs deze weg reeds een goede en geslaagde dag toe en heet U
hartelijk welkom in de gemeente en dat geldt bepaald niet alleen voor die ene
zaterdag in juni.

F. Fontein
Burgemeester van Huizen

\
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Schets van de geschiedenis van Huizen
door W.G.M. Cerutti - Voorschoten

Hoewel over Huizen wel het een en ander geschreven is -zie literatuuropgave
achterin dit nummer- is over de oudere geschiedenis toch vrij weinig bekend.
Nader onderzoek zal hier vermoedelijk nog wel wat nieuws aan het licht
brengen, al zijn de bronnen schaars.
Het is hier niet de plaats om zelfs maar te pogen de hoofdlijnen van de historie
van Huizen te schetsen, van boerengemeenschap naar vissersdorp, dan tot
industrieplaats en tenslotte tot sterk groeiende woon(werk)-gemeente.
Over de 19e en 20e eeuw in Huizen is wél nog al wat gepubliceerd. Over de
visserij en vishandel, scheepsbouw en beurtschipperij, rokerijen en kaashandel,
over de haven, de (voormalige) boerderijen, klederdrachten, dialect enz.
Wij zullen ons hier beperken tot het bijeenbrengen van een aantal oudere ge
drukte ’bronnen’ over Huizen, zodat de lezer zich een beeld kan vormen over de
historie van Huizen aan de hand van die bronnen zelf.
Met de rest van dit speciale Huizen-nummer onstaat, meen ik, dan toch nog
een goed overzicht -met enkele detailleringen- van de geschiedenis van dit
boeiende Gooise dorp.

De betekenis van het alleroudste Huizen -wij denken aan de jaren 1000 tot
1350- kan niet erg groot geweest zijn. Het oude Naarden lag te dichtbij (ca. 2
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km.), de weg naar de zee -ook ca. 2 km. over heuvelachtig terrein- echter weer
te lang.
Nadat in 1350 Naarden verwoest was en deze stad zich een flink stuk naar het
Westen verplaatste, zal Huizen wel als buurschap tot ontwikkeling gekomen
zijn. Het lijkt waarschijnlijk dat Huizen in die tijd van Naarden is
afgescheiden; zeker is dat echter niet. Mogelijk zijn veel boeren die in Oud-
Naarden woonden naar Huizen vertrokken om dichter bij hun land te blijven.
Dat Huizen in de 10e eeuw een kapel zou hebben gehad en zich toen reeds als
buurschap zou hebben ontwikkeld -zoals door diverse schrijvers gesteld wordt-
acht ik hoogst onwaarschijnlijk.

De oudste vermelding van Huizen is van 1382 wanneer in een aantekening
betreffende grafelijke rechtszaken een afgevaardigde des dorps weghen van
Huussem genoemd wordt, naast vertegenwoordigers uit Blaerkem en Hilpher-
sim. i) In een andere aantekening uit 1381 of 1382 gaan die van Hilfersem, van
Bladerikem ende van Husen een overeenkomst aan betreffende het Gooier-
veen2). In de zgn. eerste schaarbrief (1404) waarin de inscharing van vee op de
gemene weiden wordt geregeld, staat dat de schaarmeesters uit inwoners van
Naarden, Laren en Huizen gekozen worden3). In 1409 wordt Huizen een
zelfstandige parochie. In 1421 zou Huizen een eigen schout gehad hebben, zo
meldt Perk4). In 1426 geeft de officiaal van de aartsdiaken van een van de
Utrechtse kapittelkerken St. Salvator (Oud-Munster) toestemming dat de
parochiekerk van o.a. Huizen eenmaal per jaar gevisiteerd d.w.z. op een
inspectiereis bezocht zal mogen worden5). Uit het bovenstaande blijkt al wel,
de bronnen zijn zeer fragmentarisch.

Een belangrijke bron voor de Hollandse geschiedenis is de ’Enqueste upt stuck
der verpondinghe’ (1494) en een soortgelijk stuk uit 1514 ’Informacie upt stuck
der verpondinghe^ De Staten van Holland hielden af en toe een onderzoek naar
de financiële positie van steden en dorpen om zodoende min of meer naar
draagkracht heffingen te kunnen doen om zaken te bekostigen die het
’gemeene’ land betroffen; een soort vermogensbelasting dus, maar niet van
individuele burgers maar van steden en dorpen. In 1494 en 1514 zijn de laatste
van dit soort Enquestes of Informacies gehouden. De zgn. verpondingen van
1632 en 1732 waren anders van aard en droegen het karakter van inning van
grondbelasting.

De onderzoeken van 1494 en 1514 hadden ook op het Gooi betrekking. De
passages over Huizen drukken wij hieronder af. Een nauwkeurige studie en
vergelijking met de gegevens van de andere Gooise plaatsen, zou nog eens
ondernomen moeten worden.

Enqueste upt stuck der verpondinghe -1494

Hupsen
Upten voorsz. dach zoe hebben wij Commissarissen voor ons geroupen ende
gedachvaert Hendrick Lambrechtsz, oudt 55 jaer, schepen, Symon Jansz, oudt
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65 jaer, Louwerys Hendricxz, oudt 52 jaer; gheinterrogeert upten inhouden van
de voorsz. Instructie,

Eerst angaende die haertsteden zeggen, by heuren eede, hemluyden
hoochlycken gestaeft, dat zij by tijden Hertoge Karel hadden 100 haertsteden;
ende nutertijt hebben zij mer 74 haertsteden.

Item angaende die neringe zeggen, dat zij hem generen met bouwen, eensdeels
up santlant, ende behelpen metter wilderheyt, daer zij heur beesten up weyen,
ende mit koeyen te houden, die te weyen up een gemeen weye, toebehoorende te
zamen Naerden, Hilferssen, Blarichem ende hemluyden van Huysen voorsz.,
ende dat oock spinnen ende caerden alsoe wel mannen ende wyven. Seggen, dat
heure neringe alsnu die twee deelen arger ende minder es dan zij was ten
overlijden van Hertoge Karei.
Item angaende den staet van heuren faculteyt int genereal zeggen, dat zij alsnu
rijck zijn van 100 kerven, elcke kerve gerekent voor 100 R. gl.; ende van den
rijckdom die zij hadden ten overlijden Hertoge Karei en weten zij alsnu nyet te
verclaren. Seggen, dat zij alsnu belast zijn up heuren dorp ende kerck 125 R.
gl., daeroff die twee deelen zijn losrenten, ende tsurplus lijfrenten. Seggen, dat
zij tot dese armoede gecommen zijn overmidts den oorlogen, brantschattinge,
verdinginge van vianden, ende dat zij tot twee stonden gheheel ghepilleert ende
uytgeslagen zijn geweest van die van Utrecht ende Nyeuwerkercke, midts dat zij
leggen upten frontieren van den lande, naest den gestichte van Utrecht.

Informacie upt stuck der verpondinghe-1514

Huyssen
Baert Gerritszoon, schout, oudt 44 jaer, Lambrecht Hermanszoon, oudt 45
jaer, scepen, ende Cornelis Gijsbrechtszoon, clerck in den dorpe van Huyssen,
oudt 57 jaer, gehoert ende geexamineert upte arlen voors., seggen by eede,
eerst,

Up le arle, dat binnen den voors. dorpe zijn 120 haartsteden, daerof datter 40
es die luttel of niet met hemluyden en geven, overmits heurluyder armoede;
ende en zijn dese haertsteden binnen 10 jaeren niet gemeerdert of gemindert.

Up lie arle seyt de voorn. Cornelis Gijsbrechtszoon, clerck, dat de pastoer, die
oudt ende manck es, hem geseyt heeft dat int dorp voors. zijn omtrent 500
communicanten, die oock de naeste 10 jaeren genouch in eenen state gebleven
zijn.

Up Ille arle seggen, dat zy geenrehande exchijsen en hebben. Seggen voorts,
dat zy schuldich zijn ende vercoft hebben an jaelicxe losrenten, eerst 12 Phls.
gl., vercoft tot Amersfoirt, den penninck 20 ter losse. Noch 19 currente gl.
tsjaers, tot Amsterdamme, de penninck 17; tot Naerden 4 currente gl. tsjaers,
den penninck ter losse 15, ende 11 £ 5 van 40 groten, ter losse den penninck
16.
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Item noch boven deze losrenten es dat dorp jaerlicx bezwaert mit 170 ponden
van 40 groten tpond lijfrenten, ende dat meest up 2 lijven.
Ende zijn de penninghen, hierof gecommen, gegaen ende besteet in de bede
ende ommeslagen mijns g.h. ende ommeslagen van den lande in de oorloge van
Gelre, ende oock in de oorloge van Montfoirt, ende in de brantscattingen die zy
hebben moeten geven. Ende boven dat voors. es zijn de inwonenden belast, dat
zy particulierlicken gehaelt hebben 3100 der voors. ponden eens.

Up IVe arle seggen, dat zy heurluyder bede ende ommeslagen innen by kerven,
ende hebben omtrent 50 kerven, ende zoe wey 200 Phls. gl. eens rijck es, die
setten zy up een kerf, ende daer es innegereeckent alle dat zy hebben, speek aen
den balck ende thoy staende up haeren werf; ende de rijcxste heeft 2 kerven
min een quartier, ende zoe naer advenant, ende verkerven alle jaeren of omme
de 2, 3 of 4 jaeren eens; ende zijn haer kerven wel by de helft gemindert binnen
15jaeren.

Up Ve arle seggen, dat zy hem generen mit lantneeringe, spitten ende delven,
ende oock generen hem die mans ende wijfs mit wolle te spinnen ende te
kaerden. Seggen voorts, dat Huyssen ende Huyssermaet, behalven Buyssem
ende Buyssermaet ende Buysserandrecht, groot es 150 suamaet, ende geit elcke
suamaet jaerlicx te huyeren, teen deur tandere, 2 Rh. gl., ende te coope den
penninck 20; ende wordden alle de landen gebruyct by den inwoners van
Huyssem zoe in eygen, zoe in huyere, ende hebben 52 suaem in eygen.

Up Vie arle seggen, dat zy mit de stat van Naerden ende andere dorpen van
Goylant onderhouden moeten den dijck by Naerden, die zy mit heur selfs
arbeyt, paerden ende wagens maicken.

Na deze twee bronnen uit rond 1500, maken wij een sprong van 250 jaar. In het
groots opgezette werk van Wagenaar, ’’Tegenwoordige Staat der Vereenigde
Nederlanden” , treffen wij in het achtste deel uit 1750, de volgende passage over
Huizen aan:

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden -1750
Huizen is een der voornaamste Dorpen van Gooiland, het legt anderhalf Uur
gaans beoosten Naarden, digt aan de Zuiderzee, welker Oever hier ter plaatse,
zoo wel als langs de gheheele Kust van Gooiland zeer flauw in Zee afgaat,
zoodat men bijna een Half Uur verre in Zee zou kunnen gaan, zonder zich
hooger dan tot den middel toe nat te maaken. Het Dorp is groot: maar de
Huizen staan’er in geene bepaalde roojinge. Elk heeft’er zijn Tuintje en
Boomgaardje of Akker. De Graangewassen groeien’er als tusschen de Huizen
in, en de Hooge en Laage Landen maaken hier een zeer vreemd, doch bevallig
gezigt. Zulk een aanleg van ’t bouwen der Huizen en ’t beplanten der Akkers
heeft ook plaats in alle andere Dorpen van Gooiland, uitgezonderd te ’s Graa-
venland; doch ten aanzien van het Dorp Huizen, is dit bijzonders, dat het een
gezigt over de Zee heeft. Voor Huizen zijn in de Quohieren der Verponding aan
geteekend 271 en een half Zwadt, 11 Voet Weiland, 256 Morgen, 690 Roeden
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Geestland en noch 177 Morgen, 645 Roeden Geestland in Laag-Bussem; alle
Gooische Morgen van 800 Roeden. In aanmerking genomen zijnde echter dat
dit alleen de Begroting van 't Schotbaar Land is, zonder dat hier of elders in
Gooiland de uitgestrektheid van de Heide gerekend wordt.
Het getal der Huize is hier sedert Honderd jaaren merkelijk aangegroeid, want
op de Lijst van den jaare 1632 staan’er niet meer dan 136 en op dien van den
jaare 1732, vindt men’er 285 aangetekend; ook schijnen de Ingezetenen zeer
wel te vaaren, geneerende zig, behalven met den Landbouw, met het Weeven
van grof Doek en grove Wolle tot Feilen en anders, het spinnen van Katoen tot
Pitten voor Kaersen en Lampen, ’t welk zij alles veel naar Amsterdam te koop
brengen. De Visschers vangen in de Zuiderzee veel Both, die met Karren langs
de Vecht gevoerd en veel onder weg gelijk ook te Utrecht verkogt wordt. De
Bothkoopers komen mede wel met hunne Visch tot digt onder de Stad
Amsterdam. Seedert eenige jaaren heeft men’er ook beginnen Bukking te
droogen, die hoewel ze te Amsterdam onder den naam van Harderwijker
Bokking vertierd wordt, en waartoe eene bijzondere Marktplaats gesteld is,
echter niet zoo smakelijk is als de opregte Harderwijker Visch, ’t welk aan de
wijze van berooken toegeschreven wordt.

De Kerk van Huizen is met een dikken Tooren voorzien; zij heeft in -of
uitwendig geene bijzonderheden, waar op wij konnen blijven stilstaan. Hier is
eene Vergaderplaats voor de Doopsgezinden. Tot derzelver Vernieuwing heeft
Jakobus van Hoorn, in zijn leeven Leeraar der Vereenigde Waterlandsche en
Vlaamsche Doopsgezinden te Amsterdam veel toegebragt. Deze Kerk is net en
zindelijk.
Dewijl Huizen en de andere Ambagten of Dorpen in Gooiland, onder de Graaf
lijkheid of onder de Staaten van Holland en Westvriesland onmiddellijk behoo-
ren, hebben zij geen Ambagtsheeren.

Een periode van ongeveer vijftig jaar slaan wij nu over, om te belanden bij de
’’Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver” , van L. van Ollefen en Rs. Bakker,
waarin de meeste Nederlandse steden en dorpen zijn beschreven, verlucht met
de bekende ovale prentjes.

Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver -1793/1801

Het Dorp Huizen
Van dit dorp mag met recht gezegd worden, dat het één der voornaamsten van
het vermaaklijk Gooiland is, deszelfs
Ligging
Is anderhalf uur gaans beoosten Naarden, digt aan de Zuiderzee, wier strand,
even als te Muiderberg en elders, zeer flaauwlijk afloopt, zo dat men bijna een
half uur ver in zee zoude kunnen gaan, zonder zig hooger dan tot den midden
toe nat te maken, welke eigenschap des oevers in den zomer geene onaange-
naame uitspanningen verschaft: (zie onze beschrijving van Muiderberg
voornoemd).
Het dorp ligt voords alleraangenaamst, ter oorzaake dat veele van de hooge en
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laage gedeelten des lands beschouwd zijn, en men er ook een gezicht op de
Zuiderzee, voornoemd, heeft; doch de huizen staan er in geene bepaalde
roojing; elk heeft er zijn bebouwden grond of akker bij, zo dat het graan en
andere landvruchten, er als tusschen de huizen ingroejen: bij dit dorp behoort
voords eene ongemeen groote Meente, waarvan wij, oqder onze beschrijving
van Laaren, breedvoerig genoeg gesproken hebben.
Naamoorsprong
Van deezen vinden wij niets aangetekend; ook hebben onze navorschingen ons
des aangaande niets kunnen doen ontdekken; sommige ingezetenen beweeren,
op overleveringen, dat Huizen eigenlijk een visschers dorp is, en , daar de
visschers gemeenlijk hutten bewoonen, hier ter plaatse veele goede huizen
gevonden wordenden, men daarom dit visschers dorp vereerd heeft met den
naam van Huizen, als of men zeggen wilde, het visschers dorp daar Huizen en
geene hutten staan; wat de waarheid hiervan zoude weezen kunnen wij niet
beslissen.

Stichting en grootte
De stichting, of eerste aanleg des dorps is mede met geene mogelijkheid te
bepaalen; men wil dat het reeds zeer oud zij. Wat de grootte betreft, het wordt
in de quohieren der verpondingen begroot op 271 en een halve zwad, 11 voeten
weiland 256 morgen, 690 roeden geestland, en nog 177 morgen, 645 roeden zulk
land, onder Bussum gelegen; allen Gooische morgen van 800 roeden groot; in-
tusschen geschiedt deeze begrooting alhier even als op alle andere plaatsen van
Gooiland, naamlijk van het schotbaare land, zonder de uitgestrektheid van de
heiden mede te rekenen.
Dat het dorp Huizen, sedert groote honderd jaaren, niet weinig gebloeid moet
hebben, blijkt uit de toeneeming van het getal der wooningen aldaar, in
gemelden tijd; op de lijst van 1632, vindt men er 136 voor aangetekend, en op
die van 1732, is dat getal veranderd in 285, des is het in gezegde honderd jaaren
met 149 huizen vergroot, dat is meer dan ééns zo groot geworden -de bewooners
deezer huizen zijn meest van den Gereformeerden Godsdienst; men heeft er
ook veele Doopsgezinden, en eenige weinige Roomschen.

't Wapen
Dit is een melkmeisjen, draagende twee emmers, op een zilveren veld.

Kerkelijke en godsdienstige gebouwen
De Dorps- of Gereformeerde kerk, die alhier gevonden wordt, heeft uitwendig
geene bijzonderheid van eenig aanbelang; zij draagt een dikken zwaaren toren,
met slagklok en uurwijzer voorzien: van binnen is ’t gebouw ongemeen fraai
aangelegd; ’t gezicht op den predikstoel en daaraan gevoegde verdere aanzien
lijke gestoelten, is zeer behaaglijk; zijnde alle die gestoelten bevallig bruin
gekleurd.
Onder den avondgodsdienst wordt het ruim verlicht door vier koperen
kaarskroonen.
Voor eenige jaaren is deeze kerk van binnen aanmerkelijk vernieuwd; uitwij-
zens het volgende versjen, dat men tegen een der wanden leest:
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N. Wicart, 't dorp Huyssen, penseeltekening, ca. 1790, coll. de Vaart

M m

i- .

tma

In uw vernieuwde kerk, o Huizen! Staan Gods knechten,
Verkondigende aan u des Heeren dierbre rechten.

Een ander versjen luidt dus:
Die Godes woord aanhoort, en daarnaar niet en leeft,
Is als ’t bezaaide land dat geene vruchten geeft.

De Pastorij en het Schoolhuis zijn beiden aan het oogmerk zeer voldoende: in het
school worden alle de dorps- kinderen, van wat Godsdienst ook, ontvangen.
Wees- of Arm huizen worden hier niet gevonden; de Weezen en Armen worden
by de inwooners besteed.
De Doopsgezinden hebben er voords eene zeer nette vergaderplaats, tot wier
venieuwing de Heer Jacobus van Hoorn, in zijn leven Leeraar der Vereenigde
Waterlandsche en Vlaamsche Doopsgezinden te Amsteldam, veel toegebragt
heeft.

Wereldlijke gebouwen zijn hier niet voorhanden; het Rechthuis wordt gehouden
in eene herberg, dat een zeer aanzienlijk en spacieus gebouw is.

Kerklijke regeering
Deeze bestaat uit den Predikant, zijnde thans de Wel- Eerwaarde Heer Dirk
van den Ham, behoorende onder de Classis van Amsteldam; benevens twee
Ouderlingen en twee Diaconen, van welken jaarlijks één Ouderling en één
diacon afgaat, en door een anderen vervangen wordt, te keuze van de

TVE 9-95



Schepenen, uit de nominatie van een dubbelgetal door den Kerkenraad zelven
gemaakt.

Wereldlijke regeering
Deze is wederom als op alle de andere dorpen van Gooiland, zie het geen wij
deswegen onder onze beschrijving van Hilversum, enz. gezegd hebben.
Er zijn te Huizen twee Kerkmeesters, die door Schout en Schepenen verkozen
worden, en voor hun leven aanblijven.
Bijzondere voorrechten heeft Huizen niet; ook liggen deszelfs inwooners onder
geene bijzondere verpligtingen.
In de schaarbrief, waarvan wij elders spreeken, leezen wij wegens dit dorp:
’’Eerstelijk dat gedeelte van de heyde, ’t geen doorgaans gelegen is ten
zuidobsten van Gravenveld, en ten zuidoosten van de Landerijen die opwaarts
met eekenhout beplant zijn, genaamt duinen, strekkende in de lengte van de
Huizer Neng af, van daar zuidwaarts op tot aan de plantagie van de Wed. de
Heer Hendrik Thierens, en grenzende tot aan het veld van de Wed. den Heere
A.B.M. Scheerenberg: loopende in de breedte van Gravenveld, en de
voornoemde zogenaamde duinen, zuidoostwaards op tot aan de plantagie,
behoord hebbende de Heer van Hoorn, de Wed. de Heer Comelis Nagtglas, en
tot de velden van andere particulieren aldaar in het rondte gelegen, daar onder
begrepen de heijde genaamt de Catheet, tot aan het land van de Wed. de Heer
Scheerenberg voornoemd.

Bezigheden
Bestaan voornamelijk in de rederij, en den zo hoogstnuttigen landbouw; er
wordt, geüjk elders in Gooiland, veel boekwijt gewonnen, men legt er zig ook
niet weinig toe op het teelen van lange raapen, en andere aardvruchten; eenige
andere Huizenaars geneeren zig met het weeven van grof doek, en grove wol
tot seilen; het spinnen van katoen tot pitten voor kaarsen en lampen gaat er ook
sterk in zwang, en alle de vruchten huns arbeids worden voornaamlijk te
Amsteldam vertierd.

De visscherij is er mede een tak van bestaan, waartoe de Zuiderzee, gelijk
gezegd is, de gelegenheid aan de hand geeft: meestal wordt er bot gevangen:
deeze wordt met karren langs de Vecht gevoerd, onderweg, en ook niet weinig
te Utrecht verkocht; eenige anderen zeilen met hunne vangst naar Zeeburg,
alwaar zij dezelven in platte bennen op wagens laaden, en ze daarmede
rondsom Amsterdam, in de Diemermeir en elders verkoopen: daar zij met hun
ne geladene wagentjes niet in Amsteldam mogen komen, draagen sommigen van
deeze" visschers, (hun voordeel met den verkoop binnen de stads poorten
meenende te kunnen doen), hunne bennen ter poorte in, en venten de bot
langs de huizen uit; doch daar zij dus doende de markt- pachten niet betaalen ,
wordt hen niet zelden alles wat zij te koop aanbieden afgenomen: dit is buiten
tegenspraak schadelijk, echter moet dat schadelijk minder zijn dan het
voordeel, ’t welk zij met de gezegde verkoop weeten te doen; want hoe dikwijls
hun ook het lot van beroofd te worden moge treffen, ’t kan hun niet doen
besluiten dien verboden handel te staaken.
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’’Sedert eenige jaaren” , leezen wij, ’’heeft men er ook begonnen bokking te
droogen, die, hoewel zij te Amsteldam, onder den naam van Harderwijker
bokking, vertierd wordt, en waartoe eene bijzondere marktplaats,” (op het
Koningsplein) „gesteld is, echter zo smaaklijk niet is als de oprechte
Harderwijker visch, ’t welk aan de wijze van rooken toegechreven wordt” : er
wordt des winters ook veel spiering gevangen en vertierd.
Wegens de afzonderlijke geschiedenis van Huizen, kan niets bijzonders gezegd
worden, ook heeft het dorp in onze jongstleden beroerten weinig deel gehad.
Bijzonderheden zijn er voor den vreemdeling niet te bezichtigen.

Logementen
Het Rechthuis: men vindt er nog eene en andere herberg van minderen rang.

Reisgelegenheden
Maandag, Dinsdag en Woensdag, vaart een zeilschuit, vise versa, op Amstel
dam: des winters bij besloten water rijdt er op dezelfde dagen een’ wagen.

Weer slaan wij zo’n vijftig jaar over; bij A.J. van der Aa, Aardrijkskundig
woordenboek der Nederlanden, 1839-1851, lezen wij dan over Huizen het
volgende:
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden
Huizen, gem. in Gooiland, prov. Noord-Holland, arr. Amsterdam, kant.
Naarden (9 k.d., 2 m. k„ 10 s.d.); palende N. en O. aan de Zuiderzee, Z. aan
de gem. Blaricum en Laren, Z.W. aan de gem. Bussum, W. aan de gem.
Naarden.
Deze gem. bevat het d. Huizen en eenige weinige verstrooid liggende h.,
waaronder de buit. Oud-Bussum, Noord-Craylo en Zuid-Craylo. Zij beslaat
eene oppervlakte van 1537 bund. 28 v.r. 83 v. ell., waaronder 1496 bund. 27
v.r. 88 v. ell. belastbaar land; telt 276 h., bewoond door 473 huisgez.,
uitmakende eene bevolking van ruim 2400 inw., die meest hun bestaan vinden
in landbouw en visscherij; er wordt, gelijk elders in Gooiland, veel boekweit
gewonnen, welke in den bloeitijd, bij eene afwisseling van rogge, aardappelen
en erwtenakkers, over eene uitgestrekte en zacht oploopende oppervlakte, den
natuurbeschouwer een verrukkelijk gezigt oplevert. Men legt er zich ook niet
weinig toe op het teelen van lange rapen en ander aardvruchten; eenige andere
Huizenaars generen zich met het weven van grof doek en grove wol tot seilen;
het spinnen van katoen tot pitten voor kaarsen en lampen gaat er ook sterk
in zwang, en alle vruchten van hunnen arbeid worden voornamelijk in
Amsterdam verkocht. Ook levert het verblijf van vele stedelingen des zomers
hier nog al vertier op. De visscherij, eene der grootste op de Zuiderzee, welks
nabijheid daartoe eene gunstige gelegenheid aan de hand geeft, betreurt, tot
groot nadeel en ongerief, het gemis van eene eigen haven of bergplaats van bare
schuiten, waarvan het getal meer dan tachtig beloopt; meestal wordt er bot
gevangen, welke met karren alom vervoerd, onderweg en niet weinig te Utrecht
en ’s Hertogenbosch verkocht wordt; eenige andere zeilen met hunne vangst
naar Zeeburg, waar de venters in daartoe bestemde schuiten hun verblijf
houden, die in platte bennen op wagens laden, en ze, zoo in Amsterdam als in
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den omtrek en elders verkoopen; daar zij vroeger niet met hunnen geladene
wagentjes in Amsterdam mogten komen, droegen sommigen van deze visschers
(hun voordeel binnen de stadspoorten meenende te kunnen doen) hunne
bennen ter poorte in, en ventten de bot langs de huizen uit. Sedert het jaar 1830
mogen echter de venters met hunne geladen wagentjes ook in Amsterdam
komen. In de maanden Mei en Junij houdt men zich voornamelijk bezig met de
ansjovisvangst, die soms eene goede uitkomst oplevert. Gedurende het voor- en
najaar wordt er vollen haring gevangen, die sedert onheugelijke jaren tot
bokking gerookt, te Amsterdam en elders, onder den naam van Harderwijker,
vertierd wordt, en hoewel versch en niet gezouten, mits tijdig gebruikt, niet
minder verkieselijk is. Er wordt des winters mede veel spiering gevangen. Men
heeft te Huizen ook 1 korenmolen; 4 grutterijen; 1 calicotsweverij; 1 kaarsen
katoenspinnerij, en 2 taanderijen.
De Herv., die er 2100 in getal zijn, onder welke 800 Ledematen, maken eene
gem. uit, welke tot de klass. van Amsterdam, ring van Naarden, behoort. De
eerste, die, in vereeniging met Blaricum, hetwelk in 1603 hiervan afgenomen
werd, hier het leerambacht heeft waargenomen, is geweest Hillebrandus
Cunaeos, die in het jaar 1595 herwaarts kwam, en in het jaar 1605 van zijne
dienst, waarom weet men niet, ontslagen werd, en in het jaar 1613 te Huizen
overleed. Het beroep geschiedt door den kerkeraad.
De Doopsgez., die er vroeger eene aanzienlijke gem. uitmaakten, tellen thans
onder de inw. slechts 9 zielen. De tegenwoordige Leeraar is rustende. — De 15
R.K., die hier wonen, worden tot de stat. van Blaricum gerekend. — De 5 Irs.
die er gevonden worden, behooren tot de ringsynagoge van Naarden. — Men
heeft in deze gem. ééne school, welke gemiddeld door een getal van 250 leerlin
gen bezocht wordt.
Het d. Huizen of Huysen ligt 5 u. O. ten Z. van Amsterdam, 1 Vi u.
O. ten N. van Naarden, digt aan de Zuiderzee, waarvan het strand, even als te
Muiderberg en elders, zeer flaauwlijk afloopt, zoo dat men bijna een half uur
ver in zee zoude kunnen gaan, zonder zich hooger dan tot den midden toe nat
te maken, welke eigenschap van den oever, in den zomer goede gelegenheid tot
baden geeft.
Het dorp, dat na Hilversum de volksrijkste en schoonste plaats van Gooiland is,
welke het zelfs in omvang overtreft, ligt voorts alleraangenaamst, ter oorzake
dat vele van de hooge en lage gedeelten des lands bebouwd zijn, en men er ook
een gezigt op de Zuiderzee heeft; doch de huizen staan er in geene bepaalde
rooijing; elk heeft er zijn bebouwde grond en akker bij, zoodat het graan en
andere landvruchten er als tusschen de huizen in groeijen. Van halfwege
Eemnes en Laren loopt een, door partikulieren aangelegde, straatweg langs
Blaricum en Huizen tot aan Naarden.
De Herv. kerk stond vóór de Reformatie ter begeving van den Proost van
Oud-Munster, te Utrecht. De inkomsten der pastorie beliepen omtrent 16
Rijnsche guldens (22 guld. 40 cent). Deze kerk is inwendig een zeer net
gebouw, dat op het laatst der zeventiende eeuw, door eenen verschrikkelijken
storm, tusschen den toren en het koor ingestort is. Na dus meer dan zestig
jaren gelegen te hebben, werd zij, bij gelegenheid van eene zware ziekte en
daardoor veroorzaakte sterfte onder de menschen, weder opgebouwd, en den
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30 Augustus 1637 ingewijd, zoo als blijkt uit het volgende versje, dat men tegen
eenen der wanden leest:
In uw vernieuwde kerk O Huizen! Staan Gods knechten,
Verkondigende aan U des Heeren dierbare regten.

Ook leest men er nog het volgende:
Die Godes woord aanhoort, en daarnaar niet en leeft
Is als 't bezaaide land, dat geene vruchten geeft

De dikke, zware en hooge toren is van eene slagklok en eene kleinere klok
voorzien. — De kerk der Doopsgezinden is klein, doch zeer net.
Er ligt hier een fraai buiten, Valkeveen genaamd, doch dit is aan eenen slooper
verkocht.
Bij Koninklijk besluit van den 2 Mei 1836, no. 73, werd er de vereischte
autorisatie verleend tot het negotiëren eener som van 30.000 guld., voor de
bestrating van den weg naar en tot Huizen, af te lossen uit den opbrengst van
de daarvoor bestemde tol.
Het wapen van Huizen bestaat uit een veld van zilver, met een melkmeisje,
dragende een juk met twee emmers; dat der Herv. gem. uit een schild met een
huis, en om den rand Luk.X, vers. 5b: Vrede zij dezen Huize.

1. Enklaar, Rechtsbronnen, pag. 247
2. idem, pag. 297
3. idem, pag. 302
4. Perk, Nalezingen en bijvoegsels bij Hortensius, Over de opkomst en den ondergang van Naar

den, 1866
5. Enklaar, a.w., pag. 473; een visitatie van de kerk van Huizen is gehouden op 27 september

1569, zie voor het verslag: F.A.L. van Rappard, S. Muller Fz., Verslagen van kerkvisitatiën in
het bisdom Utrecht in de 16e eeuw, 1911, pag. 404 ev.

6. beide gedrukt door R. Fruin.

De kerk van Huizen
door G.S. Koeman-Poel - Boertange

Voor de Huizer kroniekschrijver Lambert Rijckz Lustigh, stond het vast dat
Huizen al heel vroeg een kapel moest hebben gehad. Al in de 10e eeuw stond,
nog altijd volgens Lustigh, dat kapelletje op het Huizerend. Hij baseerde dat
gegeven op het feit dat daar op het Huizerend door de vader van Jan Klaasz. de
Post een aantal kerkelijke zaken waren gevonden. In de jaren liggende tussen
1633-1665, zelfs nog in 1700 vond men daar Heiligenbeelden en andere bij de
eredienst gebruikelijke zaken. Ook de mooi Piëta, nu aanwezig in de Rooms
Katholieke kerk van Blaricum, werd daar aan de Huizer koedijk gevonden.
Evenals doodsbeenderen, een verwijzing naar teraardebestellingen in dat oude
kapelletje. Verder zou dat kapelkerkje dan nog gewijd zijn geweest aan St.
Thomas.
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H. Tavernier, De Kerk te Huizen, 1782, gewassen tekening in 0.1. inkt, R.A. Haarlem

Ook over het huidige kerkgebouw schreef Lustigh. Uit zijn aantekeningen
komt het vermoeden naar boven, dat het bouwjaar 1380 moet zijn geweest.
Ongeveer in de zelfde tijd als de Naarderkerk. Een veronderstelling, die volgens
Lustigh gewettigd leek, omdat het muurwerk der beide kerken omtrent even
oud moest zijn. De toren die zo markant het dorpsbeeld van Huizen beheerst, is
van jongere datum. Voltooid in het jaar 1409 blijkens een opschrift op een der
toenmalige luidklokken, waarop te lezen stond: ’’MCCCCIX AVE MARIA =
Gracia - Plena Domineus Tecum” , dat is 1409.

Jaren later werd het koor aan de kerk gebouwd. Bij de vernieuwing van een der
koorgewelven werd een ingemetseld plankje gevonden, waarop het jaartal
1480 stond vermeld. In Lustighs tijd (1656-1727), was het koorgewelf geheel
beschilderd. In het oosten vertoonde het gewelf een schildering van het ’’Laat
ste Oordeel” : Jezus zittende op een regenboog, met ter linkerzijde de Satan, die
met grote klauwen slaande veel mensen onder zich hield. Rechts beeldde de
schildering de Apostelen uit, waarbij Petrus werd voorgesteld met een haan
en een bos sleutels. Verder zag men op het koorgewelf Engelen die op bazuinen
bliezen.
De Huizer kerk werd, evenals die oudere vroegere kapel, aan Sint Thomas
gewijd. In oude tijden klonk in het vissersdorp vaak het gezegde: ’’loopt voor
Thomas, loopt voor de kerk’. Een wiegeliedje uit lang vervlogen tijden zong:
”Bom, Bam, de groote klok tot Haarlem” . Een herinnering aan de Spaanse
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tijd. In 1575 werd de grote luidklok door Spanjaarden uit de toren geroofd en
naar Haarlem vervoerd.
Aan de zuidzijde van de toren kon men via opgaande trappen een hoge kamer
bereiken. Zo verhaalt ons de Hilversumse notaris/historicus Albertus Perk. Die
voor zijn gegevens ook putte uit de kronieken van Lustigh. De hoge kamer in de
Huizer toren werd in de volksmond, ”De Broodkamer” , genoemd. Elke vrijdag
werd daar brood aan de armen uitgedeeld.
De oude kerk maakte veel mee. In 1577 stortte tijdens een zware storm, het
kerkdak in. Lange jaren duurde het voor de kerk weer onderdak was. Twee
wandborden (nu verdwenen), aan de zuidermuur hielden de herinnering aan
die rampspoed levendig. De van oorsprong voor de Katholieke eredienst ge
bouwde kerk kreeg na 1580 Hervormde diensten binnen zijn muren. Omstreeks
die tijd ging de toenmalige pastoor tot de Hervorming over. Die stap kon
blijkbaar genade vinden in de ogen der Huizer bevolking, want vrijwel in zijn
geheel volgden ze de pastoor in zijn nieuwe geloofsovertuiging.
In 1595 kreeg Huizen na de Reformatie zijn eerste predikant; Hillebrandus
Cunaeus kwam uit Oude Niedorp om vanaf de kansel de Huizenaren het goede
voor te houden. Wat er passeerde werd niet vermeld, maar Huizens eerste
predikant werd in 1605 afgezet, ofwel ’’gedimitteerd” .
Tijdens de ambtsperiode van zijn opvolger Ds. Ribbius scheidde Blaricum zich
als kerkelijke gemeente van Huizen af.
Een predikant die zeer geliefd werd in het dorp om zijn leer en leven, was
Gosewinus Theodorie. In 1616 uit Waverveen naar Huizen gekomen, wist hij
de Huizenaar volkomen aan zich te binden. Een groot verschil van mening met
de secretaris van Huizen, deed hem echter in 1620 alweer vertrekken, terug
naar waar hij vandaan was gekomen, Waverveen.
Een Theologisch kandidaat kwam nu naar het dorp aan de Zuiderzee. Op 11
januari 1621 was dat Luderius Hondius, die op 1 februari zijn eindexamen
aflegde en op de 23e van dezelfde zich zag bevestigd als predikant in Huizen.
Na drie jaar hield hij het voor gezien en werd opgevolgd door Johannes Peet,
ook een proponent. Vijf jaar diende hij de Huizenaren als Herder en leraar,
toen waren zijn aardse dagen geteld. In het dorp aan de Zuiderzee vond hij zijn
laatste plekje op deze wereld. Het jaar 1636 bracht voor de oude kerk een
geschenk. De Crailooër David Verweel gaf aan de Huizer-gemeente de
’’Predikstoel” . Een pronkjuweel, versierd met prachtig eikenhouten snijwerk.
De zware koperen lezenaar, behorende bij de preekstoel, droeg de kanselbijbel.
Tot versiering der lezenaar diende het Amsterdamse wapen, tot welke classis
Huizen behoorde. In de kroon boven de drie Andreaskruisen van Amsterdam,
was op kunstige wijze het Huizerwapen (melkmeisje) aangebracht. Een oud
verhaal wil dat Amsterdam de lezenaar eens opeiste, omdat het wapen der
Amstelstad er in verwerkt was. Maar het gegeven dat ook het Huizer melk
meisje er op aangebracht was, redde de lezenaar voor Huizen. Juist door haar
aanwezigheid boven het Amsterdamse-wapen werd het eigendomsrecht van
Huizen erkend.
Een wondermooi ’’doophek” werd voor de preekstoel gezet. Koperen bogen en
prachtig snijwerk, z.g. balusters, versierden dat "doophek” .
Ook in 1636 werden er vier koperen kronen voor het oude Godshuis aan-
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geschaft. Een er van was geschonken door Johannes Philippy Bevers, een
geboren Huizenaar, blijkens een opschrift van een der kronen. Toen het ramp
jaar 1672 over Nederland woedde, werden de koperen kronen uit vrees voor de
Franse-benden begraven.
Prachtige preekstoel en koperen kronen ten spijt, kostte het onderhoud der
kerk veel geld. Herstelwerkzaamheden vergden in 1636 een enorm bedrag. De
Huizerkerkelanden bij Loosdrecht moesten worden verkocht en bovendien een
geldbedrag worden opgenomen om de ƒ12.000.— die nodig waren voor herstel
bijeen te brengen. De Kerkelanden brachten ƒ6600.— op en een lening van
ƒ6000.— vulde dat bedrag aan.
Een der werklieden kreeg bij de kerkrestauratie van toen een bijnaam
aangemeten. Haastig werd door Willem Keel een balk doorgezaagd en al even
haastig dronk hij daarna een half pintje brandewijn. Waarop zijn uitspraak
luidde: ”Dat was een hartige teug” . Sedert dien ging de man als: ”De Hartige
Teug”, over de wereld.

De kerk had enig inkomen uit de zwermen bijen die neerstreken op de heide bij
Huizen. In 1636 was dat een halve stuiver van elke ’’stok” bijen die neerkwam.
Bij lange na niet genoeg om de schulden in te lossen, die in 1656 al opgelopen
waren tot ƒ10.000.— Het kerkbestuur kreeg toen ’’octrooy” , tot een omslag over
de ingezetenen maar het was een onvoldoende maatregel, zelfs de verkoop van
nog een perceel grond in 1682 aan de Heer Enting, bracht geen oplossing
voor het brandende vraagstuk hoe uit de schulden te geraken.
De 18e eeuw was vijf jaar oud toen de toestemming werd verkregen tot het
houden van een loterij, om zo eindelijk verlost te worden van de ƒ9000.—
schuld die toen nog altijd op het kerkdak rustte Dat bleek de oplossing te
zijn; na een laatste afrekening waren de schulden betaald en de kerkkas
ƒ7500.— rijker. Geld dat in 1711 werd uitgezet in drie obligaties.

Er volgenden meerdere verbouwingen, die niet altijd verbeteringen met zich
brachtten. In 1731 werd de preekstoel verplaatst, vanuit het midden der kerk,
naar het koor. Zo werd de ’’gehoorplaats” , vergroot. Zeven jaar later werd ten
noorden en zuiden een zijbeuk aangebouwd. Waarna men in Huizen het
vertrouwde bedehuis tot een kruiskerk zag worden. Het betekende eigenlijk een
zware verminking voor de kerk, zowel van binnen als van buiten. Bij de diverse
verbouwingen ging veel verloren, zo ook de hoge bank waar de Heren van
Craailoo hun zitplaats hadden tijdens de kerkdienst. De ’’pronkbanken” , in
het oostelijke deel der kerk, wisten zich echter te handhaven. In sierlijke letters
werd boven deze banken uitgesneden: ’’Lieft God Bovenal Matth. 32. en U
Naesten als U Selven” Anno 1638 en ’’Geloof, Hoop en Liefde” , (uit 1 Cor: 13).
Overigens waren de zitplaatsen in de kerk particulier bezit. Ieder jaar op
nieuwjaarsdag ging men er toe over de zitplaatsen bij opbod te verhuren, of te
verkopen. Verkoop en verhuur vonden plaats in het kergebouw, sinds lang
echter raakte dit oude gebruik in het ongerede. Het hebben van eigen zitplaat
sen in de kerk verdween. Twee enorme wandborden vertelden het vrome kerk
volk de wet der Tien Geboden en de namen der predikanten, die ooit in Huizen
voorgingen in de dienst van woord en gebed. De voeten der kerkgangers gingen
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over veel grafzerken, die herinnerden aan de kortstondigheid van ’s mensen
leven en streven. Veel burgers van Huizen vonden hun laatste plaats onder de
zerken in de kerk tot in 1829 de overheid deze vorm van begraven verbood.
Vanuit de toren galmden en klepten de klokken over het dorp van de vissers der
Zuiderzee. Op de kleinste klok werd ooit het opschrift geplaatst: ”Dit is de gift
van Gijsbertgen Hendrickx, ter eere van dees kerck 1659” . Bij kerkdiensten en
begravenissen klepte de klok van Gijsbertgen over het dorp en riep op tot
bezinning en inkeer.

Vanuit de toren die uit drie delen en een spits was opgebouwd galmden de
klokkeklanken. Gegevens van de Koninklijke Oudheidkundige Bond wezen uit
dat in de 17e eeuw een balustrade werd aangebracht rond het statige bouw
werk. De benedenverdieping der toren werd door een kruisgewelf gedekt. Een
gewelf met twee gaten waardoor de klokketouwen afhingen.

Ook aan de toren werden middels verbouwingen veel veranderingen veroor
zaakt. Veranderingen die soms ook verrassingen opleverden. De verdwijning
van de oude houten uurwerkkast ter vervanging van een electrisch aangedreven
uurwerk, bracht een deur aan het licht waarop een fraai uitgesneden zeilschip
en het jaartal 1722. Uit de toren verdwenen door afbraak de cellen met daarin
de ketenen voor het vastklinken der gevangenen. Het brandspuithokje waarin
ooit de oude handspuit geborgen stond werd eveneens een prooi der slopers
hamers.

Onze eeuw kent nog steeds de stoere oude kerk. Dat het in zijn begintijd een
Roomsch Katholiek bedehuis was komt tot uiting in de vrouwenrelièfs aan de
Karbelen der noordermuur. Helaas, achter het muurtje van 1775 rond het
kerkplein werd in het begin van deze toch zo verlichtte 20e eeuw nog eens een
verminking aan het huis van Gebed veroorzaakt. Een ronde uitbouw aan de
zuidzijde verknoeide daar het exterieur op bijna rampzalige wijze. Maar ook
goede dingen bracht onze eeuw voort aan het kerkgebouw. Een orgel met 19
stemmen ondersteunde van 1912 het psalmgezang der gelovige schare. Het in
strument werd geplaats door de firma Dekker uit Goes.
Breeduit waaieren de kruinen der bomen voor de kerk die 1400 zitplaatsen
binnen zijn muren kreeg. En waar sinds 1958 een centrale voetverwarming er
voor zorgt dat de beminde schare niet verkleumt tijdens de kerkdiensten.
Op een verhevenheid werd de oude stoere kerk van Huizen gebouwd. De statige
toren blikt uit over een nu ingetoomde Zuiderzee. Woelige en rustiger tijden
trokken aan kerk en toren voorbij. Moge dit "symbool” tot in verre toekomst
voor dit mooie dorp in het Gooi bewaard blijven.

Bronnen:
• Verzameling aantekeningen Albertus Perk, aanwinsten Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem
• W. Rust, De Gooise dorpen
• L. Westland Jzn., De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Huizen
• m e t  dank aan de heer Teeuwissen te Huizen die ons een boekje a f stond met algemene gegevens
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De Schoemaker’s over Huizen
door W .G.M . Cerutti - Voorschoten

In de Koninklijke Bibliotheek K.B. te ’s-Gravenhage, collectie handschriften
bevindt zich een handschrift1) in twee kloeke delen met als titel "Korte
beschrijving van de Steden, Dorpen, Heren Huyzen etc. van West-Friesland,
Kennemerland, Waterland en Amstelland, meegt zelfs na ’t leven getekent en
bij een gebragt door Andries Schoemaker” . De schrijver van dit handschrift,
vermelde ik reeds in het vorige TVE-nummer, in een artikel over de Collectie
Van der Aa.
Andries Schoemaker, een rijke Amsterdamse textielhandelaar, verzamelaar
van oudheden, amateur-tekenaar en maecenas, nodigde nog al eens bekende
tekenaars zoals Cornells Pronk en diens leerlingen Jan de Beijer en Abraham de
Haan uit voor tochtjes door Nederland, waarbij dan veel tekeningen werden
gemaakt. Ook het Gooi werd hierbij diverse keren aangedaan. Het moet op dit
soort tochtjes geweest zijn dat Schoemaker het materiaal verzamelde voor zijn
handschriften waarin hij over enkele honderden gemeenten in Nederland een
kort overzicht van historische gedenkwaardigheden opneemt, verlucht met zeer
vele, vaak zelf gemaakte tekeningen. Hij zal trouwens van Pronk, de Beijer,
of de Haan ook wel nagetekend hebben want een begenadigd kunstenaar was
Schoemaker zeker niet.

Van Schoemaker zijn ook elders soortgelijke handschriften bekend. Het
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam bijv. bezit er enkele.
Hoewel de diverse handschriften door locale en regionale historici vaak geraad
pleegd worden -in de handschriftencollectie van de Koninklijke Bibliotheek
zijn de "Schoemakers” een van de meest geraadpleegde werken, zo vertelde men
mij daar- heeft Schoemaker toch weinig historisch nieuws te bieden; iets meer
dan een "praatje bij een plaatje” biedt hij wel, maar toch niet veel meer!
Hoewel de titel van het handschrift niet doet vermoeden dat over Gooiland ook
iets is opgenomen, vinden wij daarin maar liefst twaalf korte opstellen over het
Gooi, verlucht met een zeventiental tekeningen en wel over Hilversum,
Loosdrecht, Naarden, Weesp, Muiden, Muiderberg, Bussum, Blaricum,
’s-Graveland, de Tafelberg en de Leeuwenberg.
Ook aan Huizen heeft Schoemaker enkele bladzijden gewijd, met twee
tekeningen die, hoewel niet door hem gesigneerd, vermoedelijk -ook blijkens de
tekst die hieronder is afgedrukt- van hem zelf zijn. Of de tekeningen -die bij dit
artikel -zijn afgedrukt- door hem geheel zelfstandig zijn getekend, danwel
nagetekend van Pronk, de Beijer of de Haan, zou nog eens nader bezien dienen
te worden. Wij vermoeden dat het laatste wel eens het geval zou kunnen zijn.
Met betrekking tot het handschrift van Andries Schoemaker is nog iets merk
waardigs te melden. Van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden,
meldt het een en ander over Schoemaker, o.a. dat hij geboren is in Amsterdam
op 9 October 1660 en overleden op 23 december 1723. Echter enkele tekeningen
zijn na 1723 gedateerd! Op de gesigneerde tekeningen van Loosdrecht bijv.
staat 1726.
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Andries Schoenmaker [?], het dorp huyssen in 'tGooy, Ao.1730, hs. K.B.

Ik neem aan dat Van der Aa zich hier vergist. Een nader onderzoek naar deze
Andries Schoemaker lijkt mij interessant genoeg om nog eens te ondernemen.

Naast het bovengenoemde handschrift van Andries Schoemaker, bezit de K.B.
een handschrift2) van diens zoon, Gerrit Schoemaker, geboren op 5 september
1692, getiteld: ’’Beschrijving der voornaamste afdeelingen, Eylanden, Dorpen
en gehugten geleegen en behoorende onder het Noordhollandse Synodus,”
geschreven rond 1730. Naar de stijl van zijn vader, schrijft Gerrit hierin korte,
min of meer historische opstellen, zonder tekeningen echter. Ook over diverse
plaatsen in Gooiland, waaronder Huizen.

Zoals uit de hieronder afgedrukte teksten blijkt, heeft Gerrit zijn vader vrijwel
helemaal overgeschreven, zij het met andere woorden. Hoe precies de
handschriftelijke relatie tussen vader en zoon is en welke bronnen beide
gebruikten, lijkt -wederom- een nader onderzoek waard.

De teksten van vader en zoon die wij hieronder -voor zover betrekking hebbend
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op Huizen- volledig afdrukken, spreken voor zich. Vermeld zij hier nog wel dat
de Schoemakers doopsgezind waren -vandaar de relatief grote aandacht voor
de Mennonietenkerk te Huizen- en dat Andries een tijd in Naarden blijkt te
hebben gewoond.

Wij danken de heer Ir. P.M. Vrijlandt, die ons attent maakte op de hand
schriften in de K.B. en ons foto-afdrukken van tekst en tekeningen
beschikbaar stelde3).

Andries Schoemaker
"Huijsen is een dorp gelegen in Gooijland, een groot uur van Naarden na de
kant van de Zuijderzee, welker inwoondren haar wel meest generen met den
landbouw, sijlrollen te weven en katoen voor de kaarsemakers te spinnen.
Het dorp lijt in een vermakelijke landsdouwe; de huijsen aldaar staan gans in
geen ordre; schoon het dorp al vrij groot is maar geheel verstrooijt op sijn ...4),
soo dat imand die daar inkomende, onbedreven sijnde, werk heeft om soo draa
te rechts te raken. Als ik daar was in den jaare 1726 en de kerk aftekende soo
vond ik binnen de deur van de kerkstooren staan een verhaal seggende: dat de
kerk lang vervallen en woest gelegen hadde door armoede en sware toevallen
het dorp overkomen, doch eijndelijk is men te rade geworden om de selve te
herstellen, dat dan ook geschiet is; blijkende uijt het vers t welk onder het
boven verhaalde gestelt was een luijd: als men 1630 telt, werd deze kerk
verstelt.
Deze kerk wordt nu redelijk wel onderhouden. Van out is aldaar een koor
aangeweest, doch die is nu met de kerk gemeen. De kerkelijke regering aldaar
bestaat uijt twee kerkmeesters. De nominatie werd bij de kerkeraad gemaakt
van een predicant, die verkiesing bij de gemeente, de approbatie bijt geregt.
Vorders sijn daar ouderlingen en diaconen.
De politique regering bestaat in een schout, 2 burgemeesteren, vijf schepenen,
.vier virendelen of raden welke te samen een getal van 12 uijtmaken.
Het dorp heeft omtrent 300 huijsen, ent getal der ledematen van de
gereformeerde kerk is omtrent 500 en daar sijn 8 huijshoudinge die rooms sijn.
In den jaare 1726 wierd aldaar een niwe kerk gebout voor de mennonieten of
doopsgesinde en deselve volbout sijnde wierd aldaar in den jaare 1726 de eerste
predicatie gedaan door Do ....5) van Leuvenig en van Amsterdam.
Voor den dienst wierd aldaar gelesen uijt eerste Petrie 2de kaput en den 87e
psalm gesongen, nemende sijn text uijt Esra 6 vers 16 ende de psalm die na
gesongen wierd gedaan was 84 vers 1-2. Daar waren ten dien tijd veele toe-
behoorders van Amsteldam en onder dese ook mijn kinderen.
Dese niwe kerk is als hier voor verheelt staat. In des selfs is een staan daar op
uijtgehouwen is

Religione Consecratie 1726
De godsdienst toegewijt 1726

Hier sijn ruijm 50 ledematen en hun leraar was en is noch Klaas Jacobsz.
Vetkoper, een Vries van geboort.
In den jaare 1631 is de gemeente aldaar merkelijk aan genomen en kreeg om
die redenen in den jaare 1675 een klijne vergaderplaats ten huijsen van Jan
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Andries Schoenmaker [?], de nieuwe geboude Mennonitekerk te huysen, AO 1726, hs K.B.

Vergoes, een welgestelt en deftig man, in welke vergadering ik menigmaal
geweest ben als ik tot Naarde woonden en is daar gebleven tot dat dese niwe
kerk volbout was.

In de blinde tijde der Roomsgesinde hadde dit dorp een parochiekerk welker
parochiepaap verkoren wierd door den proost van Oud Munster tot Utrecht
doch de inkomste aldaar waren seer gering en beliep omtrent 16 Rijnse
guldens” .
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’’Huijssen, onder het Dekenschap van Goijland.
Het dorp is van een redelijke omtrek dog de huijsen sijn sonder eenige streek of
ordre, ieder op sijn grond int wild door malkanderen. De kerk is redelijk dog
niet sindelijk onderhouden; van binnen teegen de toorn aan is een vers waar uijt
blijkt dat de kerk lang vervallen en als woest geleegen had, dog dat eijndelijk
het dorp door swaare toevallen besogt sijnde men eijndelijk is te raden
geworden deselve te herstellen, soo als geschiet is en gedagt word bij dit korte
vers onder het boven gemelde: Als men 1636 teld, werd deese kerk versteld.
Aan de kerk is een choor alleen met een beschot van de kerk geschijden.
Belangende de Regeering soo is de hooge Justitie tot Naarden; verder is hier een
schout, twee burgemeesters, vijf schepenen en vier vierendelen of Raden, welke
twaalf het geregt uijtmaken.

De kerkelijke regeering bestaat in twee ouderlingen, vier diakonen ende
predikant; bij vacantie wordt de nominatie gedaan door de kerkenraad; de
verkiesing geschiet bij de gemeente en de approbatie bij het geregt.
Hier sijn omtrent 300 huijsen, 500 gereformeerde ledematen en acht Roomsge
sinde huijsgesinne; omtrent 50 Mennonite ledematen, deese laatste worden ook
vierendeele en burgemeesteren. De mennonite kerk seer oud sijnde, is deselve
afgebrooken en in de plaats een nieuwe getimmerd, meest door bestel, en onder
het bestier van Do....5) van Hoorn, leeraar der Mennoniten bij het Lam tot
Amsteldam. In de geevel buijten aan de Nieuwe kerk staat een steen waarop
'Religioni Consecrata 1726.
’t Bestaan van de dorpelingen is veel in het land bouwen met boekweijt, catoen
tot kaarssen spinnen, sijle en ook eenige catoene bontjes te weeven. Ao.1727
den ...,5) wierd inwijding predikatie onder een groote toeloop van de nieuwe
Mennonite kerken gedaan door D o....5) van Leuvenig, die tot sijn text had
Esra 6 vs. 16; voor den aanvang wierd geleesen 1. sendbrief Petri 2; de
voorpsalm was Psalm 87 en na wierd gesongen Psalm 84 vs. 1.2. Deese
Mennonite gemeente is aangevangen. Ao.1631 en verkreeg Ao.1675 een huijs,
waarmeede sij sig hebben beholpen tot dat nu deese kerk voor haar is gestigt.

Ao.1585 kwam het volk van Jan Babtista Taxis van de Veluwe door Emmenes
in het dorp Huijssen, alwaar dit volk veel huijsluijden doot sloege, oude en
jonge gevange naamen, vrouwen en dogters onteerden, roofden en branden en
verdere uitspoorige onmenselijkheeden bedreeven, gingen verder naar Laren
en Blaricum etc. (Borb.20.9)”

1) K.B., Collectie handschriften nrs. c-54 en 78-C-55
2) K.B., Collectie handschriften, nrs. 129-C-21
3) Thom Brouns, voorzitter van "Albertus Perk” publiceerde in Hilversums Informatie en Kom-

munikatieblad (HIK) van 22 sept. 1978, Schoemaker’s opstel over Hilversum.
4) onduidelijk
5) in handschrift open gelaten
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De Huizer korenmolen
door A.J. Kölker - Lisse

Naar schatting heeft Nederland ruim 10.000 windmolens geteld. Hiervan zijn
er nog geen 1000 over en elk j aar slinkt ons nationaal molenbezit.
Hoeveel molens heeft Huizen geteld? Uit de inventarisatie van de zgn. wind
brieven, uitgereikt door de Rekenkamer en in minuut aanwezig in het archief
van de grafelijkheid op het Algemeen Rijksarchief te den Haag zou men kun
nen concluderen tot minimaal vijf. Een windbrief is een volmacht een wind
molen te mogen bouwen en exploiteren, soms ook om het gebruik van een
bestaande molen te mogen voortzeggen. Wat Huizen betreft geeft genoemde
inventarisatie de volgende windbrieven. Overigens is niet duidelijk of de vier
genoemde grutmolens wel windmolens zijn geweest.
• 10 oktober 1665 aan Rijck Pieterssen voor een korenmolen binnen het dorp

tegen betaling van 4 ponden van 40 groten per jaar, ingaande op 1 oktober
1665’.

• 1 december 1666 aan Theunis Pietersz, grutter, om een grutmolen, die reeds
ruim 50 jaar bestaat, voort te zetten. Uit deze toestemming blijkt, dat 19 ok
tober van dat jaar Jacob Gerritsz eveneens toestemming heeft gekregen voor
de exploitatie van een grutmolen2).

• 12 oktober 1695 aan Hendrixk Willemsz Boom om de grutmolen van
Franckie Claes, weduwe van Theunis Pietersz, hierboven genoemd te mogen
voortzetten3).

• 12 december 1709 aan Harmen Tijmonz om een grutmolen te mogen oprich
ten, tegen betaling van 8 ponden per jaar4).

• 1 maart 1725 aan Jacob Killeweg om een grutmolen te mogen oprichten ten
betaling van 6 ponden per jaar5).

Al deze molens zijn helaas uit het dorpsbeeld verdwenen. Toch is er nog een
van dit vijftal bewaard gebleven, zij het op een andere plaats. De korenmolen
van Huizen werd namelijk in 1916 voor ƒ150,— door het toen pas gestichte
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem aangekocht, afgebroken en door
aannemer G. Kuyper op de Waterberg op het terrein van het Openlucht
museum weer opgebouwd. In april 1917, twee jaar voor de opening van het
museum, was de opbouw, onder toezicht van museumarchitect Van der Kloot
Meijburg, voltooid. De kosten bedroegen ongeveer ƒ2500,—6).
Het Gelderse Molenboek geeft naast de technische bijzonderheden als bouw
jaar: 17e eeuw7). Bemet Kempers drukt zich wat voorzichtiger uit, wanneer hij
schrijft: De molen wordt vaak 17e eeuws genoemd. De jaartallen, die op enkele
onderdelen staan, hebben overigens betrekking op de 18e eeuw; 1762 op het
grote rad, 1758 op de zware midden dwarsbalk boven de koningsstijl, 1722 en
1720 op een dwarsbalkje langs de wand, met de initialen M .G.V.V.M . en
P.G.V.V.M . 8j.

Volgens het genoemde Gelderse Molenboek staat aan de binnenvoorzijde van
de kast geschilderd: EEBING 23/4 1834.
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De molen is in het museum al enkele keren gerestaureerd, de eerste keer na een
zware storm in 1923, de tweede keer nadat op 19 november 1943 bommen de
onderbouw beschadigden. In 1949/1950 werd bij uitgebreide herstellingen het
uit Huizen stammende bovenwiel met het jaartal 1720 vervangen door dat van
een open houten standerd korenmolen uit Mussel, gemeente Onswedde. De
molen is in 1975 gereconstrueerd en is nu (weer?) een open standaardmolen.
Zie hiervoor het uitvoerige artikel van Stikvoort uit 1976.

Zoals de molen jarenlang in Arnhem gestaan heeft was hij een zgn. gesloten
standerd. Of hij dat altijd geweest is? Zeker niet bij de aankoop in 1916.

Dankzij de bemoeienissen van de Huizer jeugd was het planken huisje, dat de
voet omsloot, gaandeweg gesloopt en het rietdak beschadigd. Omdat er aanwij
zingen waren, dat oorspronkelijk geen bedekking aanwezig was, met andere
woorden, dat het dus een open standerd geweest was, werd de voet bij de
wederopbouw op voorstel van de heer Van Erven Dorens, opengelaten. Bij de
restauratie van 1952 werd de voet weer van een afsluiting, van planken
wanden en een strodak voorzien, zoals de molen ons bekend is van prentbrief
kaarten rond de eeuwwisseling.

Standerdmolen
Stikvoort beschrijft de Huizer molen in zijn artikel, Onze Standerd
Korenmolen uit Huizen aldus:
De Huizer molen vertegenwoordigt het oudste molentype, dat ons land kent,
namelijk de standerdmolen. Dit type ontleent zijn naam aan de ’’standerd” , een
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vertikale eikenhouten spil, waaromheen het gehele molenhuis draaibaar is.
Deze standerd rust op een kruis van balken en wordt in vertikale stand gehou
den door dubbele schoren. Het geheel steunt op vier zware gemetselde voeten,
de zgn. teerlingen. De molen staat in het museum, net als in Huizen, op een
kunstmatig opgeworpen heuvel, de belt.
Het houten molenhuis is rechthoekig van vorm. De voorkant, die steeds naar de
wind gekeerd moet staan is smaller gehouden, zodat de romp minder
weerstand biedt aan de wind. De werkruimte van de molenaar bestaat uit twee
boven elkaar gelegen zolders in het molenhuis. Op de bovenste, de steenzolder,
bevindt zich de maalstoel en het gaande werk; op de onderste zolder, de
maalzolder, wordt het gemalen meel via de meelkoker in zakken opgevangen.
Via een trap aan de achterzijde bereikt de mulder het bordes en de maalzolder
en via een binnentrap de steenzolder. Onder het bordes steekt de zware
staartbalk uit, die het molenhuis in evenwicht houdt en waaraan trap en krui-
haspel bevestigd zijn.
De onderbouw was door een betimmering en rieten afdak beschermd tegen
weersinvloeden. De mulder heeft hierin de beschikking over een beperkte over
dekte opslagruimte. Een viertal deuren is nodig om de tussen de vier teerlingen
gelegen vakken te bereiken. Bij de laatste reconstructie is dit vervallen!

Lustigh
Over de Huizer korenmolen is nog wel het een en ander bekend. Doordat het
Rijksarchief te Haarlem een handschrift van de Huizer schepen Lambert
Rijckxs Lustigh "Memorie ofte kronijckxke” -een soort dagboek van deze
amateur-historicus- kon aankopen, beschikken we over een uitgebreid verhaal
aangaande deze molen. Waarom schrijver daarover in zijn dagboek van de
jaren 1712-1722 juist in 1719 zoveel vertelt, is wel duidelijk. Tussen september
en 12 november 1719 vond nl. een ingrijpende restauratie plaats. Dat kon deze
liefhebber van de historie niet zonder meer voorbij laten gaan, te meer niet daar
er honderden mensen getuige van waren dat een nieuwe as naar boven werd ge
takeld. Maar de ijverige amateur deed meer bij deze gelegenheid. Hij vertelt
wanneer de molen gebouwd werd, wie er eigenaars geweest zijn, wat de koop
prijzen waren, de onderhoudskosten, de baten en natuurlijk vele volksverhalen
rond de molen, die men waarschijnlijk nergens elders zal vinden.
Bovendien is het verhaal nog interessant voor hen die belangstelling hebben
voor het Gooi en voor de vele molenliefhebbers, omdat er, behalve enige molens
te Huizen, melding gemaakt wordt van de molens in Naarden, Loosdrecht,
Eemnes, maar ook van de molen in De Haar (Utrecht) en zelfs van een molen in
den Haag.

Er zijn wel mensen, die de verhalen van Lustigh veelal als fantasie betitelen. Ik
heb geprobeerd hem hier en daar eens te controleren aan de hand van andere
bronnen. De gegevens blijken dan echter tamelijk goed te kloppen, met een
enkele uitzondering.

Lustigh begint zijn relaas over de Huizer molen met de volgende passage:
[170] In den jare 1585 volgens het zijffergetal, uytgehackt op den steenbalck
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M. Betlem, Molenberg te Huizen, 1919 [?], coll. de Vaart

leggende noch in onse moeien op den stander, doen wiert alhier door Aux
Dircksz Moelenaar een nieuwe koornmoelen op dien bergh gebouwt, daar hij
nu noch op staat.
(in margine): Nota. Aux Moelenaar, soo een soons soons soon Willem Everts
aen mij vertelt heeft, sijnde Aux Moelenaar voorz. een sware lantbouwer ende
daarom vroegh en laat moest wercken, die hadde een meyt, die savonts laat soo
moede van 't wercken was, dat se agterover in 't stroo viel en gingh alsoo leggen
slapen].
Hebbende de voorgaande koornmoelen te voeren gestaan op Auxen Hoogje,
welcke voorz. Auxen Hoogje ik noch gekent hebbe dat niet gebouwt wiert en
noch veel balcksteenen daar op lagen. Doch Willem Eevertz. een nasaat van de
voorz. Aux Moelenaar, die heeft het voorz. Auxen Hoogje beginnen te bouwen
in den jare 1685, nadat hij hetselve ontrent drie voet verleegt hadde.
Ende omdat de voorz. Aux Dircksz. Moelenaar mijn moeders grootvader was,
soo lust het mij omme noch meerder van deze voorz. moelenaar en moeien te
schrijven.
De laatste moeien op Auxen Hoogje staande wiert ontrent den jare 1584 door
due de Albaas volck, de Sphanjaarden, verbrant, omdat men seijde [ t welck
niet waar was] dat de voorz. moelenaar eenigh desseijn, die de Sphanjaarden
op Noorthollant geformeert hadden, ontdeckt hadde.
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Zo gaat het nog enkele pagina’s door met allerlei details en boeiende verhalen,
9), zoals over een stormwintorcaan die op 1 augustus 1674 de molen
devaliseerde en verontramponeerde.
Nadere studie van allerlei bronnen zal nog wel meer bijzonderheden over de
geschiedenis van de Huizer molens opleveren10). Misschien iets als
studieproject voor een Historische Kring Huizen?

Archief van de Grafelijkheids Rekenkamer, Algemeen Rijksarchief, Den Haag
1. 18 reg. 1662-1667, inv. nr. rood 174, fol. 400 verso, akte 842.
2. idem, fol. 535 recto - 536 recto
3. idem, 23 reg. 1693-1698, inv. nr. rood 179, fol. 307 verso-308 verso.
4. idem, 26 reg. 1709-1715, inv. nr. rood 182, fol. 44
5. idem, 28 reg. 1721-1726, inv. nr. rood 184, fol. 190
6. A.J. Bernet Kempers, VijftigjaarNederlands Openluchtmuseum, Arnhem, 1692, blz. 13
7. Gelders Molenboek, Zutphen, 1969, blz. 276-277
8. A.J. Bernet Kempers, a.w. blz. 13 en 14
9. Voor de gehele tekst van Lustigh over de Huizer molen, zie A.J. Kölker, uit de geschiedenis

van de Huizer korenmolen, TVE-III-6-107/123
10. Zie over de Huizer molen voorts: J.M. Stikvoort, Onze standerdkorenmolen uit Huizen N.H.,

in TVE-V-4-103/105 en J.M. Stikvoort, Onze standerd is flink veranderd, in: Bijdragen en
Mededelingen Nederlands Openluchtmuseum, 1976, nrs. 1 en 2, pag. 36-54.

Een criminele zaak in Huizen
door G.S. Koeman-Poel - Boertange

Huizen, het goede vissersdorp aan de woelige Zuiderzee kende in het eerste
kwart der 18e eeuw een booswicht van formaat. Met weinig consideratie voor
ander mans have en goed zwalkte Jan Gerritsen Backer alias Jan Goossens er
over de wereld. Een zijner slachtoffers was de dorpschirugijn Jacob Swart. Op
een stille avond in het jaar 1716 liep de chirugijn zo rond de klok van zeven zich
te verpozen binnen den Dorpe Huizen zoals het staat vermeld. De chirugijn liep
op een weg tussen de landerijen van Steffen Lubbertsz. ter eenre en dat van de
wed. Ariaantje Huijberts ter andere zijde. Op S Heeren Weg alzo toen hem
opeens onverhoeds Jan Goossens voor de voeten trad. Met een bloot mes in de
hand dreigde Goossens de chirugijn het hert te willen afstootten. Verstaan zal
worden dat de chirugijn zich genoodzaakt zag tot securiteijt van lijff ende
leeven met de vlugt sig in sijn huijs te salveren. Als hij had gedacht zich
daarmee veilig te kunnen stellen voor de aanval van Jan Goossens kwam hij
bedrogen uit. De booswicht ontzag zich niet om met dat zelfde blote mes in de
vuist een seecker raam en de ijsere roede daeruijt grondig te vernielen en zo het
huis van de heelmeester binnen te stappen. Het was hem er nog immer om te
doen de chirugijn het herte a f te steekken zoals hij meermaals Mondeling
verklaardde. Bijgestaan door zijn huisvrouw en gewapend met een stok
verweerde zich de chirugijn. Omtrent twee bange uren duurde dat defensief
verweer van de zijde der medicijnman volgens justitieële acte. Toen kwam de
dorpsschout op het tumult af en retireerde Jan Backer alias Goossens
spoorslags van het toneel der kleine veldslag.
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Inbraak was eveneens een der wandaden die aan Jan Goossens konden worden
toegeschreven. Samen met zijn broeder in het kwaad Dirk Pieter Reijn pleegde
hij een dergelijke misdrijf in het huis van Aeltje Christoffels. Eigende zich daar
wederrechtelijk toe een reije silvere hemtrokknoope een goude spelt en item vier
sdvere knoope. Ook een boeck met silvere krappe vonden ze zeer de moeite van
het meenemen waard. En wat te denken van zeven vierendeels gebloemt
cattoen en twee ellen gestreept cattoen? In de gauwigheid namen ze van
seeckere tafel ook nog een wit damast servet mee als extra buit bij de inbraak.
De arme Aeltje onderging alzo een geduchte aderlating in haar sieraden en
huishoudlinnen.
En voort ging alias Goossens op het pad zijne wandaden en zondigheden. Een
bijzonder stout stuk haalde hij uit toen hij weer samen en in vereniging met
Dirk Pieter Reijn de Bunschoter Paardenmarkt met een bezoek vereerde. In de
directe nabijheid van Bunschoten graasde op een stuk weiland seecker paart ’t
welck was toebehoorende aan Frederick Cnollenburg wonende tot Hilversum.
Goossens en Dirck Reijn haalden het dier uit de wei en brachten het ten huize
van Aart Teunisz, een hospes aan de Eembrug. Daar onderging het paard een
gedaanteverwisseling. Staart, manen en ’t hair van de harsses werden het goede
dier afgesneden. Zelfs de witte kol op des paards voorhoofd werd verdonkerd.
Aldus van uiterlijk veranderd werd het paard alsof het zijn eigendom was door
Goossens op een veiling ter verkoop aangeboden. Een bakker uit ’s Graveland
toonde belangstelling en liet het dier door Goossen opdraven. Op twee gulden
na was de beoogde verkoop bijna gesloten toen Frederick Cnollenburgh langs
kwam en bleef luisteren naar het loven en bieden. En zozeer was het paard
veranderd van uiterlijk dat Cnollenburgh niet eens door had dat het zijn eigen
dier was dat daar verhandeld werd. Toen het eindelijk wel tot hem begon door
te dringen vroeg hij zich af hoe Jan Goossens het paard had kunnen
meenemen? Die had vanzelfsprekend niks meegenomen, ’t dier was hem agter
aen gelopen hoort het u toe so neem het nae u.

Het was niet minder dan een halsmisdaad waaraan de twee booswichten zich
met de diefstal van het paard hadden schuldig gemaakt. Dirck Pieter Reijn wist
te ontkomen maar alias Goossens werd gevankelijk naar Naarden gevoerd en
daar in de stads gijzelkamer opgesloten. Op last van de Baljuw van Gooijland
werd hij van uit Huizen op een wagen naar Naarden vervoerd en daar in
afwachting van swaarder sententie en ter overdenking van zijn zonden twee
keer in het Jan Duijmengat geset. Zo verteld ons Lambert Rijksz. Lustigh.
Deze Huizer Kroniekschrijver vermeldde helaas niet welke penetentie dat Jan
Duijmengat inhield. In ieder geval beleed Jan Goossens na deze behandeling
vlot zijn wandaden, waarop het schavot stond. En toch had de man hoe slecht
ook in zijn levenswandel vrienden die gruwden van de gedachte dat hij op het
schavot zou belanden. Zij beraamden plannen die een uitbraak uit de
gijzelkamer van Naarden moesten bewerkstelligen. Die plannen slaagden in
zoverre dat Goossens op Sonnennagt tusschen 22 en 23 Sebtember deeses Jaars
1720 uijt den gijselkamer is uijtgebroken alweer volgens Lustigh. Ende, zo
vervolgt deze zijn geschiedbeschrijving van het geheel met het openen van de
poort bij "Sonnenopganck ” In sijn huijs alhier gekoemen sijnde sijne slegte
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klederen afgetoegen, ende sijn beste aengetoegen hebbende is van huijs
gegaen. Ten huize van den bandijt Huijbert Roos dronk hij enige halffjes en
reed daarna te paard naar Eemnes en vandaar naar Putterdijk waar hij zijn
vroegere makker Dirck Pieter Reijn weer ontmoette. Daar ook kwamen de
verhalen over sijn uijtbrekinghe, die volgens hem zelf aldus geschiedde: Daer
stont een pael aen de kooij daer de gevangene konde op ruste, die daer
uijtgehaelt, de pael met stroo bewonden ende daermede de ijsere roede in het
raamt van de gijsselkamer ende die omtrent tien voet hoogt stonden in soverre
geboegen dat hij daer door konde. Voorts had hij zijn hemd en laken
gescheurd, zijn kleren uitgetrokken en door het gat naar buiten gegooid. Met
zijn naakte lijf had hij zich daarna door de ontstane opening gewrongen zijn
kleren weer opgezocht en zich soo neergelaeten op 't huijs van een Joodt die aan
de oostzijde van de stadsgijzelkamer woonde. Door de goot van dat huis had hij
zich zo weten weg te spoeden om dusdoende buiten Naarden te geraken. Tot
zover het verhaal van Lambert Rijksz Lustigh. Voor Goossens zelf was even wel
geen langdurige vrijheid weggelegd. Hij werd ten tweede male gevankelijk naar
Naarden vervoerd en hoorde daar zijn vonnis aan. Op 16 december van het jaar
1720 werd uit naam van de Baljuw van Gooijland door de schout van de stad
Naarden Gerardus Tengnagel het vonnis gewezen luidende: Verbanning uit de
landen van Holland en West-frieschland op straffe van geeseling met roeden
door de scherprechter en wat nog erger was; voor altijd gebrandmerkt te
worden met het Stadswapen door gloeijende ijsers. De verbanning gold voor
altoos en eeuwig op pene van noch swaarder Straffe So hij ooijt weder in deze
lande gesien soude worden. Om er van verzekerd te kunnen zijn dat Jan Backer
alias Jan Goossens werkelijk zou verdwijnen werden aan hem bij wijze van
reijsgelt drie guldens uitgekeerd. Of men daarna in Huizen ooit weer hoorde
van de opmerckelijken Jan Goossens is een vraag die tot op de huidige dag in de
annalen onbeantwoord bleef.
bronnen:
•  Oud-Rechtelijk archief, 1720/1722, Rijksarchief Haarlem
• Journaal Lambert Rijksz Lustigh, Verzameling Handschriften, Rijksarchief Haarlem.

Huizen contra Hooft
door W.G.M. Cerutti- Voorschoten

Pieter Cornelisz. Hooft was behalve middelpunt van de ’’Muiderking” , dichter,
schrijver en historicus, ook ambtenaar. Op 18 mei 1609 -hij was toen 28 jaar-
werd hij door Prins Maurits verkozen tot baljuw van Gooiland, kastelein van
Muiden, en hoofdofficier van Weesp en Weespercarspel. De termen baljuw en
hoofdofficier duiden vrijwel identieke ambten aan, evenals benamingen als
ruwaard en drost.
De functie van baljuw is ontstaan in de tweede helft van de 12e eeuw. In de
Noordelijke Nederlanden dateren de oudste baljuwschappen uit het le kwart
van de 13e eeuw. Tijdens de Republiek waren er in Holland zo’n dertig.
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S. Ruysdael, Gezicht op het dorp Huizen, ca. 1660, gewassen tekening 0.1. inkt, R.A. Haarlem

De baljuw treedt op als plaatsvervanger van de Grafelijkheid -later de Staten
van Holland- in bestuurs- en rechtszaken, met name als rechtsvorderaar.

De eerste baljuw van Gooiland is de door de bisschop van Utrecht benoemde
Berend van Dorenwerde (1305). Tot diens (Stichts) baljuwschap behoorde ook
Amstelland. Na de dood van bisschop Guy van Avesnes in 1317 kwam het
baljuwschap Amstelland (vrijwel zeker inclusief Gooiland) aan Holland. Tot
ongeveer 1420 blijven Amstelland en Gooiland één baljuwschap vormen.
Gooiland wordt dan een apart baljuwschap met als eerste baljuw Johan van
Nijenrode. De laatste baljuw is Gerrit Corver Hooft die in 1795 zoals vrijwel alle
ambtenaren zijn functie verliest.
Het ambt van baljuw was een belangrijke betrekking en het baljuwschap
Gooiland was een der voornaamste. Vóór Hooft was het steeds door adelijke
heren bekleed. Het baljuwschap was overigens geen sinecure. Het omvatte vele
en veelsoortige werkzaamheden, eiste regelmatig persoonlijk en doortastend
optreden, soms in zeer moeilijke omstandigheden en noodzaakte een uitge
breide ambtelijke correspondentie.
De bestuursverhoudingen in de nog jonge Republiek waren gecompliceerd en
er bestond een vrijwel permanente spanning tussen het centrale gezag dat zich
-via zijn baljuw -wilde laten gelden en de neiging tot zelfstandigheid van steden
en dorpen.
Hooft kreeg onder meer orders van de Staten van Holland, de Gecommiteerde
Raden, Raad van State, Rekenkamer, Hof van Holland en de Stadhouder,
zodat hij wel eens even geaarzeld zal hebben tot wie zich te wenden.
Met het eigenzinnige Gooi, dat vele rechten uit het verleden had of
pretendeerde te hebben, waarmee men in Den Haag nauwelijks op de hoogte
was, heeft Hooft heel wat te stellen gehad, vooral met de stad Naarden maar
ook met dorpen zoals Huizen, zoals wij hieronder zullen zien.
Een belangrijke taak van de baljuw was het benoemen van de schout in de
steden en dorpen in zijn ambtsgebied. De schout trad op als vertegenwoordiger
op lokaal niveau van de baljuw- en dus van de Staten- en was voorzitter van het
rechterlijk college van schout en schepenen. Ook op de benoeming van
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schepenen en in de dorpen tevens van de buurmeesters had de baljuw invloed.
De dorpen in Gooiland hadden doorgaans 2 buurmeesters '), 5 schepenen en 4
raden. Buurmeesters hadden twee jaar zitting. Elk jaar koos de baljuw
schepenen uit een dubbeltal, door de schout en de jongste buurmeester
opgemaakt, die daarop een nieuwe kozen in plaats van de aftredende en 4
raden. Het is duidelijk dat de steden en dorpen in het ambtsgebied van Hooft
(de steden Naarden, Weesp en Muiden en de dorpen Huizen, Hilversum, Laren,
Blaricum en Bussum) steeds weer probeerden zo veel mogelijk invloed uit te
oefenen op de benoeming van hun locale magistraten. Van het centrale gezag-
vertegenwoordigd door de baljuw én door de schout in hun eigen dorp- moesten
ze weinig hebben.
Veel conflicten waar Hooft bij betrokken raakte betroffen dan ook het steunen
van een plaatselijk in een benarde positie geraakte schout, het tot de orde
roepen van weerspannige schepenen en de benoeming van schepenen en
buurmeesters.

Justitie
De meeste ’ambtelijke tijd’ besteedde Hooft aan zijn justitiële taak. Hij zorgde
voor handhaving van plakkaten en verordeningen, meestal in eerste instantie
via zijn schouten, die ook voor onderzoek, opsporing en arrestatie zorgden.
De dorpen in Gooiland waren slechts bevoegd tot civiele rechtspraak; de crimi
nele rechtspraak voor het gehele Gooi was voorbehouden aan de schepenbank
van Naarden. De criminele rechtspraak van Muiden, Weesp en
Weespercarspel geschiedde door de baljuw tezamen met locale schepenen. In
principe sprak Hooft dus zelf geen recht. Hij was een soort opper-officier van
justitie. Hij kon voorts in beroep gaan op een vonnis van de Naarder
schepenbank bij het Hof van Holland.
Ook met krijgszaken had Hooft regelmatig te maken. Zo monsterde hij bij tijd
en wijle op last van de Raad van State de garnizoenen in zijn ambtsgebied. In
1624 zorgt Hooft er op bevel van Maurits voor dat tijdens de inval van de
Spanjaarden op de Veluwe tijdens strenge vorst, de Vecht van de Hinderdam
tot Muiden opengebeten wordt.
Met vele andere problemen had de baljuw te maken: heimelijk turfsteken en
geruzie over de gemene gronden, drooglegging van het Naardermeer,
ontginning van ’s-Graveland, naleving van voorschriften op het gebied van de
godsdienst, meningsverschillen met zijn collega, de maarschalk van het Neder-
kwartier van Utrecht etc. etc.

De Gooiers waren verzot op jagen en stropen (een konijn was een welkome
aanvulling op schrale boerenpot), maar de jacht was een grafelijk recht dat
veelal door de grafelijkheid aan derden verpacht werd. Nog al eens pachtte de
baljuw zelf de jacht2). Hooft echter niet. Regelmatig moest Hooft zelf op pad
om in te grijpen als jacht- en strooppartijen uit de hand liepen.
Zo ook in de navolgende beruchte affaire waarin Hooft niet alleen als baljuw
maar ook als houtvester over de Gooise grafelijke jachtterreinen optreedt. Een
tweetal Huizers en de Huizer buurmeester spelen in deze zaak een belangrijke
rol.
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A. deHaen, Huizen van de Tafelberg te zien, 1739, gewassen tekening 0.1. inkt, R.A. Haarlem

De affaire Rijsbergen
Tussen de dorpen Huizen en Blaricum, op de plaats van de huidige Warande-
bergen, ten Noorden van de Woensbergweg, lag in de tijd van Hooft een
hooggelegen heuvelachtig stuk bos en jachtterrein genaamd de Warande van
Rijsbergen. Op de zgn. Kaart van Perk na de heideverdeling van 1843 staan ter
plaatse twee Waranden aangegeven, aangeduid als ’’Ooms of Rijsbergen” en
van ”Ouds Coppenberg” . De Warande Rijsbergen lag op Huizer grondgebied,
overigens vlak bij de grens van Blaricum. Dit is duidelijk te zien op een
handschrift-kaart van de Gooise-Kanaalplannen uit ca. 1860 welke aanwezig
is in de collectie van de historische afdeling van De Vaart, te Hilversum. Ook
op de Militaire en Topografische kaart van dit gebied uit 1856 komt. de
benaming ’’Warande Rijsbergen” voor.

In de tijd van Hooft hadden de pachters van de grafelijke jacht in de Warande
Rijsbergen enige jachtopzieners aangesteld, duinmeiers genaamd. Dit beviel de
Huizers slecht want niet alleen kon er nu minder of niet meer gestroopt worden,
de konijnenstand verbeterde daardoor zodat de veldgewassen meer schade
opliepen. De Huizers kwamen dan ook in verzet, en hoe!

In de nacht van zondag 3 maart 1619 verschenen voor het wachthuis van de
duinmeiers vijffentwintich huijsluijden, gemonteert met roers, brandende
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lonten, piecken ende ander geweer, bedreigden de duinmeiers met de dood en
stichtten brand.
De twee duinmeiers konden uit het huis vluchten en waren nog zo plichts
getrouw om netten, fretten ende andere gereetschap naar buiten te brengen. De
aanvallers waren inmiddels achter een dijkje gedoken om niet bekent te werden
soet scheen. De duinmeiers konden zodoende de vlucht nemen naar Huizen.
Een van de duinmeiers verklaarde later aan diens stem zekere Elbert, inwoner
van Huizen, als een van de voormannen van de aanval herkend te hebben. Deze
Elbert liep de volgende dag in Huizen rond met een gat in zijn hoofd, volgens
de duinmeier opgelopen bij de schermutseling rond het duinhuis. Elbert,
gevraagd hoe hij daaraan kwam was echter variërende in sijn antwoorde. Elbert
bleek te wonen schuijn tegens over Lambert van Asten herbergier tot Huijsen,
ende scheen omtrent veertich jaeren oudt te wesen. Ook zekere Meeuwes
Ebben, eveneens uit Huizen werd verdacht.
Al op 8 maart mengt de Rekenkamer zich in de zaak -vermoedelijk geïnfor
meerd door Hooft- en vraagt de baljuw om nadere inlichtingen.
Op 14 maart laat Hooft de twee duinmeiers een verklaring over de toedracht
van de aanval afleggen voor een Amsterdams notaris en schrijft nog dezelfde
dag de Rekenkamer. Hij maakt daarin melding van de afkerige gezindheid en
cleenen ijver van de Gooise gerechten om in dit soort zaken in te grijpen en van
de hooglopende verdeeldheid van de Gooise ingezetenen.

De zaak blijft dan blijkbaar maanden op zijn beloop. Ook de verdachten Elbert
en Meeuwes blijven vrij rondlopen. Dan wordt er opnieuw agressie tegen de
duinmeiers gepleegd. Het blijkt echter onmogelijk om daarover betrouwbare
getuigenissen te verkrijgen. Hoe verdeeld de Gooiers onderling ook zijn,
tegenover baljuw en schout dekken zij elkaar. Hooft wil blijkbaar eens krachtig
ingrijpen en verzoekt op 18 augustus 1619 aan de advocaat-fiscaal in Den
Haag, tot arrestatie van de twee verdachten uit de zaak van de aanval en
verbranding van het Huizer duinhuis, te mogen overgaan. Hooft kent zijn
Gooise pappenheimers inmiddels. Hij voorziet dat Naarden wel te slappen
recht zal optreden als de verdachten eenmaal gevangen genomen zijn en vraagt
al bij voorbaat toestemming de verdachten persoonlijk naar Den Haag te
mogen brengen.
Ook wat de arrestatie betreft voorziet Hooft problemen. Dit zal met een
flinke troepenmacht moeten gebeuren want heel Huizen zal zich wel verzetten.
Ende waer wel van noode ten minste dartigh man ten deel te paerde ende veel
lichts, alsoo 't perikel is 't geheele dorp op den halse te crijghen. De
Rekenkamer gelast inderdaad -overigens pas op 18 October- om tot arrestatie
over te gaan.
Op 30 October 1619 -7 maanden na het misdrijf- vindt de arrestatie plaats
-zoals gebruikelijk ’s nachts. Hooft is persoonlijk aanwezig, geassisteerd door
de landdrost van Haarlem. Voor het oppakken van één van de inmiddels drie
verdachten, Rijck Quaetael uit Laren, is geen tijd want de enorme tempeest
reghen ende duisterheidt van dien nacht heeft ons doen dooien vanden wegh op
Goeijlandt.
De al genoemde Elbert, die Elbert Willemsz. of Elbert Sommesel blijkt te heten
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en een andere Huizer, Harman Jan Aertsz. worden opgepakt en naar Naarden
overgebracht.
(Meeuwes Ebben was blijkbaar als verdachte afgevallen). Beide verdachten
ontkennen en Hooft verzoekt Naarden om een scharper examen (lees: nog
steviger aan de tand voelen); dit wordt geweigerd.
Wat Hooft al had verwacht geschiedt: Naarden en Huizen proberen uit alle
macht de gevangenen onder borgtocht vrij te krijgen. Zij beroepen zich hierbij
op het privilegie van Gooiland. Hoewel in de brieven van Hooft -waaruit wij dit
verhaal putten- dit privilegie niet nader is aangeduid, zullen de Gooiers wel het
privilegie van 15 maar 1388 van hertog Albrecht van Beieren op het oog hebben
gehad3), waarin inderdaad staat dat niemand gegijzeld mag worden als er een
borg voor hem gesteld wordt.
Hooft weigert echter toestemming te geven de gevangenen op borgtocht vrij te
laten. Uiteraard was hij bang dat de verdachten -eenmaal op vrije voeten- nooit
meer te pakken zouden zijn. Hooft beroept zich daarbij op het plakkaat op de
konijnenjacht in Gooiland van 19 maart 1614 stellende dat het delict de conij-
nen toucherende exemt is van 't privilegie om verborght te moghen worden
m.a.w. door het plakkaat van 1614 zou het privilegie van 1388 opzij gezet wor
den4).
De zaak loopt nog hoger op als schepenen van Naarden bij vonnis verklaren dat
de verdachten toch onder borgtocht vrijuit kunnen gaan. Hooft tekent
hiertegen beroep aan en protesteert al bij voorbaat als Naarden de verdachten
toch op vrije voeten zou stellen. Weer beroepen burgemeester van Naarden en
de buurmeester van Huizen zich onder fel protest zich op het privilegie van
Gooiland.
Op 1 november meldt Hooft alle verwikkelingen aan de Rekenkamer in Den
Haag. Hij doet dit bij expresse-brief die hij via Amsterdam laat bezorgen, want
hij had die dag vernomen dat de buurmeester van Huizen met spoed naar Den
Haag was afgereisd om daar de zaak van de Huizers te bepleiten.
Op 4 november vindt een bespreking plaats tussen Hooft, 2 schepenen van
Naarden en de Huizen buurmeester. Deze buurmeester, die enorm zijn best
doet om zijn dorpsgenoten vrij te krijgen, blijkt in Den Haag een rechtsgeleerde
geraadpleegd te hebben. Hooft maakt uit het optreden van dezer Huizer op dat
hij in Den Haag het advies heeft gekregen de gevangenen of wel zonder de toe
stemming van Hooft vrij te laten dan wel te verhinderen dat zij door Hooft naar
Den Haag worden overgebracht, wat Hooft nodig acht om tot een scherp
verhoor voor het Hof te komen. In Naarden kwam daar toch niets van. Aan de
schuld van Elbert twijfelt Hooft trouwens geen moment, gemerckt de groote
weere bij hem gedaan om 't ontcomen ende bij al sijn huijsgesin om ’t heele
dorp op de beene te brengen tot sijne verlossinge.
De zaak neemt enkele dagen later een tragische wending als op 9 november
Elbert Sommesel zich in de.gevangenis van Naarden ophangt. Dit brengt grote
ontsteltenis te weeg ook de andere verdachte is zo ontdaan dat zijn vrienden
vrezen dat deze het voorbeeld zal volgen.
Zoals in dit soort gevallen gebruikelijk werd het lijk van de Huizer Sommesel op
onterende wijze behandeld nl. op een plat stuk gevlochten rijshout naar het
galgenveld gesleept en daar begraven.
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Naarden contra de baljuw
Het meest ongelooflijke staaltje van de onbetrouwbaarheid van de Naarder
schepenen en van hun weerspannigheid tegenover de baljuw volgt enige dagen
later. Hooft had de andere gevangene laten over brengen in een cel die onder de
grond lag zodat geen onbevoegden vanaf de straat met hem konden praten. Zon
toestemming van Hooft had Naarden de man echter overgebracht naar een
commodieuser kelder responderende aan straete met een venster zodat ieder
die het hasardeeren wil wat lujde te spreecken, met de gevangene kon conver
seren. De subsituut-schout van Naarden Aelst Backer meldt dit aan Hooft en
vertelt tevens dat hij ’s avonds om ongeveer half tien in de buurt van de gevange
nis was gekomen en daar zag dat enige mensen voor het raam stonden en met de
gevangene spraken. Dichterbij gekomen zag en hoorde hij dat de jongste
schepen van Naarden de gevangene onderricht gaf in het afleggen van
ontlastende verklaringen, deze instrueerde hoe hij zich het beste voor het ge
recht, kon presenteren etc! Hij was bot geweest alles ronduit te bekennen; hij
had als zijn kameraad moeten doen die alles ontkent had, etc. Veel meer details
had de substituut-schout niet aan Hooft willen geven, want hij was al van veel
kanten gewaarschuwd dat de hujslieden hem meenen om hals te brengen. De
Naarders hadden wel een vreemd rechtsgevoel!

Hoe de zaak voor de andere Huizer, Harman Jan Aertsz. afloopt is niet bekend.
Op 10 november besluit de vroedschap van Naarden, weliswaar dat hij krach
tens het privilegie van Gooiland, niet aan het Hof van Holland uitgeleverd zal
worden; op 21 november echter, nadat het Hof heeft beslist dat uitlevering niet
met dit privilegie in strijd is, geeft de Naarder Vroedschap toe5). Of Harman
inderdaad is uitgeleverd en veroordeeld is niet bekend.

Nog is de zaak niet ten einde. Van een zelfmoordenaar placht de nalatenschap
namelijk in beslag genomen te worden. De weduwe van Sommesel, die met 7
kinderen achterblijft doet een verzoek om gratie. Hooft aarzelt hierover. Aan
de ene kant heeft hij groot medlijden met het achtergebleven gezin, aan de
andere kant wil hij de Huizers een krachtig voorbeeld stellen. Daarbij komt
overigens, meldt Hooft, dat het gezin alles heeft gedaan om mij al 't geboefte
van 't dorp op den hals te haelen.

Hooft, wijs bestuurder als hij is, stelt aan de advocaat-fiscaal per brief die hij
door de Waard van de herberg ’t Hart te Naarden laat bezorgen, een
compromis voor: de weduwe wel te dagvaarden en een eis tot inbeslagneming in
te stellen en pas daarna gratie te verlenen.
De schout van Huizen, Lambert Jacobsz. krijgt van Hooft opdracht om de
geconfisceerde bezittingen te taxeren en ook een lijst van de schulden van
Sommesel op te stellen. Daar blijkt dat de nalatenschap op een negatief saldo
uitkomt, valt er weinig te confisceren. Op 2 januari 1620 meldt Hooft dit aan de
Rekenkamer, waarbij hij zich afvraagt hoe het dan moet met de kosten die hij
in deze zaak gemaakt heeft.
Het laatste wat wij over de dramatische affaire over de Huizer Warande Rijs-
bergen vernemen is wel heel prozaïsch. Op 5 maart 1620, een jaar en 2 dagen
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nadat de Huizers massaal in verzet waren gekomen tegen het centraal gezag en
het duinhuis van Rijsbergen verwoestten, dient Hooft bij de Rekenkamer in
zijn declaratie vande kosten door haeren last gedaan ter cause vande delicten
inde Waerande. Ook administratief was toen deze zaak rond. Hooft kon toen
met frisse moed beginnen aan het oplossen van nieuwe problemen met de
Gooiers, waarover ik in een volgend TVE-nummer hoop te verhalen6).
1. In de hierboven beschreven affaire Rijsbergen wordt -in de brieven van Hooft- steeds van dé

buurmeester van Huizen gesproken. Misschien had Huizen -tijdelijk- slechts één buurmees
ter; een nader onderzoek stelden wij hiernaar niet in.

2. zie hiervoor D. Th. Enklaar, Middeleeuwse rechtsbronnen, pag. 427 ev.
3. gedrukt: van Mieris I I I 484; regest: Enklaar a.w. pag. 149
4. het plakkaat Konijnenjacht in Gooiland, is gedrukt bij H. W. van Tricht, De briefwisseling van

Pieter Corneliszoon Hooft, deell, 1976, pag. 846 ev.
5. Gemeente-archief Naarden, C I I I 7
6. Bovenstaand artikel is voornamelijk gebaseerd op de monumentale uitgave van de brieven van

Hooft door H. W. van Tricht, waarvan inmiddels twee delen verschenen zijn bij Tjeenk
Willink/Noorduijn, 1976 en 1977.
Zie voorts ook mijn: P. C. Hooft als ambtenaar, in TVE- VII-3-65/70.

”... In deze gemeente geene wapens”

De Burgemeester van Huizen
aan de Hooge Raad van Adel
15 november 1815

door KL Sierksma - Muiderberg

Hoewel de gemeente Huizen zich erin mag verheugen dan hier het enige wapen
in Nederland gebezigd wordt met een uiterst realistische afbeelding van een
dame als embleem1), is er over de historie van dat wapen weinig te zeggen.
26 juni 1816 bevestigde de Hooge Raad van Adel, als Hoog College van Staat de
Kroon adviserend in het prerogatief tot het verlenen van wapens, dat de
gemeente Huizen een wapen voerde, voor welk als blazoenering (beschrijving)
kon gelden:

Van keel, waarop een melkvrouw van goud.
Dat ’’keel” het oude heraldische woord is voor rood zonder veel moeite uit
elke encyclopedie op te vissen. Maar een ’’melkvrouw” ..... ?
De ’’dikke Van Dale” kent het woord vanouds niet. Nu wij in het laatste kwart
van de 20ste eeuw niet langer spreken van ’’melkboer” , maar dit een ’’melk
man” is geworden, die (sporadisch) melk aan huis bezorgt, is een ’’melkvrouw”
verklaarbaar geworden: een vrouw die melk bij klanten aflevert.
Toen in november 1815 de burgemeester van Huizen aan de koning antwoord
moest geven op de vraag, of er in zijn gemeente vanouds een eigen wapen in
gebruik was - dat de vorst dan als officiéél te voeren zou kunnen verklaren -
schreef hij dat er geen wapens in de gemeente waren. Maar: er is
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alleen bij het Bestuur in gebruik een Dorpszegel, zijnde een op het stempel
uitgedrukt melkmeisje.
Werd het derhalve officiéél een ’’melkvrouw” , ook uit niet gespecificeerde
bron schreef in 1931 een auteur van het Huizer wapen in Niftarlake’s jaar
boekje dat het was:
Vroeger een melkmeisje met 2 emmers in natuurlijke kleuren op een zilveren
veld. Thans hetzelfde~meisje van goud op een rood veld.
Bekijkt men een afbeelding van het wapen, zoals dat in 1816 is gestempeld, en
vergelijkt men die met het thans gebezigde wapen, dan blijken meisje en vrouw
exact gelijk gebleven te zijn van postuur, kleding en uitrusting. Jong of oud, het
valt niet te concluderen: het is een persoon van het vrouwelijk geslacht, gehuld
in een fancy-boerendracht, het hoofd gedekt met iets wat in de verte inderdaad
enige associatie oproept met de oude Huizer muts. Zij draagt aan een juk links
en rechts een platte gekuipte melkemmer. De enige ’’verklaring” moet dus wel
zijn dat het de bedoeling van de (18de eeuwse?) zegelsnijder is geweest aan
Huizen in het dorpsstempel het realistische beeld mee te geven van een (in
Amsterdam) melk-uitventende boerenvrouw.
De kleuren goud en rood zullen de heren van de Hoge Raad van Adel wel
bedacht hebben, want de ’’echte” natuurlijke kleuren op zilver vormden toch
waarschijnlijk een weinig spectaculair wapen!

Wapen van de gemeente Huizen, getekend naar de afbeelding in het officieel register van de Hoge
Raad van Adel door C. Druif, Nederlandse Gemeentewapens, Leeuwarden, 1965

Zo kreeg Huizen dus als gemeentekleuren geel en rood toegewezen, kleuren die
het College van Burgemeester en Wethouders op 25 oktober 1961 -in
omgekeerde volgorde -aan de Raad voorstelde als tweebanige gemeentevlag in
te stellen. Omdat echter zo’n vlag toch gelijkenis zou vertonen met andere
dergelijke was gezocht naar een zekere verrijking, die tevens verklaarde
waarom de kleurenvolgorde moest worden omgekeerd.
De Raad nam 2 november 1961, tijdens het burgemeesterschap van P. van
Driel, mede volgens advies van de Hoge Raad van Adel (26/9/61) het besluit:
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in te stellen de gemeentevlag -overeenkomstig de bij dit besluit behorende
tekening- waarvan de beschrijving luidt:
een rechthoekige vlag, bestaande uit twee horizontale banen, te weten boven
een rode baan en onder een gele baan met in het midden van de rode baan in
gele kleur afgebeeld het gemeentewapen, bestaande uit een melkvrouw,
dragende een juk  met twee melkemmers2}.
Zal iedere vlaggendeskundige dit besluit betreuren, omdat er, geheel tegen de
regels van de banistiek in, een wapen in is opgenomen5), tekening en gebezigde
vlaggen wijzen uit dat men zich niet aan het besluit heeft gehouden. In de rode
baan prijkt slecht het wapenembleem (het melkmeisje dus), niet in een schild
geplaatst. Kleine pikanterie is wel dat het meisje in de vlag duidelijke
vrouwelijke kenmerken aan de buste vertoont.... En het elegante,
oorspronkelijke boeremutsje is een hupse zonnehoed geworden.
De gemeentevlag van Huizen mag er overigens zo zeker wèl zijn; hij vertoont
geen gelijkenis met enige andere officiële vlag. Men mag gelukkig zijn dat
(ook tegen de tekst van het raadsbesluit in) de ’’melkvrouw” niet geheel ” in
gele kleur” is opgenomen, maar dat zwarte lijntjes details tonen.
Misschien zou het bij een volgende aanmaak van gemeentevlaggen aanbeveling

verdienen, die kleur zwart te besparen en (banistisch beter) de detaillering van
de melkvrouw rood te maken. Tegelijk zou dan overwogen kunnen worden (de
vlag is al in conflict met het raadsbesluit) het melkvrouwtje een plaats te geven,
die beter in overeenstemming is met de regels van de banistiek: geheel tegen de
stokzijde van de vlag aan (en niet ”in het midden”).
Het raadsel ’’meisje of vrouw” zal wel nimmer op te lossen zijn.
/] Wel zijn er enkele Nederlandse wapens die het beeld van een vrouwelijke Heilige dragen en Sus

teren 's wapen draagt twee nonnetjes....
2] Men lette op die in 1961 kennelijk noodzakelijk geworden toelichting dat de melkvrouw ju k  en

emmers draagt!
5] Ook de gemeentevlag van Bussum draagt een echt wapenschild maar de consequenties ervan

-n.l. dat men zo ’n schild toch in een vertikaal gehesen vlag niet "op z ’n kant" kan leggen ■ leid
den er al toe dat de Bussumer vlag twee versies kent: 1 met het wapen evenwijdig aan de stok
zijde van de vlag, en één met het wapen vertikaal erop staande.

"Melkvrouw

tekeningtekening van G. Honig,
voor gemeentevlag,
augustus 1961

dragende een juk
met twee melkemmers ",
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Tochtjes door het oude Gooi-Huizen
doorJ. Boerhout

Van 17 februari 1917 tot 4 augustus 1917 publiceerde Jan Boerhout in de Gooi
en Eemlander een artikelenserie over het Gooi rond 1874. Deze reeks opstellen
die in 24 wekelijkse afleveringen verscheen, droeg de naam Tochtjes door het
Oude Gooi.
Deze aardige reeks is niet elders gebundeld gepubliceerd. Misschien komt
TVE daar nog eens toe. Het verhaal over Huizen -als 22e en 23e aflevering op
21 en 28 juli 1917 verschenen willen wij u niet onthouden.
Hieronder drukken wij het volledig af.
Wie thans Huizen binnenkomt -per rijwiel bijvoorbeeld- rijdt het koffiehuis
„Het Wapen van Huizen” voorbij, een café, als station van de Gooische tram
jaren lang in bloei en nu, nadat einde Januari de tram doorrijdt naar den Naar-
derstraatweg, nog als halte den vreemdeling bekend.
Eenige huizen verder ziet hij een paar kleine woningen met lichtblauw geverfde
of gekalkte gevels. Daar begon vroeger het oude dorp. Op een paar kleine boe
renwoninkjes na, in de akkers verloren, was tusschen het tolhuis aan de grens
der gemeente en hier geen enkel huis. De geheele wijk, een klein dorp, welke
men nu aan beide zijden van de straatweg heeft voor de blauwe huisjes, is later
bijgebouwd, nadat Huizen door de tram in het groote verkeer ingeschakeld
werd.
Het oude Huizen had een zeer eigen karakter en had ook een heel andere
gedaante dan de overige Gooische dorpen.

Wij beschreven Hilversum, dat zich overal tusschen boschjes en akkers en
heide inschoof, zoo, dat men niet weten kon waar het dorp eindigde en de
natuur begon. Dit hadden -behalve ’s-Graveland, géén Gooisch dorp- de andere
dorpen ook, dat geleidelijk overgaan in de ruime landouwe.
Huizen was meer aaneen gesloten, het trok zich een markante lijn door de
akkers en bleef daar binnen.
Aan de zuid- en zuidoostzijde, waar geen dijk bestond, was dit evenzoo als aan
den zeekant, waar de dijk het dorp beschermen moest tegen het opgestuwde zee
water.
Van de zeezijde gezien lag het dorp -en ligt het natuurlijk nog- prachtig in zijn
afgeslotenheid achter de forsche groene streep van den dijk, boven het vlakke
land zich statig verheffend. Het teekende zich met krachtige en zeer zuivere
lijnen tegen den hemel af. Nu, door het wegbreken van den molen en het
bouwen van eenige groote bokkingrookerijen, is het silhouet niet meer zoo mooi
als vroeger, maar nog altijd geniet de wandelaar van de haven af een waarlijk
grootsch en echt Hollandsch landschap als hij naar Huizen opziet.
Ook van de hoogten tusschen Blaricum gezien, steekt het dorp forsch af tegen
de wazige lucht. Een veel strakker silhouet dan met den aard van het Gooische
landschap overeen komt heeft Huizen. Aan de zeezijde is de lijn van de dijk en
de afgeslotenheid van de plaats in volkomen harmonie met de omgeving en
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daarom ziet men het dorp van dien kant het mooist, het ligt er niet zoozeer lief
lijk en bekoorlijk, maar stijlvol, nobel en statig, in strakke contouren.
Dit afgepaalde en strakke van de omtrekken vindt men ook bij het inwendige
van het dorp, in de wegen en de huizen. Wel stonden deze naar Gooischen trant
schots en scheef door elkander en toch was er geen losheid. De erven lagen daar
als de ongelijke, maar niettemin goed in elkaar passende deelen van een
legdoos.
Geen losheid en ook voelde men weinig ruimte in het dorp, de eenige breede
weg leek niet breed en de brink om de kerk scheen kleiner dan hij was.
Ieder had zijn erf afgeschoten door een haag van doorn of beuk, hoog, zoodat
een volwassen man er ter nauwernood overheen zag, breed en rechtlijnig
afgeknipt. Achter die groene barrières lagen dan de rechthoekige huizen en de
schuren en het was of zij steeds iets te verbergen hadden.
De Huizers, die zoo ijverig hun hagen verzorgden en gelijk knipten, trotsch
waren op hun dichtheid, zullen wel nooit begrepen hebben dat een vreemdeling
tusschen al die groene, doornige beletselen een gevoel van beklemdheid kreeg,
zich in het landelijke vreedzame dorp voelde als in de stegen van een sombere
stad.
Op weekdagen, als de visschers op zee en de boeren op het land waren kon het
er beangstigend stil zijn. Slechts één straatweg liep door het dorp, alle andere
wegen waren bolle zandwegen waarop het geluid van voetstappen en wagenwie
len gedempt werd tot geschuifel. Huisindustrie die geraas maakte bestond er
niet, het nettenbreien ging heel stil. Menschen en kinderen zongen bijna nooit
en zelfs het kleine grut tierde en schreeuwde niet bij het kalme spel. Tusschen
de slingermuren van doom en beuk kon het soms zoo doodsch en ijzig zijn en
als op eens van achter zoo’n haag een mooi meisje kwam aan trippen op haar
muiltjes, een deern met frissche wangen en heldere oogen, dan herademde de
vreemdeling; het bloeiende leven was toch nog daar.
Zoo kon het vroeger in Huizen zijn op enkele uren van den dag, maar
zwijgzaam en stug was het er bijna altoos, ten minste voor een vreemdeling.
Geen Hollandsch visschersdorp eigenlijk, waar de schamelheid kleurig en
gezellig is, geen Gooisch boerendorp eigenlijk, ongegeneerd pittoresk en
rommelig, het was de afgemeten woonstede van taaie, zelfgenoegzame
menschen, teruggetrokken in heimelijke hoovaardij.
Ik herhaal, zoo zag de vreemdeling het oude Huizen; wie het dorp beter leerde
kennen verzachtte als vanzelf zijn oordeel.
Strak als het dorp was ook de kleeding van de dorpelingen. Eigendommelijk,
zonder opschik of praal, net en stemmig.
In de kleeding der mannen was evolutie, zooiets als meegaan met de mode,
maar niet bij die der vrouwen, welke was -en nog is- als eeuwen terug.
De jonge mannen droegen niet meer het ruime, aan de heupen uitloopende
buis, de roode of blauwe halsdoek met een paar gouden of zilveren knoopen
vastgemaakt, de korte broek, onder de knie vast, de grijze kousen en de lage
schoenen met zilveren gespen, de forsche kleedij door de oude Huizers zoo
waardig gedragen.
In deze kleeding zullen de oude Hilversummers zich nog wel Gijs den botboer
herinneren, een reus ondanks zijn lichtelijk gebogen gang, een prachtkerel. Als
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destijds het Gooi al ontdekt was door schilders, zouden zij allen Gijs tot model
begeerd hebben, maar hij had zich er vast niet toe geleend. Huizer van de echte
soort, voelde hij een groote afkeer, een heilige vrees voor alles wat kunst was of
heette.
De mode was voor de jongens en mannen een kort gesloten buis van zwart,
donker blauw en soms -maar dan droeg het een dandy- van grijs laken.
Een vest tot den hals gesloten en een lange broek. Hoofddeksel was
onveranderlijk de pet.
De kleine jongens zagen er precies zoo uit als hun vaders.
Bij de meisjes was meer verscheidenheid zoolang ze nog niet hun belijdenis
gedaan hadden. Daarna waren zij alle hetzelfde gekleed.
In tegenstelling met de Blaricummer en Laarder boerinnen, die zwierig en bont
gekleed gingen, zich tooiend met overdaad van goud en koraal, was het Huizer
meisje de stemmigheid zelve.
Met een paar bescheiden gouden of zilveren naalden werd de witte muts in
kloeke ronding op het hoofd gehecht en stijf gleed de geplooide rand over den
nek.
Het jakje van gewerkte doch nooit bonte stof zat strak en net, erg gesloten, als
aan het bovenlijf gegoten. Zonder eenige opschik, alleen een ronde kraag van
dezelfde stof.
Dan kwam de rokkenveelheid, waarover als bovenste verdieping een gladde
zwarte rok, die zeer breed uithing.
Het aantal rokken, over elkaar gedragen gaf den stand en den welstand van de
draagster aan, ofschoon, er waren er, die de noodige breedheid wisten te
verkrijgen d o o r.......Maar wat valt me in? ......... Zou ik toiletgeheimen gaan
verklappen van Huizer meiskes?..... ’k Denk er niet aan.
Aan de lage schoenen zilveren gespen te hebben, was een weelde, die zij zich
wel mochten veroorloven wegens hun sierlijke voetjes.
Want die hadden zij, evenals fraai gevormde handen ondanks den stevigen
arbeid, waartoe ook de dochters der gegoeden zich niet te goed achten.
In plaatsen aan de zee gaan de vrouwen er vroeger oud uitzien dan noodig is en
zoo was het ook in Huizen, maar de meisjes hadden frissche wangen, heldere
oogen, bekoorlijke ronde gezichten. Wie graag mooie snuitjes zag, moest naar
Huizen gaan, daar waren van heel het Gooi de knapste kopjes te vinden.
Of dit nog zoo is? .......Wel, daar maken wij ons niet druk mee, omdat we niet
in het hedendaagsche, doch in het oude Gooi rondwandelen.
Vooral Zondags, na kerktijd, dan zag je de Huizer schoonen op ’r fijnst. Dan
liepen ze te wandelen, vier of vijf strak tegen elkaar op een rijtje, allemaal
precies hetzelfde gekleed, zwevend van gang, heupwiegend, lichtelijk voorover,
dat was een wonder plezierig en fraai gezicht. Niet gracelijk en schoon, maar
echt aardig, prettig en frisch waren vroeger de Huizerinnetjes.
Wie ze op straat zoo langzaam zag gaan, de stijve jakjes zo eng en de
rokkevracht zo breed, zou niet denken, dat ze in huis zich vlot en vlug bewegen
konden en toch waren zij kwieker dan de Laarder boerinnen.
De jongens en mannen waren op straat al even langzaam en slepend van gang
als de vrouwen en over het algemeen forsch en zwaar gebouwd. Van het gooi
waren zij de flinkste typen.
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Bij de loting te Naarden zag ieder dit. Daar kwamen dan eenzelfden dag en
ongeveer op hetzelfde uur al de jongelingen uit geheel het Gooi bijeen en men
kon vergelijkingen maken.
Het getal lotelingen uit Hilversum was ongeveer tweemaal zoo groot als dat van
Huizen, maar zou men de twee koppels op de weegschaal zetten, ik geloof dat
de schaal met Huizers nog het eerst zou dalen.
Zij zager er over ’t algemeen meer stroef en norsch dan ruw en onhebbelijk uit,
in werkelijkheid was het Huizer volk eer zacht dan ruw.
Toch hadden de Huizers vroeger een zeer slechten naam, zij stonden bekend als
woestaards, vechtersbazen en bekkesnijders.
Die naam hadden zij te danken aan hun gewoonte om, als zij den ouden Adam
in zich voelden opkomen en overmaat van levenskracht en lust moesten uiten,
dit niet in hun eigen dorp te doen, maar daar buiten.
Bij de Huizers stond het vast, er was maar één geloof, het Calvinisme.
Dissentiers waren er vroeger, maar omstreeks ’74warener nog maar twee over,
een oude man en een vrouw. Ook was er nog maar één Katholiek echtpaar,
oude menschen en het geeft wel een mooien kijk op het karakter der Huizers
dat de boeren onder elkaar een rooster hadden opgemaakt en zoo ieder op zijn
beurt met zijn karretje de oudjes Zondagsmorgens naar de Roomsche kerk te
Blaricum bracht.
Steil Calvinist, waren zij tevens vast en zeker overtuigd, dat er maar één plaats
was op de gansche aarde, waar naar dit geloof in waarheid kon geleefd worden
en die plaats heette Huizen. Er werd dan ook Calvinistisch geleefd.
Wie er momenteel niet buiten kon, in losgelatenheid en uitbundigheid te
zondigen, omdat een heidense drang te sterk werd, maakte zich uit het uitver
koren dorp weg, naar het afgodische Blaricum of Laren, naar het Gooische
Babylon, dat Hilversum heette, naar het Filistijnsche Muiderberg, het
verworpen Naarden, daar kwam het niet zoozeer op aan, die plaatsen waren
toch slecht.
Evenals iemand, als hij zijn overjas uitkloppen wil niet in den salon gaat, maar
buitenshuis, achter, zoo verlieten de Huizers om zich geestelijk eens uit te
kloppen, hun smetteloos gepleisterd dorp en gingen ’’buitenaf” .
Natuurlijk, binnen en buiten de muren van Huizen werd gezondigd, maar
binnen de muren geschiedde het bedachtzaam, bedektelijk, deemoedig en
ootmoedig, buiten de muren brutaal, ongebreideld, overmoedig en daarom
hadden de Huizers vroeger zulk een slechten naam in den omtrek.
Nu is dit alles gansch anders geworden, in Huizen bestaat naar ik meen een
fanfare-korps, een zangvereeniging, misschien wel een rederijkerskamer,
weldra wordt er een bioscoop gebouwd en cabaret-vertooningen gehouden, aan
de algemeene verwording ontkomt het afgezonderde dorp op den duur toch
niet.
Huizen was geen visschersdorp zooals bijvoorbeeld Volendam en Spakenburg.
De visscherij was niet het eenige middel van bestaan, de landbouw beteekende
minstens evenveel zoo niet meer.
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Het bouwland om Huizen was niet van de beste hoedanigheid, op dat van
Bussum na gaf het gemiddeld de geringste opbrengst per hectare. De landbouw
gaf dan ook een sober bestaan.
De gemeentegronden en de maatlanden ten noorden en noordwesten van het
dorp werden in den winter gedeeltelijk door het zeewater overstroomd en de
klei welke daar achter bleef vormde een goede bemesting.
Het bouwland was natuurlijk geheel op de natuurmest aangewezen in die dagen
en nu was de veestapel van Huizen niet groot.
Ofschoon het dorp bijna drie maal zoo groot was als Blaricum, bezat het nog
minder runderen, ongeveer evenveel varkens en schapen. De schapenteelt
beteekende evenwel in geen der beide dorpen veel.
In het Gooi werden ezels heel veel als vrachtdieren en ook als trekdieren
gebruikt, vooral in de eerste functie vormden zij een aardige en geestige
stoffage der landwegen.
De Huizers nu hadden een uitgesproken weerzin tegen het goedige ezeltje, en
dulde het niet in zijn dorp. Kwam een Huizer op den weg een boer met een ezel
tegen, dan kon hij ’t niet nalaten om ’’goeien dag samen” te roepen en deze
groet werkte altijd erg prikkelend op langoor’s metgezel.
Een scheldwoord werd dan gelanceerd naar den Huizer, die repliceerde;
dupliek en tripliek volgden enzoovoort totdat de mannen elkaar niet meer
beschreeuwen konden. Dan werd het weer voor langen tijd stil op den
landweg.
Behalve landbouwers en visschers waren de Huizers ook ondernemende
kooplui, al ging dit in vroeger jaren nog erg in het klein.
Huizer kaaskoopers en vischkoopers, bovenkruiers geheeten, kwamen tot ver in
Duitschland. Aan de welvaart van het dorp hadden zij een groot aandeel.
Toen de Oosterspoor en de Gooische stoomtram voor het verkeer zorgden,
waren de handelsrelaties met het buitenland er reeds.
In latere jaren is het getal visschersvaartuigen in de Zuiderzee verbazend toe
genomen en zoodoende is de vangst per schuit niet beter er op geworden. Van
die concurrentie zouden de Huziers meer last gehad hebben als niet het betere
verkeer den afzet tegen betere prijzen had bevorderd en daardoor de zaak in
evenwicht bleef.
Sinds het aanleggen van de haven, die in 1854 geopend werd, was de visscherij
een goed middel van bestaan voor tal van gezinnen.
Uit de haven voeren vroeger zoowat honderdtwintig scheepjes, botters, kleiner
dan de Volendammer scheepjes, zij waren dan ook uitsluitend voor de
Zuiderzee. Toch waagde zich een enkele visscher ook wel in de Noordzee om
kabeljau te vangen.
In den winter, vooral bij strenge vorst, werd het den visscherman -in Huizen
spreekt men nooit van visscher, altijd van visscherman- weleens moeilijk en in
sommige gezinnen hield maanden lang alle inkomen op.
Dan had zoo’ gezin het wel arm, maar gebrek was er niet dank zij een eigenaar
dig crediet-systeem, waardoor de huisvrouw bij bakker en kruidenier genoeg
levensmiddelen kon koopen tegen afbetaling als er weer verdiensten waren.
Kwam het voorjaar en was de zomer daar en waren de verdiensten weder ruim,
dan bracht de visscherman alles wat hij had naar den winkelier.
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J.H. Makkink, Huizer meisje zittend op een erf, olieverf op doek, 1933, coll. de Vaart
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In den regel wist de schuldenar op geen tientallen guldens na hoeveel hij af te
dokken had. Hij bracht maar zoolang tot de winkelier zei: „Nou, taatjen, nou
benne je dèr, je motte nou mar an ’n ander beginnen” . De man begon dan een
anderen schuldeischer af te betalen totdat ook die weer verklaarde voldaan te
zijn.
Zoo ging het jaar in jaar uit, wie maar trouw in goede dagen afbetaalde,
behoefde in kwade tijden niet te vreezen voor gebrek. Maar wee gedegene, die
des zomers vergat wie hem door den winter geholpen hadden.
In het vooijaar als er veel haring gevangen werd en de tijd voor het bokking
rooken gekomen was, kreeg het dorp op eens een ongewoon levendig aanzien.
Het geheele jaar door merkte men niet veel van de visscherij, omdat de haven
ruim een kwartiert buiten het dorp lag. Visch, die niet geconserveerd behoeft te
worden maar versch weg ging, kwam wel door maar bleef niet in het dorp; het
overladen en pakken werd aan de haven gedaan.
Voor het zouten en inkuipen van ansjovisch stond een groot gebouw aan de
haven, dus ook daarvan kwam in het dorp geen drukte. Maar met bokking was
het anders. Er waren toen al groote rookerijen aan de noordzijde van het dorp,
maar het rooken was nog veel kleinbedrijf. Boeren bijvoorbeeld hadden een
paar hangen aan hun huis gebouwd en ook particulieren hadden er een of twee
zooals het uitkwam.
Zij dreven zelf de rookerij niet, maar verhuurden die hangen; soms echter
hadden zij ook deel aan het bedrijf.
Zoodoende werd door heel het dorp heen de haring bewerkt en overal genoot
men de intense vischlucht.
De haring werd in groote troggen gezouten en als dit afgeloopen was, kwamen
de speetsters, vrouwen en meisjes, die de vischjes aan dunne stokjes regen.
Dit werk gebeurde dikwijls in den nacht en daarom was na de Arbeidswet ook
het Speetwetje noodig.
Al die speetjes of spietjes, zooals het in Huizen heette, werden dan in de hang
geplaatst.

Een hang is een hooge vierkante schoorsteen, die van onder tot den vloer breed
uitloopt en naar boven smaller wordt, zoodat op het hoogste gedeelte juist een
spietje van muur tot muur hangt. Lager, dus breeder, zijn ijzeren stangen
waarop spietjes rusten en aan de muren zijn richels, waarlangs de mannen
die de stokjes ophangen en zij die ze aangeven, omhoog klimmen.
Is de hang vol gelegd, dan wordt een vuur van houtspaanders ontstoken en om
dit vuur zoo te onderhouden dat het niet te veel hitte maar veel rook geeft, is
nog een heele kunst.

Ten minste op die manier ging het rooken vroeger, mogelijk dat men nu een
andere werkwijze volgt.
Was de visch voldoende gerookt wat na enkele uren het geval was, dan werd de
hang op dezelfde wijze leeggehaald.
Scheen de zon, dan kon, wie onder in de hang stond, naar boven kijkend, een
prachtig kleurengetintel genieten. De glanzende goud-bruine vischjes werden
door het witte licht gekriebeld en schaterden van jolijt.
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Mej. D. Cool, Jonge Huizer vrouw met kap die de overgang vormt van de oude naar de nieuwe
dracht, zwart krijt, ca. 1905, coil, de Vaart

Uit de hang kwam de visch direct in manden, die manden werden dadelijk op
een wagen geladen, de voerman stond al klaar met zijn paard en onmiddellijk
nadat acht of tien karren bij elkaar waren, ging de karavaan op stap.
Die botkarren, zooals de wagens heetten, waren voertuigen op twee wielen en
naar voren flink lang zoodat, voor de lading, de bestuurder kon gaan liggen.
Niet lang uit, maar gekromd. Ongeveer als een hond zich in zijn mand vleit,
zoo legde de voerman zich op den wagen, een deken onder zich en een andere
deken als dekking. Het vervoer geschiedde haast altijd in den nacht.
Zoodra de wagens in beweging waren sliepen de voerlui alsof ze thuis te bed
lagen. De voorste moest met de tolbazen afhandelen en werd dus telkens
wakker als ’t paard voor een slagboom stil stond. De anderen trokken zich van
den zaak niets aan en bleven doorslapen, ook de voorste sliep weldra weer in.
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De paarden wisten den weg, zij gingen stapvoets voort, door Blaricum en
Laren, door Hilversum en langs Maartsendijk op Utrecht aan. Het transport
nam ongeveer zes uur in beslag.
Later ging alles natuurlijk per tram naar het station Bussum.
In Mei, als het warm werd, kwam soms de haring in zulke groote schollen naar
de ondiepe plaatsen van de Zuiderzee, dat de vangsten reusachtig waren en de
visch in de rookerijen niet verwerkt kon worden.
Dan namen de Huizers boerenwagens, deden de leeren er op en gooiden de
wagens tot boven toe vol met visch om te gaan uitventen in de dorpen, vooral
in Hilversum. Die vischjes heetten panharingen.
Een der mannen zat voortdurend te blazen op een kinkhoorn, ...poe-oe....
poe-oe.... poe-oe....! altijd hetzelfde gerekte geluid.
Zoodra de weversvrouwen en ook wel andere vrouwen het ge-poe hoorden,
kwamen zij aangelopen met mandjes en emmers, want er waren dikwijls
koopjes te halen. Soms kochten zij tweehonderd panharingen voor een paar
dubbeltjes.
De weversvrouwen kochten zooveel als ze op dat oogenblik betalen konden en
zetten zich dan aan het conserveeren. De visch werd gezouten en precies als in
Huizen aan spietjes geregen, maar ze werd niet gerookt, ze werd tegen de
buitenmuren te drogen gehangen in de zon.
Was er geen muur aan den zonkant, dan wist de huisvader raad. Wij vertelden
al hoe handig de wevers waren. Allerlei zonderlinge getimmerten ontstonden
dan bij de huisjes en het leek wel alsof Hilversum een visschersdorp was, zoo
rook het er dagen lang naar haring.
Niet alleen de arbeiders, ook de burgers hielden van panharing, maar dan
versch gebakken.
Sommige jongens konden op een lampeglas het geluid van den kinkhoorn
voortreffelijk nabootsen en in den panharingtijd klonk het plotseling poe-oe
poe-oe en dan was er geen Huizer te zien, geen panharing te koop.
De vrouwen kwamen haastig aanlopen en trokken zich spoedig weer
mopperend in haar huisjes terug. Het spelletje beviel den jongens, maar aan de
huisvrouwen minder en bij monde van een eerbiedwaardig ingezetene werd den
burgemeester verzocht om te voorkomen dat jongens een „geluid maakten
alsof er panharing in het dorp ware” .
Gij ziet in oud Hilversum stond de burgervader ook al voor gewichtige kwesties.
Wij zijn met de panharing weer in Hilversum terecht gekomen, wij waren
eigenlijk in Huizen.
De levenswijs in dit afgezonderde dorp was wellicht de eenvoudigste van het
geheele Gooi, de mannen hadden hun werk op zee, op den akker en in de
werkplaats, behalve de kooplui kwamen de Huizers, zelden hun dorp uit.
Na een sterfgeval, voor voogdij of erfenis en ook wel voor een proces -want bij
wijze van sport deden ze elkander graag een proces aan- kwamen ze in
Naarden.
Op Hemelvaartsdag, tweede Paasch- en Pinksterdagen reden zij in gezelschap
pen zoo groot als op een boerenwagen konden, naar Hilversum. Verder
kwamen zij niet. Huizers deden -op een of twee uitzonderingen na- niet aan
muziek.
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In hun groote kerk was geen orgel en toch zongen zij de psalmen zeer goed, wat
toch wel op muzikalen aanleg duidde.

Dansen deden ze nooit, ook niet de Gooische boerendansen, in den huiselijke
kring, werden maar zelden spelletjes gedaan.

Vrouwen en meisjes waren -de naaimachine was tot Huizen nog niet doorge
drongen- altijd met de naald bezig of poetsten en veegden de kamers en
meubelen. De huizen lagen in het zand en de wegen waren zandwegen; vlak bij
de zee, waaide het er bijna altijd, maar met een vergrootglas zou men in de
woningen der fatsoenlijke Huizers, nog geen stofje op de meubelen ontdekken
kunnen. In de kamers liepen zij op kousevoeten, of hadden bij de deur muilen
staan, expres voor de kamer bestemd.

Zindelijker vertrekken dan in Huizen waren in het heele Gooi niet te vinden. Het
gezin zat meestal in het achterhuis.

Zij spraken heel veel over onderwerpen van Godsdienstigen aard, maar daarbij
ontbraken de verhalen over booze krachten en tooverijen niet.

In geen plaats in het Gooi waren zooveel spookhuizen als daar, er waren
menschen die de koorts konden opleggen en weer afnemen, tooverheksen sche
nen er te wonen en ieder wist in die dagen te vertellen van den man, die zijn ziel
aan den duivel verkocht had. Die man werkte nooit, dronk en braste veel en dat
kon hij doen, want iederen avond voor het naar bed gaan sprak hij in plaats van
een gebed eenige verschrikkelijke godslasteringen uit en op hetzelfde oogenblik
rolden de rijksdaalders op de tafel.

Iedere Huizer op leeftijd had aleens iets „gezien” , ook waren er die iets
’’ondervonden” hadden. Bijvoorbeeld van Naarden komend en dan klokslag
twaalf uur, werd iemand in eens van den weg in een greppel gesmeten, op
onverklaarbare wijze.

Mocht een vreemdeling zulk een verhaal hoorend, de opmerking maken, dat,
gegeven de groote borrels die in Naarden geschonken werden, het niet zoo heel
wonderlijk scheen dat een nachtelijke wandelaar soms in een greppel terecht
kwam, dan schudde het gansche gezelschap meewarig het hoofd, zich
verwonderend over zooveel ongeloof.

Het hedendaagsche Huizen is heel anders en de eenvoudige, rustige en
energieke Huizers hebben ook veel teniet gedaan, wat hun grootouders
hinderde en beklemde, en zij hebben hun dorp heel wat vooruit gebracht.

Huizen had in 1830 een bevolking van 2037 zielen. Veertig jaar later, in 1870
woonden er 3156 menschen en weer veertig jaar later in 1910 telde de bevolking
5219 zielen, nu is men al boven de zesduizend. De stoomtram heeft de voor
waarden tot ontwikkeling gebracht, maar de Huizers hebben ze wel benut.
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Bewogen tyden voor de Huizer vissers
door F. Hamming - Huizen

Vissers problemen voor de laatste oorlog
Als men nu in 1979 langs de haven van Huizen loopt welke vroeger bij de vissers
,,Gooierhaven” heette en men ziet al die kapitale jachten liggen is het moeilijk
zich voor te stellen, dat nog maar één generatie geleden, op dezelfde plaats
schepen lagen, waarmee men toen knokken moest tegen wind en weer (en de
concurrentie niet te vergeten), met maar één doel ”het dagelijkse brood” , om
van een pensioentje voor de oude dag maar niet eens te spreken.
Nieuwe botters werden meestal besteld na een goed visjaar. Het hele bedrag
voor een nieuw boot was dan nog wel niet bij elkaar gespaard, maar wel
een aanbetaling van ongeveer de helft van de bouwsom. Tijdens het bouwen
werd er dan vaak nog een kwart bij betaald en na de tewaterlating van de
botter, werd meestal de rest in tienden afbetaald. Soms duurde het nog wel een
jaar voordat het schip ’’vrij” was, vooral als er door ijsgang een kort visjaar
werd gemaakt.
Zo kon het ook wel gebeuren, dat vissers als er weinig herfstharing was
waardoor wel de prijzen stegen maar de vangst toch niet lonend was met nieuwe
schepen uit nood de Noordzee opgingen.
Nu is een Zuiderzeebotter goed zeewaardig op de Zuiderzee. Tot hoogstens wind
kracht 6 konden ze blijven vissen, maar dan moest toch ook de geifok er af en
het net binnenboord gehaald en met gereefd grootzeil werd dan een
vluchthaven opgezocht en liefst aan hoger wal. Niet omdat ze niet dóór zouden
kunnen blijven varen, maar omdat met storm er toch niets meer te verdienen
viel en er grote kans bestond, dat er een giek of een masttop brak of er andere
schade b.v. aan zwaard of touwwerk ontstond. Verder was door het
scheefhangen van het schip ”de verleiering” van de botter bij windkracht 5 of 6
veel groter. Waar bij matige wind in gunstige gevallen nog 50° aan de wind
gevaren kon worden, verslechterde dit bij hoge golven en kleiner zeil tot zelfs
niet meer dan 80°, behouden koers.
Een noodhaven opzoeken aan hoger wal kon dus zelfs uren duren, maar had
het voordeel dat bij afnemende wind meteen weer gevist kon worden. Aan lager
wal ging dit niet.
Bij nog hoger golven, zoals op de Noordzee en speciaal vóór de Nederlandse
kust, kon bij windkracht 6 en 7 een botter niet meer tegen de wind op en
verleierde tot in de branding en op de zeebanken voor de kust; dan was het
gauw gedaan met deze houten schepen. Ze sloegen kapot en er kwam geen man
meer levend aan wal. Dit was ook in de herfst en winter schering en inslag met
de veel grotere en zeewaardiger Scheveningse- en Katwijkse bommen. Het was
geen uitzondering dat ’s winters 1/5 van deze vloot niet meer terugkwam van
zee.
De Huizer vissers, die tot laat in de herfst doorvisten, beloofden dan ook bij
vertrek aan hun vrouwen (waaraan ze zich bij goed weer dan toch vaak niet hiel
den) om niet de Noordzee op te gaan. Het was verleidelijk als er daar mooie bot
en tong te vangen was. Het is gebeurd dat een paar Huizer vissers, veel te ver de
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De Huizer haven; zie m.n. de schoorstenen van de rokerijen, coll. de Vaart
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Het strand van het dorp Huizen in Gooiland met de wijze hoe men er [bij gemis van eene haven] de
visch van de schepen aan wal brengt over een afstand van 500 ellen, coll. de Vaart
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Noordzee op gegaan waren en niet ver van de Engelse kust overvallen werden
door slecht weer en probeerden nog tijdig de hoger wal in Engeland te bereiken.
Ze volgden de vluchtende Engelse vissersschepen en waren gedwongen bij deze
collega’s de hele winter te blijven, omdat er geen betrouwbare vaste wind kwam
waarbij ze de overtocht naar Holland durfden te wagen. Hun gezinnen in
Huizen hadden hen allang opgegeven, toen ze na maanden eindelijk een
berichtje kregen dat hun ’’kerels” nog in leven waren, dat gaf feest in het darp.
Een visser vist in het seizoen 24 uur per dag. Ze zijn met z’n tweeën aan boord
en daar een heleboel handelingen met twee moet gebeuren, zoals het net,
uitzetten of ophalen, overstag gaan en aardappelen koken, is de werktijd 18 uur
en 6 uur om te slapen in het veurongder. Zoals bekend brachten ze hun vangst in
de week niet naar de wal, alléén op vrijdag. De vangst van de anderen dagen
werd op zee verkocht aan kopers, botters van handelaren en extra snelle zeilers.
Ze werden meest gebouwd in Huizen bij de werf Kok, die beroemd is geworden
met het bouwen van droge, snelle en toch zeewaardige schepen. Iedere koper
had een grote vierkante eigenaarsvlag in top. Er was een grote rivaliteit onder
de verschillende kopers, vooral als de aanvoer van vis niet zo best was. Ze
stroopten dan de vissende vloten af op zoek naar ’’bekenden” die hun vangst
wel wilden verkopen.
Deze rivaliteit garandeerde de vissers wel om de beste prijs te maken
(gelukkig!) want als ze vrijdags in de haven van hun collega’s hoorden dat die
een betere prijs gemaakt hadden, verkochten ze nooit meer vis aan hun
’’koper” .

Door de lange werkdagen gebeurde het de vissers wel eens, dat ze bij mooi stil
weer, ’s nachts aan het roer zittend, in slaap vielen. Dit kon natuurlijk
rampzalige gevolgen hebben want uit zuinigheidsoverweging bliezen ze al vaak
bij goed weer hun boordlantaarn uit en was het dus zaak om bijzonder goed
uitkijk te houden. Ze zetten dan hun roer op de pen, lagen op hun buik met de
misthoorn aan de mond op het voordek en keken onder de fok door of er een
andere vissende collega aan kwam, die niet goed uitkeek. Mocht dit het geval
zijn, dan volgde een getoeter en een kannonade van scheldwoorden over en
weer. Als misthoorn werd meestal gebruikt een grote schelp van tropische
oorsprong en waarvan de scherpe achterpunt was afgeslepen, meegenomen
door Oost-Indiëvaarders. Met een zekere behendigheid was daarmee een
onheilspellend gelóei te produceren. Volgens zeggen waren de ’’narrow
escapes” bij vissers, schering en inslag.

In het voorjaar moest de haring in de Zuiderzee kuit schieten. Dit schijnt niet
zo’n gemakkelijke taak voor deze vis te zijn. Ze hebben te weinig spierkracht
om al de kuit het lichaam uit te krijgen (net als de zalm). Als door een
onzichtbare hand gedreven zwommen ze steeds verder de kom van de Zuiderzee
in. Door de oplopende bodem, werden ze gedwongen steeds dichter bij elkaar
te zwemmen, om op een gegeven moment met miljoenen tegelijk voor het
nageslacht te zorgen. Ze schuren daarbij met de buik over de grond en zijn dan
makkelijk te vangen; in de volksmond: Je kunt over hun ruggen lopen. Als je
met je schip in deze massa terecht komt, zijn ze gewoon voor het opscheppen.
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De Huizer koopschuit HZ 98 loopt de haven van Huizen binnen

Dit werd dan ook naarstig gedaan en daarom gingen de botters met nog een
vlet op sleeptouw ter visvangst, omdat de botter in die situatie zelf te weinig
plaats had om de hele vangst te bergen. Maar jammer genoeg kelderden door
deze overdreven aanvoer de prijzen.
De bokkingrokerijen en -zouterijen konden deze aanvoer niet meer verwerken.
De enigen waaraan ze deze haringen nog kwijt konden, waren de boeren, die ze
over het land strooiden en onderploegden. U kunt zich voorstellen dat het
gestonken heeft! Maar de vissers grepen er financieel naast. Normaal kostten
toen mooie goudbruin gerookte bokkingen 1 cent per stuk, maar in die tijd 20
voor één dubbeltje.

De periode van de laatste oorlog
De Duitsers hadden er belang bij, dat de voedselvoorziening in Nederland op
volle kracht doorgang vond! Zij pikten daarvan dan hun graantje mee en zelfs
meerdere graantjes als ze de kans kregen.

De pleziervaart was tijdens de oorlog verboden, de vrachtvaart ging gewoon
door -ook ’s nachts- maar dan met verduisterde navigatielichten. Havenlichten
en vuurtorens gaven alleen horizontaal licht en waren vanaf enige afstand ook
zeer slecht te vinden. In de praktijk kwam het er op neer, dat de beroepsvaart
geen risico wilde lopen en zorgde vóór donker een haven te bereiken.

De vissersvloot viste dag en nacht door, maar de vangsten moesten via de
officiële afslag verkocht worden en werden gedeeltelijk (gedwongen) verkocht
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aan de Wehrmacht. De meeste vis echter werd via sluipwegen verhandeld. De
controle door de Kriegsmarine was zeer beperkt. Uit eigen belang meldden de
vissers wel direct, als ze met hun netten op een vliegtuigwrak vastliepen. Ze
hadden hierdoor vaak grote schade. Bergingsschepen van de Marine lichtten
dan het wrak of legden er een groene drijfboei op. Zo werd er vlak voor de kust
van het Gooi in de zomer een vliegtuig gelicht, dat bij nadere identificatie een
Duitse bommerwerper bleek te zijn, die op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940,
boven Schiphol was aangeschoten en om ±  4 uur in de ochtend bij Huizen in
de zee kwam. De bemanning van 4 Duitse vliegers werd, in rubberzakken
verpakt, in het geheim afgevoerd. In de latere oorlogsjaren werden vaak nog
aan hun parachute vastzittende geallieerde gesneuvelde vliegers gevonden door
de vissers. Je kon dan ook daarna ineens botters zien varen met nieuwe zijden
ballonfokken.

Ondergetekende moest in de zomer van 1942 een Staverse jol halen in Elburg.
Hoewel het een als jacht verbouwde oude vissersboot was met bruine zeilen,
hebben we daar een vissersnummer op geschilderd en zijn ongehinderd in de
avond de haven uitgevaren op weg naar Huizen, met een mooie lopende Noor-
derwind. De hele nacht door zag men boven de wal de lange witte vingers van
de zoeklichten de lucht aftasten, op zoek naar Engelse vliegtuigen en af en toe
klonken de knallen van luchtafweergeschut. Op een zeker moment toen de
wind ook wat ingezakt was, hoorden we aan stuurboord van ons schreeuwen en
geplas in het water. Omdat we geen motor hadden duurde het wel een tijdje
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Contact met de ’’Koper”, een typische Kok-botter
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voordat we op de zeilen aan de wind, dichter bij konden komen en Wij zagen
een vliegtuigwrak, waarop twee mannen zaten die iets riepen. Toen we
naderden schreeuwden we terug ”we are coming” . Iets later sprongen ze bij ons
aan boord en één riep ”Gott sei Dank” . Het bleken Duitsers te zijn, die met een
nachtjager door hun eigen afweergeschut neergeschoten waren. Desondanks
waren het geschikte kerels die ons omhelsden en ons hun prachtige Zeiss-nacht-
kijker en lichtkogelpistool gaven, met de raad die goed weg te stoppen. We heb
ben ze wat koffie gegeven en later in Huizen afgezet.

Tegen het einde van de oorlog, de jaren ’43 en ’44, werd er steeds minder ’s
nachts gevist. Er was teveel risico aan verbonden; vielen teveel vliegtuigen
omlaag en er werd ook op schepen geschoten. Garen om de netten te repareren
werd schaars en moest duur met zwart geld betaald worden. De vissers konden
het ook niet meer over hun hart verkrijgen om de ondermaatse palingen en
snoekbaars overboord te gooien zoals de wet voorschreef en er ontstond een
levendige handel in ondermaatse paling.

In de havens keek de politie, door de Duitsers gecontroleerd, er zéér streng op
toe, dat er geen vis buiten de officiële afslag werd verhandeld. Hoe meer
honger, des te meer controle. Er werden de geraffineerdste methodes uitge
dacht om toch de ondermaatse vis de wal op te krijgen. In de volksmond heette
ondermaatse paling pieten, misschien wel afgekort van zwarte pieten. Deze pie
ten werden verhandeld in een fijnmazig net, een stuk van een afgedankt ”kuil-
net” , meestal van zo’n 20 tot 40 kg. Dit net was goed dichtgebonden en hing
aan een touw overboord. Als er op zee door een patrouilleboot gecontroleerd
werd, kon men eenvoudig met het doorsnijden van dit touw van de contraban
de afkomen.
In de haven of ook wel vlak buiten de pier, werden deze zakken met pieten
gedumpt, maar dan met een lang touwtje eraan, met aan het eind een stukje
onopvallend hout of kurk. Als men wist waar deze zakken ongeveer lagen,
waren ze ’s nachts gemakkelijk met een roeiboot weer op te pikken en aan
handlangers op de wal door te geven.

In de fabrieken aan de haven werd door het personeel levendig aan deze handel
meegedaan. De directie kneep een oogje dicht en zo vervulde dit gezonde vette
voedsel een belangrijke rol in een tijd dat er geen boter, vet of olie meer in de
winkels te krijgen was. De vissers beleefden toen gouden tijden en konden
daardoor ook de bekeuringen, die ze toch nog wel eens kregen, gemakkelijk
betalen.
In de laatste maanden van de oorlog, na Dolle Dinsdag, werd er weinig meer
gevist. De botters werden ingezet voor het transport van de voedselvoorziening
speciaal aardappels van Noord-Holland naar het Gooi. Er werd ook weer stevig
verdiend aan sluikhandel van het versgehakte dennenhout van de Gooise
bossen, geruild in Broekerhaven, (onder Enkhuizen) tegen aardappels en kool.
De Huizer vissersbevolking, die in vroeger tijden honger heeft gekend, is er in
die jaren door ondernemende activiteiten goed doorheen gekomen en heeft ook
veel anderen hiervan laten profiteren.
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Een wandeling door de dorpskern van Huizen
E.A.M. Scheltema-Vriesendorp
D.C.J. Bakker

Bij een rondwandeling door de dorpskern van Huizen is een van de eerste din
gen die opvallen, dat langs de grillig lopende wegen veel woningen staan, die in
het verleden als boerderij in gebruik zijn geweest.
Het zijn over het algemeen lange, vrij lage gebouwen, met soms nog een 17e of
18e eeuwse gevel, die dikwijls in de 19e eeuw zijn verbouwd.
Een aantal is nog bijzonder mooi en dan ook gerestaureerd, andere met veel
liefde opgeverfd en verbouwd.
Algemeen bekend zijn de voorbeelden van Gooise hoeven in Laren en
Blaricum, waarbij in vroeger jaren de Huizers wat strakker bouwden en
precieser de woning verfden.
Dit woningtype ontwikkelde zich oorspronkelijk uit een soort loshoes, een
constructie van houten palen zonder scheiding tussen woonhuis en stalgedeelte.
(In het Gooi spreekt men nog over ’’achterdeel”). Dit doet vermoeden, dat de
voordeel door het optrekken van een scheidingsmuur nu woonruimte of
voorhuis is geworden. Het huidige type boerenhoeve in Huizen kent een
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Boerderij, Meentweg 22, thans in restauratie
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Topgevel, 17e eeuwse boerderij, Visserstr. 2, gevelverbreding met dubbele vlechtingen
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Vanouds waren de terreinen door groene hagen omgeven
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Een van de onverwachte hoekjes
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asymetrische voorgevel. Meestal is de lage kant, met een muur van soms niet
meer dan anderhalve meter hoog, op het Noorden. Daglicht kwam door kleine
ramen naar binnen. Aan die zijde is ook een opkamer, met daar onder een
karnhok en een kelder. Daar achter bevindt zich de deel. Het voorhuis is veelal
naar het Westen gericht, terwijl de zonnige Zuidkant grotere vensters had,
waarachter men tot aan het einde van de 19e eeuw spin- en weefnijverheid
beoefende. (Een thans minder bekende bron van inkomsten uit het Huizer
verleden). Bijzondere rijkdom heeft men in Huizen overigens niet gekend. Het
uiterlijk van de woningen wijst hier ook op. Bekend is b.v. dat men zich in het
Gooi omstreeks 1600 op de akkerbouw ging toeleggen. De invloed daarvan op
boerderijen is nu nog terug te vinden in nog bestaande hoeven.
De schrale akkers leverden meestal rogge op, terwijl het beste land nog een
beetje gerst gaf. Om het probleem van bemesting te kunnen oplossen, kochten
de boeren op de najaarsmarkten veel vee, dat in de wintertijd moest worden
gevoerd en in het voorjaar weer werd verkocht.
De vereiste hoeveelheid hooi kon al gauw niet meer op de vlierinkjes worden
opgeborgen en dus moést het laatste vak van de deel daarvoor worden
ingeruimd. Hierdoor werd de grote baander in de achtergevel versperd, zodat
deze oorspronkelijke achterdeuren naar de zijgevel werden verplaatst.
Bij asymetrische voorgevels koos men daartoe meestal de Zuidzijde, waar
het dak minder moest worden opgelicht, dan bij de lagere Noordzijde.
Overigens werden later gebouwde boerderijen opzij net zo hoog als de
hooideuren, zodat de onderlijn van het dak dan recht door liep.
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Opvallend is dat dakkapellen oorspronkelijk nooit in de daken zijn
aangebracht.
In de grote hooideuren zitten kleine deuren voor dagelijkse passage. Het was
een algemeen gebruik deze kleine deuren groen te schilderen met een rand wit
er omheen, teneinde een indruk van een kozijn te geven. De onderdorpel was

grijs, een kleur die de aanwezigheid van natuursteen suggereerde.
De echte kozijnen zijn crème, het raamhout en de roeden wit, de luiken blauw
grijs of groen.

Ook andere versieringen aan de hoeven vragen onze aandacht. Sierlijke goot-
steunen kan men nog op verschillende plaatsen tegenkomen. Daarnaast ziet
men nog steeds bij veel woningen een fraaie makelaar, een versiering in de top
van de gevel.

Tenslotte moet er op gewezen worden, dat lang niet alle woningen met een
boerderijvorm als zodanig zijn gebruikt. Burgers en vissers te Huizen lieten hun
huizen eveneens in een langgerekte vorm bouwen en ze werden soms zelfs in
drieën bewoond.
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Het voormalige stadhuis, afgebroken!
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Voormalige boerderij, Voorbaan 48, 17e eeuwse trapgevel met tandlijst
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Omdat Naarden door de aanleg van zijn 17e eeuwse vestingvorm de mogelijk
heid voor het huisvesten van een vissersvloot verloor, verplaatste deze activiteit
zich sinds 1683 naar Huizen. Het gemis aan een haven had tot gevolg dat men
eerst van het dorp een klein half uur moest lopen voor men de haven bereikte en
vervolgens nog eens een eind met paard en wagen door zee moest trekken over
een met stenen verharde bodem. Op onze wandeling zijn nog getuigen van
het belang van de visserij voor Huizen aan te wijzen.

Niet alleen is de op 7 oktober 1854 opengestelde Huizer haven nog aanwezig,
ook van de visrokerijen, die tot aan het leggen van de Afsluitdijk zo’n
belangrijke rol speelden, zijn nog enkele exemplaren herkenbaar.
Zij brachten Huizen en vooral de eigenaren van de rokerijen, een zekere
welvaart. Vooral in de bloeiperiode, die ligt eind 19e, begin 20e eeuw, bleek het
mogelijk om ’’rijkere” huizen te bouwen, in veel gevallen voorzien van (lang
werpige) ramen in de topgevel, waarboven zich een hijsinstallatie bevindt,
waarmee in de winter netten, masten en andere scheepsuitrusting op zolder
konden worden opgeslagen. Het zijn de huidige herenhuizen, die een speciale
plaats innemen in het dorpsbeeld, een zekere burgerlijke deftigheid uitstralen,
en die, als reprsentanten van een belangrijk stuk historisch verleden, niet ge
mist mogen worden.
En als u aan de hand van de hierna genoemde individuele panden
voortwandelt, dan valt u wellicht ook op hoe Huizen gebouwd is op
verschillende niveaus die zijn ontstaan door de natuurlijke geologische geaard
heid van het terrein. Huizen wordt hierdoor alleen maar meer de moeite van het
bezoeken waard.

We beginnen onze rondgang op een van de hoogste punten van het dorp, de
heuvel waarop de Oude Ned. Hervormde kerk ligt. Zoals bij de meeste gooise
dorpen is de kerk aan de rand van het dorp gebouwd. Alleen de toren is nog uit
de bouwtijd, de 15e eeuw. De torentrans werd gelijk met het schip in de
zeventiende eeuw gebouwd. Het bloeiende religieuse leven maakte twee maal
een uitbreiding van de kerk nodig. In de 18e eeuw werd een dwarsschip ge
bouwd (en kwam het muurtje om de kerk gereed) en in het begin van de 20 ste
eeuw kwam de hele aanbouw aan de zuidzijde tot stand.
Aan de kerkstraat ligt ook het laat negentiende eeuwse postkantoor, dat ook als
gemeentehuis dienst heeft gedaan. Het bakstenen gebouw is versierd met
natuursteen op de wijze zoals dat in Holland voor het eerst in de renaissance
werd gedaan.
Aan de Voorbaan prijken twee mooie gerestaureerde panden. Nr. 8 een voor
malige boerderij met een topgevel met het jaartal 1854 en natuurstenen voluten
op de zijkanten is van het zogenaamde langhuistype.
Nr. 14 heeft een 18e eeuwse deuromlijsting. Het pand Achterbaan 10 heeft een
zijgevel aan de Havenstraat. Dit was het Huis van Vermaning van de Doopsge
zinde Gemeente die er tot 1835 heeft gekerkt, blijkens de gevelsteen werd het in
1726 gewijd. De eigendommen gingen over naar de in 1879 opgerichte Doops
gezinde Gemeente Hilversum/Huizen, de archivalia bevinden zich in het
Amsterdams Gemeentearchief.
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Zeeweg 5, fraaie klokgevel met Lodewijk X V I siervazen
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Havenstraat 16 is een voormalige boerderij, de Baanderdeur waarover wij reeds
spraken bevindt zich nog in de zijgevel.
Even verder op de Havenstraat is een puur negentiende eeuwse situatie.
Opvallend zijn nr. 23 en 25 met de grote geknotte bomen ervoor. Deze deftige
huizen zijn gebouwd door de gebroeders Kruimer die rookerijen bezaten. Het
huisje ertegenover is uit 1865, zegt de windvaan.
Molenberg 1 is een curieus samengesteld gebouw. Het woonhuis werd rond de
eeuwwisseling gebouwd door de vader van ’’Gouden Aaltje” . De gevelsteen
toont de Huizer Haven die in 1854 werd aangelegd. De opgaande zon
symboliseert de toename der welvaart dankzij de vishandel. De achterliggende
deel is nog in gebruik voor het boerenbedrijf. De oude kapkonstructie en de
baanderdeur zijn nog aanwezig.
De molenberg was oorspronkelijk een van de hoge punten van het dorp. De
standerd molen die erop stond werd afgebroken en is thans in het Openlucht
museum in Arnhem te zien. De berg werd af gegraven en het zand verkocht. In
het begin van de Taanderstraat staan enkele langhuizen die op allerlei wijzen
zijn verbouwd en bewoond. Ervoor zijn jonge leilinden geplant in navolging van
de bomen in de Havenstraat en elders. De Taanderstraat voert na het kruispunt
omhoog naar een andere hoogte in het dorp, die aan de andere kant door de
Valkenaarsstraat wordt begrensd. Valkenaarsstraat 56/62 is een voormalige

boerderij met de hooiberg er nog naast met een koe als windvaantje. In de
zijgevel vallen enkele kleine rondbogige venstertjes op waarvan de voegen wit
gekalkt zijn. Tegenover Melkweg 16, een 17e eeuws langhuis met een topgevel,
liggen de monumenten Valkenaarsstraat 44 en 40/42. Hier kunnen wij ons een
voorstelling maken hoe Huizen er vroeger uitzag met zijn groene hagen. Langs
de voormalige rookerij komen wij bij het wat achterafgelegen hoogste huis van
het dorp. Op de hoek met de Havenstraat bereiken we de oostgrens van het
dorp, van hier liep door de eemvlakte de weg naar de haven. De hele Taanders-
dwarsweg is de moeite van het bekijken waard.

Van de bouwvallige kleine pandjes aan het begin, via de drastisch vergrote
voormalige boerderij (zichtbaar aan de extra vlechtingen en de andere kleur
baksteen) tot aan het monumentale pand nr. 23 dat nog een getande waterlijst
Tieeft. De combinatie van de ligging van de panden en de overgebleven frag
menten is mooi.

In de Vissersstraat liggen de oostelijke panden hoger dan de westelijke. Nr.2 is
een danig verbouwde boerderij met hooiberg, we treffen verderop twee aardige
negentiende eeuwse huizen die wat achteraf liggen. Er staat ook een heel nieuw
pand van oude steen naar oud model. Op de hoek met de Hellingstraat (nr. 24)
staat een groot 19e eeuws pand in gele en rode baksteen, dat een betere bestem
ming waardig is. De naam Hellingstraat slaat op scheepswerven en niet op hoog
te verschil. De zeventiende eeuwse gevel op nr. 26 is de opvallendste in het hele
dorp. In de rode en gele baksteen versiering is het jaartal 16 5 verwerkt. Van
de serie bescheiden woninkjes aan deze kant is nr. 40/42 aantrekkelijk,
ondanks zijn bouwvallige staat, dankzij wat er over is van de 17e eeuwse
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W andeling door oud Huizen
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Voorbaan 10, het voormalige Huis van Vermaning
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topgevl. De laatste twee panden de nrs. 84/86 en 88/90, beide voormalige
boerderijen van het type langhuis met een flauwhellend dak liggen mooi ten
opzichte van elkaar en de verdere omgeving.
Van de Schippersstraat is het hele zuidelijke deel erg aantrekkelijk ook weer
om de ligging van de panden ten opzichte van elkaar. Het laatste huis rechts
was van een bakker die met de hijsbalk zijn voorraden meel op zolder kon
leggen. Hellingstraat 9 /  Schipperstraat 2 staat op de monumentenlijst. Het da
teert uit 1865 en is van het type langhuis dat zo karakteristiek is voor Huizen,
met een topgevel en een flauwhellend dak. Aan de veldweg staat de dubbele
dienstwoning van de veldwachters uit de 19e eeuw, tegenover het huis waar
Tymen Mol zijn atelier had.
Van het huis waar twee honderd j aar geleden de schout zetelde is niet veel meer
over, slechts de naam leeft nog. De enige klokgevel van het dorp is te vinden op
Zeeweg 5. Sierlijke Lodewijk XVI vazen. Jarenlang was het burgemeesters-
woning. Uit de gevelsteen boven de mooie deurpartij blijkt de datum 1807.
Aan de Boerensteeg treffen wij weer een mooie situatie, de nrs. 1, 2 en 2a/4/6
zijn beschermd. Het laatste heeft zelfs nog een houten achterhuis, iets wat in
Huizen vroeger veel voorkwam. De mooie voorgevel draagt het adres Voorbaan
48. Nr. 1 is een voormalige boerderij met een hoge topgevel, dit langhuis
dateert uit de 18e eeuw evenals nr. 2.
De bebouwing aan de Oranje Weeshuisstraat is grotendeels 19e eeuws, alleen
nr. 16/18/20 thans Waterstraat 2, is uit de 18e eeuw. Het is volledig gerestau
reerd. Hier zien we o.a. ook weer van die kleine stalvenstertjes.
Het voormalige weeshuis heeft een mooie gevelsteen uit 1869. Hierop staan
twee wezen afgebeeld met tussen hen in de Bijbel die de Koning ten geschenke
kreeg. Nadat er in de Bommelerwaard een overstroming had plaats gevonden
werd zo veel geld ingezameld dat er over bleef om een weeshuis in Huizen te
stichten, dat ook zwaar geleden had in het noodweer.
We beëindigen onze wandeling bij de pastorie uit 1882 die tegenover de mooie
boomgroep ligt voor de toren van de kerk, ons uitgangspunt.
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Huizen niet meer los te zien van O oster meent
doorN.C.J.A. Harmans - Huizen

De toekomst van Huizen laat zich niet in een paar woorden vastleggen. Zeker
niet gezien in het licht van de historie waarmee dit tijdschrift zich zo nadrukke
lijk bezig houdt. Wij willen ons hier dan ook beperken tot een aantal meer
algemene opmerkingen. De rest vindt u op de hierbij afgedrukte kaart. Die
geeft een voortreffelijk beeld van hoe alles heet en hoe het in de toekomst moet
gaan worden. En dat er voor Huizen een mooie toekomst is weggelegd is zeker.
Dat Huizen zich nog zeker een fors aantal jaren in hoog tempo blijft
ontwikkelen is eveneens zeker. Dat dat niet allemaal zonder problemen zal
gaan is buiten kijf.
Uiteindelijk moet Huizen uitgroeien tot een dorp met een kleine 45.000 inwo
ners en dan te bedenken dat aan het begin van deze eeuw er nog maar ruim
4.600 waren. En dat dorp, oud en nieuw, moet één geheel gaan vormen. Op dit
moment staat een deel van deze materie in ieders ruime belangstelling: de
plannen voor de winkelvoorzieningen. Vrij kort na het moment waarop u dit
ontvangt moet de gemeenteraad van Huizen een principebeslissing nemen over
de plaats waar de toekomstige winkelvoorzieningen voor geheel Huizen moeten
komen (in een extra vergadering op 6 juni). Op die beslissing kunnen wij niet
vooruit lopen. Wellicht kan dat op de jaardag nog even aan de orde komen.
Deze materie leeft al jaren. Want bij het slaan van een eerste paal voor een
komplex woningen in Huizermaat-Zuid I zei burgemeester Fontein al in 1976:
’’Voor een oplossing van dit probleem (het creëren van één gemeente) wordt
gewerkt aan een winkelstraat-idee, namelijk een herkenbaar lint van voorzie
ningen van het oude dorp naar een concentratiepunt ten zuidoosten van
Huizermaat-zuid met vertakkingen in noord-oostrichting en naar het
zuid-oosten in de richting van de Bijvanck. Zonder al te diep op dit onderwerp
in te gaan zou ik toch nog het onderscheid willen maken tussen ’’bestuurbare”
en wat men wel noemt ’’onbestuurbare” voorzieningen. Bestuurbaar, althans
tot op zekere hoogte, zijn voorzieningen die door de overheid - lees de gemeente
- worden bevorderd of ingesteld. Daaronder behoren in het algemeen sociaal-
culturele voorzieningen zoals een ontmoetingscentrum, scholen etc.
Ekonomische voorzieningen zijn veel minder gemakkelijk bestuurbaar, omdat
daarvoor ondememersbeslissingen nodig zijn en die kunnen alleen maar
genomen worden wanneer het vestigingsklimaat en alle bijbehorende
omstandigheden gunstig zijn” . En dat is nog niet alles. De burgemeester heeft
dat onlangs nog eens verwoord: ’’Maar er moet ook een andere mentaliteit
gekweekt worden. Oud moet nieuw volledig leren aanvaarden, en nieuw moet
zich volledig aanpassen bij oud Huizen. Daarvoor moeten stimulerende
maatregelen getroffen worden, en eigenlijk zijn we er al lang mee bezig..... Ik
durf te zeggen dat wij op de goede weg zijn. En met die goede weg bedoel ik het
voleindigen van de bouw van Huizen-Oostermeent tot een harmonische stad,
een stad aan het water. En dat betekent ook wonen aan het water, of bij het
water.” Er is wel eens gesproken over een goudkust. ’’Daar zijn we vanaf

TVE 9-156



/«K f J

i

¥ M  f

WÊ3ÊI m m m

m m

w W m

ÊÈtÈS'

Hl2dÉS

TVE 9-157



gestapt” , aldus de burgemeester. ”Er is een aanloophaven geprojekteerd vanaf
de kust naar Huizermaat-noord tot aan het meest zuidelijke punt van
Huizermaat-zuid. Deze aanloophaven snijdt als een as de andere as die vanaf
het sportcentrum De Bun oostwaarts loopt langs Huizermaat-zuid. Welnu, met
de gedachte voorop dat alle mooie plekken voor iedereen zijn en niet voor de
financieel bevoorrechten in onze maatschappij, willen wij langs de
Gooimeerkust een mengvorm van woningwetwoningen, premiekoop- en vrije
sektorwoningen. Langs de as voorzieningen in de ekonomische en sociale
sektor. Dat betekent langs het aanloopkanaal onder meer een bejaardencen
trum, dagverblijf voor gehandicapten, langs de andere as ook bouw van
kerken, kantoren, kleine bedrijven als een levendige verbinding met het oude
Huizen. En wat de financiële kant van de zaak betreft, de grondexploitatie
moet sluitend zijn. Wij kunnen stellen dat inclusief het Blaricumse gedeelte de
zaak sluitend is.”
Met de uitvoering van alle plannen zijn gigantische bedragen gemoeid en dan
nog blijft er zeer veel te wensen over. Burgemeester Fontein: ’’Ondanks alle
subsidies van het rijk zijn er bijzonder veel voorzieningen nodig die veel geld
kosten. Op basis daarvan hebben wij aan de bel getrokken. Want wij kunnen
niet allen maar opsouperen wat er aan reserves is. Wij moeten onze
opdracht volledig vervullen en dat betekent voorzieningen treffen op allerlei
gebied. Daar moeten we tijdig voor aankloppen. Dat betekent ook dat wij onze
plannen met het oude dorp niet hebben opgegeven. Er is alleen fasering
nodig....... Huizen is niet meer los te zien van de Oostermeent, daarom voor de
kombinatie Huizen-Oostermeent de wens tot een harmonische stad aan het
water, waarin oud en nieuw zich kan vinden en één voelen. Daar moeten wij
met elkaar alles voor doen” , aldus burgemeester Fontein.

Naar een Historische Kring Huizen
In vele gemeenten in de regio bestaan historische kringen, van mensen die
belangstelling hebben voor de historische aspecten van hun woonplaats of van
de streek. Deze belangstelling is veelal aanwezig om zeer verschillende redenen.
De een is verknocht aan zijn geboortedorp, een ander wil de gemeente waar hij
pas is komen wonen goed leren kennen om zich snel thuis te voelen; een derde
interesseert zich voor alles wat hij aan merkwaardigs of fraais rondom zich
waarneemt; een vierde houdt van monumenten, kerken, oude woonhuizen,
boerderijen e.d., of juist van natuur- en landschapsschoon en wil dat behouden
en onderhouden; weer een ander snuffelt graag in oude kaarten, boeken of
prentbriefkaarten; een zesde is geïnteresseerd in dialecten, een zevende in
klederdrachten, een achtste in molens etc. etc.

In Huizen bestaat een locale historische kring nog niet. TVE wil op 9 juni a.s.
de belangstelling voor het oprichten van een Historische Kring Huizen peilen
en kort daarop tot oprichting van zo’n kring proberen te komen. Nadere
informatie hierover zal op de jaardag gegeven worden in het gemeentehuis.
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Programma Jaardag

Op zaterdag 9 juni a.s. zal TVE in Huizen haar jaarvergadering houden. Op
dezelfde dag zal een aantal historische activiteiten in Huizen georganiseerd
worden.

Het programma van de jaardag op 9 juni a.s. ziet er als volgt uit:

- 10.30-11.45: Jaarvergadering van TVE in De Boerderij, Hellingstraat 9,
Huizen

- 11.45-12.30: Historische wandeling door Oud-Huizen aan de hand van door
TVE vervaardigde wandelfolder

- 12.30-14.00: Gezamenlijke lunch in De Boerderij (aanmelding te voren
kosten ƒ  12,50, ter plaatse te voldoen).

- 14.00-15.30: Gelegenheid bezoek aan N.H. Kerk en torenbeklimming
- 11.00-17.00: Historische tentoonstelling over Huizen en het Gooi in het

Gemeentehuis
- 15.00-17.00: Diverse klankbeelden en films over Oud-Huizen in het

Gemeentehuis.

Opgeven voor jaarvergadering en/of lunch s.v.p. vóór 5 juni telefonisch (na
19.00 uur) bij M.J.M. Heyne, 02159-17077; D.C.J. Bakker, 02159-42949 of bij
P.M. Vrijlandt 035-49969.

Literatuur over Huizen

1. H.F. van Heussen, H. van Rijn, Kerkelijke historie en oudheden der zeven vereenigde pro
vinciën, 1726

2. Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, 8e deel, Ie stuk, pag. 111-113, Tirion
A 'dam, 1750

3. L. van Ollefen, Rs. Bakker, De Nederlandsche stad- en dorpsbeschrijver, 1793-1801
4. A.J. Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1839-1851
5. R. Fruin, Informacie upt stuck der verpondinghe [1514], pag. 228-230, Sijthoff, Leiden, 1866
6. R. Fruin, Enqueste upt stuck der verpondinghe [1494], pag. 117-118, Brill, Leiden, 1876
7. G. van Arkel, A. W. Weissman, Noord-Hollandsche oudheden beschreven en afgebeeld, 4e

stuk, Gooiland, 1900, pag. 6- 7.
8. J.A. de Rijk, Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken, 1905; herdruk: Gijsbers en

van Loon, Arnhem, 1974, pag. 74-80
9. van Tusschenbroek, Het dorp Huizen, in Eigen Haard, 32 [ I 906] pag. 364-366

10. J.A. Doesburg Lannooy, Met de camera naar Huizen, in Boon's Mag. IO [1908], pag. 18-30
11. F.A.L. van Rappard, S. Muller Fz., Verslagen van kerkvisitatiën in het bisdom Utrecht uit de

16e eeuw, pag. 404-406, Werken Historisch genootschap, derde serie no. 29, Muller, A dam,
1911

12. J. Boerhout, Tochtjes door het Oude Gooi, Huizen; in Gooi & Eemlander, 21 en 28 juli 1917
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13. J. Boerhout, Doopsgezinde gemeente Huizen-Hilversum, 1870-30juni 1918, 44 pag. De Atlas,
Hilversum, 1918

14. Voorlopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, deel V,I, De pro
vincie Noord-Holland [uitgez. Amsterdam], 1921

15. Gids voor de gemeente Huizen [Gooi] en omstreken, 64 pag., Vereeniging voor
Vreemdelingen, 1923

16. Verslag van de Commissie, ingesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Gooiland ivm. verbetering van de verbinding van het Gooi met de scheepvaartwegen in
Nederland, 115 pag., 1926.

17. P.C. Bloys van Treslong Prins, J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardig
heden in en uit de kerken der provincie Noord Holland, deel IV, 1930

18. D. Th. Enklaar, Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland, 502 pag.,
Werken O. V.R., derde reeks no. 3, Kemink, Utrecht 1932

19. Gids voor de Gemeente Huizen en omgeving, 16 pag. Nationaal uitgevers- en reclamebureau,
Vlaardingen, 1933

20. H. Polak, Tussen Vecht, Eem en Zee, pag. 213-228, Gooi & Eemlander, Hilversum, 1935
21. D. Th. Enklaar, A.C.J. de Vrankrijker, Geschiedenis van Gooiland, 4 delen, 1939-1976.
22. Het nieuwe gemeentehuis van Huizen, 1940
23. W.J. Rust, De Gooise dorpen, hfd. 4, Het vissersdorp Huizen, pag. 52-64, Heemschutserie,

deel 26, de Lange, Amsterdam, 1946.
24. Waarom men in Huizen een nieuwe haven wilde en wat daaraan vooraf ging, 1948
25. Gids van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Naarden-Bussum-Huizen, 36pag., VVV-

Bussum, ca. 1950
26. Rapport der provinciale commissie ter bestudering van de gemeentelijke indeling van Noord-

holland, dl. I: algemene beschouwingen; dl.2: Vechtstreek en Gooi, 351 resp. 169 pag., G.S.
Noordholland 1951

27. R. Holtes, Huizen van vissersdorp tot industrieplaats, M.O. scriptie, 30 pag., 1956 [gemeen-
te-archief Huizen ]

28. Het dorp Huizen in 1860, 32pag. drukkerij Visser, Huizen, 1959/1960
29. A. Nonynus, Het dorp Huizen, 77pag. "Irene-Huizen", fabriek van kampeermeubelen, 1963

[2e dr. 1964]
30. Huizen in oude ansichten, 80pag., Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969
31. C. Boerhout, Nederzettingsmorfologie van de gemeente Huizen, 67 pag., scriptie, 1969 [ge-

meente-archief Huizen]
32. L. Westland Jzn., De geschiedenis van de hervormde gemeente van Huizen, 61 pag., W.A. De

Groot Goudriaan, Huizen, 1970
33. A.L. Broer, Het land van Gooi en Eem, pag. 117-121, Westfriesland, Hoorn, 1971
34. J. Schipper, Oud Huizen, in TVE-1-8-149/152
35. J. Schipper, Uit de kerkhistorie van Huizen, in TVE-II-5-74/75
36. A. Nonymus, Lambert Rijkszoon Lustigh, schepen van Huizen, 39 pag. Drukkerij Visser,

Huizen, 1973
37. A.J. Kölker, Uit de geschiedenis van de Huizer korenmolen, in TVE-IIT6-107/123
38. Anon., 50 jaar vrijwillige brandweer Huizen N.H., 96pag., Huizen, 1974
39. Molkerboer, De Huizer klederdracht in vroegere en recentere tijd, in TVE-IV-I-39/42
40. F. Hamming, Een stukje geschiedenis van Huizen, in TVE-IV 1-3/13
41. A.J.C. de Vrankrijker, Huizer mutsen, in TVE-IV-14/20; 37/38
42. M.J. Francken, De Huizer dialectwerkgroep, in TVE-IV-1-21124
43. J.G. Koeman, Lambert Rijksz. Lustigh, in TVE-IV-1-24/30
44. Potterie de Driehoek, Geschiedenis van Potterie de Driehoek, in TVE-IV-I-30/37
45. J.M. Stikvoort, Onze standerdkorenmolen uit Huizen, N.H., in TVE-V-4-103/105
46. Huizer Dialect Werkgroep, Huizen hoo't vroger was, 118 pag.. Drukkerij Visser, Huizen, 1977
47. A.C.J. de Vrankrijker, H^zerspraak, in TVE-VIII-I-26/28
48. R. Rebel en D. Visser, Een wandeling door oud-Huizen, 122 pag. De Groot C.V., Huizen

1977
49. A.L. Broer, Honderd jaar doopsgezind Hilversum, 64pag., dejong, Hilversum 1978

* Het bovenstaande is te beschouwen als slechts een greep uit de literatuur.
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Unieke aanbieding

4 schitterende
kunstboeken

subliem geïllustreerd
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w e

1. Moderne primitieven
van voor 39,50

uw voordeel 40,-
2 . Kunstschatten van het Vaticaan

van -29̂ 50 voor 39,50
uw voordeel 40,-

3. De wereld van de impressionisten
van voor 39,50

uw voordeel 26,75
4. Kunstschatten van alle tijden

van voor 39,50
uw voordeel 26,75

Haal deze boeken nu met deze unieke korting by:

óe acV-

Weesp
Boekhandel De Ark
Nieuwstad 28
tel. 12576

Bussum
Boekhandel LOS
Nassaulaan 33
tel. 14239 en 17678
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Leverbare fotoboeken

over Huizen:
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Een wandeling door Oud-Huizen, geb. ƒ29,90

Huizen in Oude Ansichten, paperback ƒ  19,75

Boek- en kantoorboekhandel

De Groot c.v.
Havenstraat 4-6

Huizen. Tel. 02152-53412
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BOEKEN en PLATEN
over het gebied tussen

VECHT en EEM
Nederlansche Klederdragten

een bijzonder fraaie herdruk van het beroemde boek van Bing
en Braet von Überfeldt, met vele gekleurde litho’s, o.a. ook
van Huizen. Prachtboek ƒ130,_

De oude Nederlandsche Kerken
Utrechtse Kerken,

door Mw. Prins en G. van Leersum
Noordholiandse Kerken

door G. Hoogewoud
Kennemerland, de Zaan, het Gooi, Amsterdam ƒ  12,90

Eemland, beschrijving van een weerbarstige landstreek
door Sybren de Hoog

Jong leven in een oude dorpskern
(Bussum)
door dr. A.C.J. de Vrankrijker

De buitenplaatsen van ’s Graveiand
door Tromp en Six

Hilversum/Laren de gemene heide
van Gooiland
door M. ADDINK/Samplonius

Schimmen in het Muiderslot
door Joan Bruineman
met tekeningen van Koenraads

Gedenkboek Hilversum 1424-1924
mooie herdruk naar de oorspronkelijk uitgave ƒ150,_

Wandelingen door Gooi en Eemland en Omstreken
door Prof. J.A. de Rijk
Onderhoudend verteld met veel historische informatie en oude
plaatjes ƒ  35,_

Kaart van Gooiland, van Ottens ca. 1740
fraaie lithografische herdruk, in mah. lijst met museumglas
formaat 42 X 62 cm_____________________  ƒ  95,_

ƒ  12,90

ƒ  14,90

ƒ  14,90

ƒ  14,90

ƒ  3,10

ƒ  6,90

school en kantoor
Vaartweg 1-3

F. Renou
1211JD HILVERSUM tel. 035 - 40333
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