oktober 2019

Jubileumeditie

Uitgave Historische Kring

Reis je met ons mee
terug in de tijd?

Wat zou het geweldig zijn wanneer je net als
in de Britse televisieserie Outlander in Huizen honderd jaar terug kunt reizen om alles
van toen te zien, horen, ruiken en proeven.
Krijsende meeuwen die langs de net binnengevaren botters met de bun vol vis scheren.
De vrouwen in klederdracht flanerend naar
de kerk in ruisende rokken met op hun hoofd
de door de zon gefilterde sneeuwwitte net gesteven oorijzermuts. Kinderen spelend met
hoepels en zeepkisten rondom de Molenberg.
Bejaarde mannen op een bankje in een voortuin al spugend en kauwend op pruimtabak
mijmerend over die ‘goeie ouwe tijd’. Of
schippers en knechten met hun stugge stop-

pelbaarden in een geanimeerd gesprek over
de visvangst van de afgelopen week in afwachting van een scheerbeurt.
Met de verhalen uit de overlevering, de archieven en het goed bewaarde en geconserveerde varend erfgoed krijgen we al een goed
beeld. Denk aan het boek De aauwud vur
Kursaauwud, de Huizer Botters en ook het
archief van de Historische Kring Huizen.
40-jarig jubileum
Historische Kring Huizen
In november kan zowel jong als oud een reis
terug in de tijd maken tijdens de jubileumvieringen van de Historische Kring Huizen.
De Historische Kring bestaat dan 40 jaar. Het
feestprogramma bestaat uit vier onderdelen:
2 november
8 november

kindermiddag
van 15.00-17.00 uur
in ‘t Visnet
open thema-avond
van 20.00-22.00 uur
in ’t Visnet

21 november besloten ledenavond
van 20.00-22.00 uur
in ’t Visnet

Speciale dubbeldikke jubileumuitgave
van HKH-tijdschrift De Ratel

Al 50 jaar

vertrouwde service!
BANDENCENTRUM

”VITÉCO”

De specialisten voor
banden en velgen
• Zomerbanden/winterbanden, de beste
merken voor de laagste prijzen o.a.:
Michelin, Goodyear etc. • Balancerenuitlijnen • Hulpveersystemen • Accu’s •
Uitlaatservice • Skiboxen • Sneeuwkettingen • Caravan- en aanhangerbanden
• Seizoenscontrole voor uw caravan
Klaar terwijl u wacht of op afspraak
Nieuw: stikstof als bandenvulling

Ambachtsweg 3
1271 AL Huizen
www.viteco.nl

035-5254891

40 jaar
Historische Kring Huizen

Hulppiet gezocht!
De kindermiddag van 2 november is voor
kinderen van 6-12 jaar, duurt van 15.00-17.00
uur en is in ‘t Visnet. Zaal open om 14.30 uur.
Deze middag zal in het teken staan van ‘Sinterklaas vroeger en nu’ met lekkernijen, een
Sinterklaasfilm en een heuse hulppietverkiezing! Ben je tussen de 8-12 jaar en heb jij een
idee over hoe een hulppiet er anno 2019 uit
moet zien, of kun je iets speciaals, kom dan in
deze uitdossing en/of met je kunstje naar de
kindermiddag en doe mee met de hulppietverkiezing. Maartje van Weegen zal de voorzitter van de jury zijn. Word jij met jouw outfit
en/of je kunstje gekozen, dan mag je met de
intocht van Sinterklaas op 16 november mee
op de stoomboot om met Sinterklaas mee de
haven binnen te varen! In verband met de
organisatie voor 27 oktober aanmelden via
info@historischekringhuizen.nl. Geef ook
even aan of je kind meedoet met de hulppietverkiezing.
Open thema-avond
Op de thema-avond van 8 november zal aandacht worden gegeven aan het thema: ‘Historie van Lief en Leed in Huizen’. Lid of geen
lid, eenieder is van harte welkom in ‘t Visnet.
Alle levensthema’s zullen aan bod komen en
ook de oude gebruiken en gewoontes. Denk
bijvoorbeeld aan het ‘banen’ en het bakeren.
Het beloofd een verrassende en gezellige
avond te worden. Tevens zal er een selectie
van het Huizer Dorpslied ten gehore worden
gebracht muzikaal begeleid door Richard
Vos. Door een deskundige jury bestaande uit
Janny Bakker, Saskia Riemens en Gerrit Jongerden zal het winnende Dorpslied worden
gekozen. Ook voor deze avond geldt: voor 1
november aanmelden via info@historische
kringhuizen.nl. Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur.
Ledenavond
Voor leden zal op 21 november in een besloten avond de 40-jarige historie van de Historische Kring Huizen worden uitgediept in
een gezellige entourage. Er zal onder andere
een toneelstuk in Huizer dialect worden opgevoerd door ‘Waimpie’ en ‘Harpie’ die elkaar
na 40 jaar bij het Huizer Melkmeisje-beeld
tegen komen in het Oude Dorp. En zal het
gekozen Huizer Dorpslied worden gezongen.

Jubileumuitgave tijdschrift De Ratel
De Ratel verschijnt in november een keer extra als dubbeldik exemplaar. Diverse onderwerpen, oude foto’s, bloemlezingen en markante personen komen aan bod. Al met al een
bijzonder bewaarnummer die alle leden van
de Historische Kring Huizen zullen ontvangen.

Kijk daer nou zitten, twee leugenaars óp ‘t leugenbangkie. Juilie hemmen ‘m al ris
ëveunden. Schuif ‘s een aindjen óppe Drikus en jij oëk mót je dikke kóngt Janus, dan kan
ik oëk effies zitten want ik het al een héële rais achter de rugge.
Waar kóm jij dan wel nijt vandaan Bertus?
Van ‘t bangkie bij de ouwe kerk netuurlijk, daer zatten juilie oëk altoës, mar nou mótten
jelui zoënoëdig boëtjies kijken twijs d’r gien boët te zien is. ‘t Is vuus te koud óm nou te
gaen varen.
Vul d’r wat te beleven bij de ouwe kerk dan, Bertus?
Nou ja, oëk nijt zoë héël vuul, mar daer hoorden ik wel dat de Historische Kring van ‘t darp
al veertig jaren bestaet.
Ja, dat weet ik. Ik bin al jaren lid taatjen.
Jij Janus? Bin jij lid van de Histerische Kring?
Historische kring Drikus. Jij zouwen d’r oëk wel lid van kannen wurren, dan ka-je nog wat
leren over je darp.
Ik wat leren over m’n darp? Man ik weet toch alles al. Ik bin al tachtig jaren en dee
Historische Kring van jou pas veertig jaren. En jij denken dat dee mijn nog wat zouwen
kannen leren? Dócht ‘t nijt.
Dócht ‘t wel Drikus. Dee Historische Kring het een archief waar bijkangs alles over ‘t darp
instaet. As je lid binnen ka-je d’r in sneuien of vragen of ze wat weten over je huis, of over
iets wat lang ëliejen ëbeurd is en zoë. Minsen gebruiken ‘t óm wat te vertellen of ze zetten
‘t in een book of zoë. En dan d’r bij, we mótten vandaag de dag allemól hóngderdtwijntig
wurren, dus je hemmen nog veertig jaren te gaen. Tijd zat óm de geschiedenis van je darp
te gaen leren. Dus gauw lid wurren taatjen en jij oëk Bertus. ‘t Kost mar vijftien euro, dus
‘t zal je de kop nijt kosten. En dan krijg je ók nog ‘s vier Ratels en vier ledenavonden d’r
voor niks bij. Nou, wat zeggen juilie daer nijt van. Daer wur je stulle van, hè. Mar kwam,
ik mós mar weer ‘s óp darp an gaen. Aju hoor.
Van Boutem

Lid worden van de Historische Kring Huizen
Ben je nog geen lid van de Historische Kring
Huizen, meld je dan meteen aan via info@
historischekringhuizen.nl of bel Martin Geers
van de ledenadministratie: 06 51292423.
Voor slechts €15,- per jaar ben je al lid en
ontvang je vier keer per jaar het tijdschrift De
Ratel met veel interessante historische artikelen en ook de eerder genoemde speciale dubbeldikke jubileumuitgave. Ook kun je gratis
deelnemen aan lezingen, rondleidingen en
fietstochten en ben je van harte welkom op
de bijzondere ledenavond van 21 november.
Twijfel niet en meld je snel aan via
info@historischekringhuizen.nl
Reis je ook met ons mee terug in de tijd?

VEERTIG
Intrigerend is waarom we ‘veertig jaar’ als een jubileum zien. Dat geldt ook voor
huwelijken: twaalfenhalf jaar, vijfentwintig jaar en dan verwacht je vijftig jaar.
Maar dan komt toch eerst veertig.
Waar komt dat vandaan? Wat is de geschiedenis daarvan?
Daarvoor moeten we terug naar de oeroude tijden van de Bijbel. Daarin komt het getal
‘veertig’ veelvuldig voor. De zondvloed duurde 40 dagen en nachten en Noach wachtte
40 dagen voordat hij de ark opende. Mozes verbleef 40 jaar aan het hof van de farao,
daarna 40 jaar in de woestijn en vervolgens was hij 40 jaar leider van het volk. Goliath
daagde de Israëlieten veertig dagen lang uit alvorens David hem met een kiezelsteen
velde. Jezus vastte na zijn doop veertig dagen in de woestijn. Na zijn opstanding verscheen hij veertig dagen aan zijn discipelen alvorens ten hemel te varen. Daarom duurt de
periode van Pasen tot Hemelvaart veertig dagen. En zo zijn heel veel meer voorbeelden
te noemen.
Maar waarom veertig? In Numeri 14 wordt veertig gezien als de tijdsaanduiding van een
generatie. In Jozua 14 het tijdstip waarop een man de rijpheid heeft ontwikkeld om een
verantwoordelijk ambt te vervullen. In de joodse traditie wordt verband gelegd met de
groei van het menselijk embryo. Na veertig dagen zou dit de vorm van een mensje hebben.
In elk geval heeft veertig betrekking op voorbereiding en verwachting en specifiek ook
op vasten en boetedoening. En dat zowel in joodse, christelijke en islamitische traditie
(de Ramadan duurt veertig dagen!). In die zin past ons gezegde: het leven begint pas bij
veertig!
Dus op ons toegepast: de veertig jaar die we achter de rug hebben is ‘slechts’ voorbereiding en vol verwachting mogen we de toekomst tegemoet. En misschien waren die jaren
ook wel een vorm van ‘vasten’, in de zin van zoeken, vallen en opstaan, bescheidenheid
en mogen we nu feest vieren en daarna er weer vol tegen aan.
In dit verband is het zinvol om er op te wijzen dat het getal 40 een zgn. Harshad-getal
betreft. Dat is een getal dat door de som van zijn cijfers kan worden gedeeld. Harshad
komt uit het Sanskriet en betekent ‘grote vreugde’. En ook aardig is dat 40 het atoomnummer is van het scheikundig element zirkonium. Een goudkleurig overgangsmetaal,
dat corrosiebestendig is.
Me dunkt: grote vreugde, goudkleurig en corrosiebestendig! Laten we zo ons jubileum
vieren!
Klaas Vos

SCHOENMAKERIJ

A NDRé

LANGESTRAAT 28
1271 RB HUIZEN (N-H)
035-5257214
06-23495268
www.schoenmakerijandre.nl

Tevens kledingreparatie
en stomerij.

KOOKVOORDEEL

Kerkstraat 7, 1271 RJ Huizen
www.dimakookvoordeel.nl

De Huizer Courant van oktober 2019 - Jubileumeditie 40 jaar Historische Kring Huizen

Van het bestuur HKH

Historische Kring Huizen
bestaat 40 jaar
In het najaar van
2019
bestaat
de Historische
Kring Huizen
(HKH) 40 jaar.
De viering hiervan is in november
2019
met een middag
voor kinderen (2
november, met
nadruk op de
Sinterklaasviering), een open
avond over het
lustrumthema ‘Historie van Lief en Leed in
Huizen’ met de verkiezing van het dorpslied
voor Huizen (8 november) en een besloten ledenavond over de historie van de HKH zelf
(21 november).

den oog had voor belangrijk Huizer Nieuws
en het daarbij behorende Lief en Leed.
Deze speciale editie is tevens mogelijk gemaakt door de ondersteuning van vele adverteerders die nu en in het verleden jarenlang
de Huizer Courant financieel hebben ondersteund. Ook daarvoor onze hartelijke dank
aan alle adverteerders!
Het bestuur van de HKH wenst u heel veel
leesplezier en hopelijk vindt u een stimulans
om onze lustrumactiviteiten te bezoeken, en
nog mooier: om ons onderzoeks- en archiefwerk en onze publicaties te ondersteunen met
een lidmaatschap.
Namens het bestuur van de HKH
Ewoud Doyer, voorzitter

Daarnaast verschijnt in november een extra
dikke lustrumvariant van ons kwartaalblad
De Ratel. In samenwerking met Drukkerij
Bout is deze éénmalige speciale uitgave van
de inmiddels gestopte Huizer Courant gemaakt en delen wij gratis uit aan de inwoners
van Huizen. We danken de gebroeders Bout
hartelijk voor de fijne samenwerking en hun
inzet voor de totstandkoming van deze krant.
Met deze uitgave hopen wij een groter publiek te bereiken dan onze huidige ledenkring.
De artikelen bevatten historische details
rond historisch Lief en Leed in Huizen. Ook
willen we het historisch belang van de Huizer Courant benadrukken die in het verle-

“Van visventer tot
internationaal kaasbedrijf”
meestal in de open lucht geplaatst en voorzien
van een afdak en enkele wanden ter beschutting. Traditioneel is de plaats in de nabijheid
van de haven. U vindt de leugenbank daarom
in menig vissersdorp rond de toenmalige Zuiderzee, zoals in Hindeloopen en Spakenburg.

De eerste generatie: Hendrik Visser
Visser Kaas heeft in 2016 haar 100 jarig
jubileum mogen vieren en het predicaat
Hofleverancier ontvangen. Ter ere hiervan schenkt Visser Kaas het “Oude Huizer
Bankje”, geïnspireerd op de leugenbank,
aan de inwoners van de Gemeente Huizen.
Leugenbank
Een leugenbank is een van oudsher bestaande
benaming voor een lokale plek waar bewoners samenkomen om nieuwtjes uit te wisselen. Het is een plaats om te zitten, gesitueerd op een strategische plaats in de openbare
ruimte van een dorp of stad. Hierbij is de bank

Oude Huizer Bankje
Visser Kaas heeft de leugenbank omgedoopt
tot “Oude Huizer Bankje” en laten plaatsen
op een plek met zicht op de haven van Huizen. Het Oude Huizer Bankje is een verwijzing naar de uitmuntende Oude Huizer kaas
en de rijke geschiedenis van Visser Kaas.
Rond 1896 startte oprichter Hendrik Visser
als visventer en zodoende liggen de roots van
Visser Kaas in de haven van Huizen. Daarnaast beoogt Visser Kaas met het bankje een
ontmoetingsplaats voor ouderen te scheppen.
Het bankje is mede mogelijk gemaakt
door de jubileumgiften van klanten,
leveranciers, familie en vrienden van Visser
Kaas, Vreeswijk & Koebrugge Bouwmaatschappij B.V., Staalwerk Huizen en de Gemeente Huizen.
Visser Kaas
Inmiddels is Visser Kaas vijf generaties
verder en uitgegroeid tot een internationaal
opererend kaasbedrijf. Gespecialiseerd in
het rijpen, verpakken en verkopen van authentiek gerijpte Hollandse kazen. De Huizer Kaas-Gilde kaas is wereldwijd geliefd;
er wordt anno 2019 geëxporteerd naar circa
61 landen. Had Hendrik Visser dat ooit gedacht..?

Visser Kaas heeft de leugenbank omgedoopt tot “Oude Huizer Bankje”
en laten plaatsen op een plek met zicht op de haven van Huizen.

Interview met Wendy van Noppen,
eindredacteur De Ratel

1813 landde de prins van Oranje op het strand
van Scheveningen en was Nederland bevrijd
van de Franse overheersing. Daar hebben we
toen in De Ratel aandacht aan besteed. Gerrit
Jongerden had namelijk een serie briefkaarten uit 1913 met foto’s van de feestelijkheden
in Huizen ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de ‘soevereine staat der Nederlanden’. Naar aanleiding van dat artikel (De
Ratel december 2013. Red.) kregen we een
kopie van het originele programmaboekje
van alle feestelijkheden ter inzage en mochten dat publiceren (De Ratel februari 2014).

door Janine van der Hulst-Veerman
Veertig jaar geleden werd de Historische
Kring Huizen opgericht en Wendy van
Noppen was hier van meet af aan bij. Na
veertig jaar trouwe dienst als eindredacteur van eerst de Kringberichten, vervolgens het Berichtenblad en uiteindelijk De
Ratel, vindt ze het welletjes en wil ze graag
in de tijd die nu vrijkomt het verhaal over
haar familie schrijven, een boeiende geschiedenis die al heel lang ligt te wachten
om geschreven te worden. Tot nu toe bleef
Wendy altijd op de achtergrond, maar speciaal ter gelegenheid van het veertigjarig
bestaan van de Historische Kring Huizen
mocht ik een interview afnemen.
Geboren en getogen, maar…
‘Wat ik zelf altijd zeg is: “Geboren en getogen
in Huizen, maar niet uit een Huizer familie.’
Haar grootouders zijn in 1927 met hun zoon
en dochter (moeder van Wendy) vanuit Amsterdam in Huizen komen wonen. Wendy’s
grootmoeder komt oorspronkelijk uit midden
Engeland. Toen haar ouders trouwden is haar
vader vanuit Amsterdam in Huizen komen
wonen; Wendy en haar jongere zussen Florry
en Priscilla zijn in Huizen opgegroeid.
De grootmoeder van Wendy kwam in 1914
naar Nederland. Zij is het beginpunt van
Wendy’s familieverhaal. Omdat veel familie
nog in Engeland woont, schrijft Wendy het
boek in het Engels, maar dat is voor haar geen
probleem want dat was haar vak.
Opleiding en werk
Wendy volgde vroeger een opleiding aan het
Institute of Linguists (Instituut voor Taalkundigen) in Londen; een professionele organisatie van vertalers en tolken waar ze nog
steeds lid van is. Uiteindelijk werkte zij bij
het Laboratorium voor Biochemie en de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van
Amsterdam als wetenschappelijk redacteur
en docent van de Cursus ‘Schrijven van een
eerste onderzoeksartikel in het Engels voor
promovendi’. Dat is de expertise van Wendy
geworden: het redigeren van wetenschappelijke artikelen in het Engels, ontwikkeld met
hulp van wetenschappelijke redacteuren verenigd in een Nederlandse vereniging en een
Europese kring. Van deze collega’s had ze het
meeste geleerd, want er was in haar werkomgeving maar één collega in het Academisch
Ziekenhuis. Met die collega heeft ze de cursus voor promovendi ontwikkeld waarbij zowel het klinische als het niet-klinische onderzoek tot zijn recht kwam; deze cursus heeft
vijftien jaar bestaan.
Hoe het zo gekomen is
Wendy interesseerde zich altijd al voor geschiedenis en is vanaf het allereerste begin
betrokken geweest bij de Historische Kring
Huizen. Dit is ook te lezen in het artikel met
de titel: ‘Hoe het zo gekomen is’ dat ze ter
gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de
HKH schreef en dat in de jubileum-Ratel is
overgenomen.
‘Na de Open Dag van de Stichting Tussen
Vecht en Eem in Huizen in juni 1979 hadden
dertig mensen zich opgegeven als belangstellende om een kring op te richten. Vanuit TVE
kregen we veel advies. In Loosdrecht hadden

ze bijvoorbeeld een archief op de zolder van
het gemeentehuis! Er kwam een bestuur en in
oktober 1979 werd alles bij de notaris vastgelegd en was de oprichting een feit. In januari
1980 presenteerde de kring zich voor het eerst
in het openbaar; een uitvoerig verslag in het
eerste Berichtenblad is in de jubileum-Ratel
opgenomen. ‘Het was een enthousiast begin
maar best wel ingewikkeld om als vereniging
een eigen weg te zoeken. Bovendien hadden
we tot 1995 geen eigen onderkomen.’
Nooit zelf geschreven
Wendy was algemeen bestuurslid en hielp de
eerste secretaris Carla Brouwer met het uittikken van teksten en het vergaren van artikelen
voor in het Berichtenblad.
‘Carla en ik hebben meteen tegen elkaar gezegd: “We gaan niet beginnen met enorme
ambitieuze doelstellingen en dan merken dat
je na een jaar opgebrand bent.” Toen Carla er
mee ophield heeft Wendy in haar plaats een
poos bij vergaderingen genotuleerd naast het
redactiewerk. Langzaamaan groeide het Berichtenblad en verschoof haar taak weer naar
de redactionele kant. ‘Ik heb altijd de eindredactie gedaan en eigenlijk nooit zelf geschreven. Het berichtenblad veranderde zoetjesaan
in een tijdschrift met artikelen en er raakten
meer mensen bij betrokken die zelf artikelen
aanleverden.’
Van Berichtenblad naar De Ratel
‘Toen Bart van Geenen in 1999 het voorzitterschap op zich nam, vond hij dat er een
mooi blad moest komen als visitekaartje van
de historische kring en met een nieuwe naam.
In februari 2001 werd er een prijsvraag uitgeschreven en uit de 36 inzendingen won ‘De
Ratel gaet’. Dat werd ingekort tot ‘De Ratel’
en het ‘stukje van de voorzitter’ kreeg de titel ‘De Ratel Gaet’. De manier van drukken
veranderde ook, van kopiëren naar offset en
drukwerk. En de vormgeving kreeg een nieuwe jas met prachtige omslagontwerpen (zie
het Ratel-archief op de website).’
Bijzondere vondsten
‘Soms was ik bang dat we niet genoeg kopij
zouden hebben en dan moest er iets uit het
archief opgeduikeld worden. Dat lukte vaak
wel met opvallend resultaat.
In 2013 vierden we 200 jaar ‘Nederland’. In

Op maandag 25 en dinsdag 26 augustus
1913 was er een heel groot feest met een
programma dat van ‘s morgens vroeg tot ’s
avonds duurde. Er was een historische optocht, de nagespeelde landing van de prins op
het strand met schepen enz. En iedereen deed
mee. Maar het allermooiste is dat aan het eind
van de tweede feestdag een filmvoorstelling
gegeven werd door de H.H. Albert Frères.
In 1913! En in Huizen – toen toch een klein
dorp! Het bleek te gaan om twee broers die
overal in het land filmvertoningen organiseerden – in de Ratel hebben we daar later extra
informatie over geplaatst. De meest bijzondere vondst over de hele geschiedenis van
het Berichtenblad en De Ratel is voor mij dat
programmaboekje uit 1913.’
Juweeltjes in het archief
‘We zien steeds vaker dat ouderen overlijden
waarvan de familie geen interesse heeft in de
historie van Huizen. Dan zeg ik altijd: ‘Neem
contact op met de plaatselijke historische
kring of een archief en laat in elk geval kijken
naar wat je hebt. Het zou zo maar kunnen dat
je hele unieke dingen hebt.’
De toekomst van de Historische Kring
‘Er kan veel meer digitaal, maar een papieren
archief blijft in mijn ogen absoluut noodzakelijk. Het zou mooi zijn om een ruimte te
hebben waar we de documentatie die de Historische Kring verzameld heeft toegankelijk
kunnen presenteren. We bestaan als kring 40
jaar, maar 40 jaar geleden valt al onder de
noemer historie.’
Het verhaal over Wendy’s familie
‘Voor het schrijven van ons familieboek heb
ik als uitgangspunt gekozen hoe mijn grootouders (de ouders van mijn moeder) elkaar
hadden leren kennen: zij woonde in Engeland, hij in Nederland. Maar hoe ga je het
verder invullen en uitwerken? In boekvorm
uitgeven betekent dat het verhaal van begin tot eind klaar moet zijn. Hoofdstuk voor
hoofdstuk, in een serie brochures, zou voor
mij de oplossing zijn, want de eerste drie, vier
hoofdstukken heb ik al bijna klaar en de rest
zal veel langer duren. Overigens is het makkelijker om de teksten van anderen te redigeren dan die van jezelf!
Vanaf volgend jaar zal Wendy regelmatig een
artikel in De Ratel publiceren over hoe haar
familie in 1927 in Huizen terechtkwam.
Wij danken haar van harte voor haar tomeloze
en trouwe inzet als eindredactrice van De Ratel. Een uitgebreide versie van dit interview is
te lezen in de jubileumuitgave van De Ratel
die in november 2019 zal verschijnen.

1974. SV Huizen algemeen amateur
kampioen van Nederland

Staand vlnr. Andries Honing, elftalleider, Klaas Kriek, Pieter Honing, ... van Slooten, Wout van Slooten,
Jan Kleine, Henny Huussen, Buskermolen, trainer.
Zittend vlnr. Hennie Rouwkes, fysiotherapheut en verzorger, Bertje Visser, Leo Klijn, Tonnie Meijers,
Izaak Zwart, Henk van Meetelen, Wim Teeuwissen, Jaap Teeuwissen.
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D e ki j e r wage nfebriek

De k ijerwagen f ebr i ek

De ki jer wag en f ebr i ek

De kijerwagenfebriek

van Dolf, zoë wurden dee ëneumd, ëlegen.
In 1878 begun de Heer C. Tielkemijer sr., de
oëta van J.A. Tielkemijer, mót de productie
van ijzeren ledikanten in Leiden. Twee
jaar later begun die al mót de productie
van kijerwages. Tot an 1919 het dee man
kijerwages ëmaakt. Too nammen de zøns van
C. Tielkemeijer de zaak over. Dat wazzen C.
en J. Tielkemeijer. Ze zallen d’r redenen wel
ëhad hemmen, mar ze verhuisden de zaak naer
de Stad (Amsterdam). Oëk de naam hemmen
ze too verangerd in “Geta”, wat stóng vur
“gebroeders Tielkemijer Amsterdam”.
Mar wat ze oëk verangerd hemmen, nijt de
productie van kijerwages, dee bleven van
dezelde kwaliteit. De ijzeren ledikanten
wazzen kennelijk uit de productie ëneumen,
want daer wurd gien meer over ëspreuken.

De vurkangt van de Kijerwagenfebriek an de Valkenaarstraet.

Dhr. J.A. (Dolf) Tielkemeijer met naest hum
mevr. Aaltje Vos óp de eupeningsreceptie van
de nijwe febriek an de Fabrieksweg.
23-9-1964
Óp éën juli negentienvijfenveertig begun
dhr. J.A.Tielkemeijer de kijerwagenfebriek
“Irene-Huizen”, in de ouwe roëkerij van
Willem Boor Kzn, z’n schooënvader, an de
Valkenaarstraet.
As je dat lezen, dan zou je kannen denken,
hoo bedenkt zo’n man nou óm kijerwages te
gaen maken. Meschien docht tie, ik hoop kijer
te krijgen en dan hem ik vast een kijerwagen.
Of hij had een vuruitziende blik en docht, d’r
De margen nae de brangd van de ouwe kijerwagenfebriek. Melkweg kangt. 11-1-1963

Gastank vur ‘t vullen van
campinggasflessies. Róngd 1958?

Kijerwages jaren zestig, klaer vur óm weg
ëbrocht te wurren.
kómmen vast een hoëp kijer zoë nae de oorlog
en dee mótten allemol in een kijerwagen.
Ik bin zellëf van vlak nae de oorlog, dus
meschien hem ik oëk wel in een kijerwagen

Too de oorlog uitbrak begunnen ze ‘t meuilijk
te krijgen. Ze kregen van alle kangten
teugenwerking en kónnen daerdeur óp een
gegeven moment gien kijerwages meer
maken, dee an de eisen van de gebroeders
mózzen voldoeën. In 1944 binnen ze dan ók
ëstopt.
Óp dat moment begun de zøn van C.
Tielkemeijer, van (Geta), in óns darp
mót de ‘t maken van, je raejen ‘t al, van
kijerwages. Hoo hij dat vur mekaar kreeg,
zal altoës wel een raesel blijven. Meschien
kwam ‘t deurdattie in óns darp begun en
de Duisers daer nijt meuilijk over deejen.
Een bedrijfsruimte vijnden was vur hum nijt
zoë meuilijk, want dat kón in de leegstaende

roëkerij van Willem Boor Kzn. En laet dat nou
toovallig de roëkerij van z’n schooënvader
wezen. Óp 1 juli 1945 wurdt J.A. Tielkemeijer
inëschreven in de Kamer van Koophandel
ónger nommer 10951.
De zaak mós netuurlijk oëk een naam
hemmen. Dat wurden “Kinderwagenfabriek
Irene”. Hij sprak daermie z’n wens uit dat z’n
bedrijf in vrede zou kannen uitgreuien, want
“Irene” is de naam van de Griekse godin van
de vrede.
De zaken góngen voorspoedig, óngermeer
deur de gebeurtegolf. Bijna elk kijnd uit dee
tijd lag in een kijerwagen van “Irene”. Ómdat
ze landelijke bekendheid kregen hemmen
ze “Huizen” achter de naam ëzet”. Zelfs de
Bijenkorf nam de kijerwages of.
Ze maakten alles zellëf. Ze hadden een timmer
ofdéëling, een smederij en een stoffeerderij.
Alles góng met de hangd en ze zorgden
d’r vur dat de kwaliteit van de kijerwages
hartstikke goeëd was.
Mar ‘t bleef nijt bij kijerwages. In 1954
gungen ze oëk beginnen mót de fabricage
van camping meubelen. Nou mót je daer in
eerste instantie an klapstoeëltjies denken dee
héël goeëd van pas kwammen óp hooëfdagen
as de minsen bij “de Witte Bergen” in de
berm naer de langsrijende auto’s góngen
zitten kijken. Da’s nou toch gien meer vur
te stellen. Oëk maakten ze legbedden en
vollëges mijn wazzen ze oëk al begunnen
mót ‘t vullen van campinggasflessen. D’r was
een grote gastank naerëzet óp ‘t terrein van
de Kijerwagenfebriek, ik weet nijt percies in
welk jaar, mar ik schat zoë róngd 1958.
Wij wooënden óp de Valkenaarstraet,
hoek Melkweg, an de achterkangt van de
kijerwagenfebriek. D’r zatten 2 deuren an
dee kangt in de febriek. An de kangt van
Valkenaarstraet zat vollëges mijn de timmer
ofdéëling, waar Japie Hasselt werkte, dee
(later) ëtrouwd is mót Beppie Remkes.
Wij móggen daer welderies naer binnen,
mar ‘t meest wurden de deur gebruikt as
pierewiethok. De deur an de kangt van
de méënt was verhuurd an éëne van ‘t
Hof, dee daer een meubelmakerij had.
Wat mijn oëk bijna m’n héële leven lang bezig
ëhouwen het, is de dree huissies dee teugen
de ouwe roëkerij anëbouwd wazzen. En wel
vurral wéël daer ëwooënd hemmen. Nou weet
ik dat bij de ingang van de febriek Bunschoten
(Joepes) ëwooënd het en daernaest W. Snel.

Mar wéël d’r an de zijkangt van de febriek
ëwooënt het, teugenover tootje, daer bin
ik nog nijt achter ëkómmen. Meschien dat
iemand dat mijn nog kan vertellen.
En too, in de strenge wijnter van ‘62-’63,
kwam ‘t noëdlot langest. Hij had lucifers
bij dum en stak’t héële zeutje in de brangd.
Alles en iederéën in rep en roer. Vurral de
brangdweer want dee mós ‘t zaakie blussen,
mar d’r was gien beginnen an. De groëte
gastank dee óp ‘t terrain stung, hemmen ze
nat ëhouwen, want ze wazzen as de doëd
dat dee in de lucht zou gaen, wat gelukkig
nijt ëbeurt is. De volgende dag bin ik wezen
kijken, we wazzen ‘t jaar daervur verhuist. ‘t
IJs lag wel 10 cm dik óp de Valkenaarstraet
zoë harde vreur ‘t. D’r was wainig over van
de febriek. ‘t Kwam harde an.
Mar je mózzen veder en dat kónnen ze
doeën in de Keucheniusschooël, dee leeg
stung. Mar dat was mar vur effetjies. Nae
óngerhangdelingen mót de geméënte kreeg
J.A. Tielkemeijer ‘t vur mekaar óm óp de
Fabrieksweg een nijw pand te bouwen
óm veder te kannen gaen mót ‘t maken
van kampeer meubelen. Hij had ‘t oëk vur
mekaar ëkregen dattie een winkel vergunning
kreeg. ‘t Gebied was nog wailangd mar ‘t
zou óntwikkeld wurren as industrie gebied.

De dames Tielkemeijer vur de nijwe winkel.
23-4-1986.
Ëeuped nae de brangd van 22-12-1984.

Al óp 21 oktober 1963 legde mej. L.W.A.
Tielkemeijer (Lies) de éërste stéën en nae
11 maanden legde mej. C.G.C. Tielkemeijer
(Clara) de leste steen. In december 1964
begunnen de dames Tielkemeijer, zoë wurden
ze in de volksmóngd altoës ëneumd, mót ‘t
adverteren van hun producten. Direct van
producent naar consument was de slogan, want
wat beneden gemaakt wurden, wurden boven
verkocht. Het assortiment wurden uitëbraid.
Ze begunnen mót damesstoffen, fournituren,
hangdwerken, spølgoeëd en huishoudelijke
artikelen. En teugen kursaauwud héël vuul
kerstspullen. ‘t Lëek boven wel VenD.
De febriek wurden bestuurd deur J.A.
Tielkemeijer en de winkel deur de dames
Tielkemeijer. De zaken gungen goeëd, mar
d’r beurden oëk nare dingen. Zoë kwam de
moeder van de dames, mevr. A. TielkemeijerBoor, in 1970 te overlijen. Dat was netuurlijk
héël arg. En 10 jaar later kwam hullie vader te
overlijen, wat een groët gemis was. An hum
hadden ze per slot van rekering héël vuul te
danken.
Dree jaar later, in 1973, trouwden Lies mót
de heer W. Grimbergen. dee oëk metéënen in
‘t bedrijf kwam. Nog 5 jaar later trouwden
Clara mót de heer D. Kos. Mar dee had z’n
aigen grøntezaak en Clara góng hum helpen
in de zaak. Lies zetten ‘t bedrijf aléënig deur,
mar Clara kwam wel vaak óp bezeuk.
En too sleug ‘t noëdlot weer too. Óp 22
december 1984 ‘s aauwus, d’r was een
Kerstzangdienst in de ouwe kerk, stung de
boel in lichterlaaie. Ók hier bleef wainig van
over.
Mar bij de pakken naer gaen zitten het
gien enkelde zin, dus zetten Lies en d’r
man de schouwers d’r ónger en eupende
óp 25 maert 1985 een noëdwinkel an
de Bestevaer. Óp 26 april 1986 wurden
een nijwe zaak ëeuped óp ‘t ouwe adres,
Fabrieksweg 4: “Irene-Huizen Buitensport”.
An de hangd van een óngerzeuk was
besleuten dat de hooëfdmoët kamperen en
tuinmeubelen zou wurren. Dus kwammen d’r
tenten, kampeerartikelen en alles wat daer bij
hoorden. Oëk de tuinmeubelen nammen een
ruime plak in binnen ‘t bedrijf.
In 1985 wurden Gerard Postuma anëtrukken
óm de tenten- en kampeer ofdéëling óp te
zetten, uit te bouwen en te specialiseren. En
dat is hum goeëd ëlukt. In 1992 hemmen ze
de zaak uitëbouwd. ‘t Buiten gedéëlte waar
ze soemers tenten hadden staen is overdekt
ëmaakt. ‘t Wurden bij de zaak ëtrukken, want
de minsen wouwen oëk ‘s wijnters wel tenten
zien en koëpen. De héële zaak was overdekt
1800m2.
Ómdat de man van Clara overleed, kwam ze
oëk weer vaker in de winkel en was vurral
druk an de kerstofdéëling.
In 1995 bestung de zaak 50 jaar en dat
hemmen ze grooëts ëvierd. D’r was een
luchtkussen vur de kijer, de minsen kónnen
poffertjies eten en muziek veréëniging Prinses
Irene vrolijkte ‘t gehéël óp mót meziek. Irene
spølden vur Irene.
De volgende generasie diende d’r oék al
an. In 1997 kwam de zøn van Lies, Wido
Grimbergen in de zaak. Oëk de zøn en dochter
van Clara, Dolf en Nelleke Kos wazzen
regelmatig in de zaak te vijnden.
Tot an 2012 bestung “de Ireneshop” . Mar ‘t
wurden ammar meuilijker óm ‘t hooëfd boven
water te houwen. De groëte boosdoeëner
was nijt ‘t internet, mar de minsen dee óp
internet koëpen. Zekwammen wel kijken,
passen en informatie vragen, mar koëpen
dat deejen ze wel via ‘t internet. Lies “mós”
wel besluiten óm te stoppen mót de zaak.
Ze was inmiddels 65 en hoowel d’r zøn
graeg ‘t bedrijf had veurtëzet binnen ze óp
30 september 2012 ëstopt mót de “Irene”.
Zoë kwam d’r nae 67 jaren een ainde an een
mooi Huizers bedrijf.
Met dank aan Lies Grimbergen-Tielkemeijer
voor de foto’s en de informatie.
Klaas van IJs van Jaap en Jannemeut
van IJzuk

De Huizer Courant van oktober 2019 - Jubileumeditie 40 jaar Historische Kring Huizen

De dialectgroep in vogelvlucht
Eerst wat over ‘t dialect zelf. Hoo staet ‘t d’r
vur mót óns dialect. Nou minsen, ik zal d’r
gien dokies óm wijnden: ‘t is nijt best.
‘t Gaet mót ‘t Huizers persies as mót de are
dialecten in ‘t Gooi. Hillerversóm, héëlegaar
verdwenen; Laren, wainig meer van over;
Blarrecóm: héël arg wainig van over. De
Huizers hemmen ‘t zelf ëdaen want al ruim
twee generasies leren de ouwers de de kijer
gien Huizers meer, net zoë as in de dree are
darpen. Deur mekaar is de Huizer best van
z’n aigen overtuigd mar mit dialect lait/
lag dat dus aarst. Ze dochten, dat ze deur
Huizers te praten, erges aarst nijt vur vol
anëzien wurden. ‘t Was dus schaamte mar
van ‘n vreemde soort. Oëk dochten ze, dat as
je as klain kijnd enkelt mar Huizers hoorden
praten, je later vuul meute zouwen hemmen
óm ‘t Nederlangs goeëd ónger de knije te
krijgen, laet staen are talen. ‘k Weet uit
ervaring dat daer echt niks van klopt. Hoo
veder? Welaeten toch nijt alles zoëmar óp z’n
beloëp? Neejen, dat nijt.
Al in 1971 – nog vur dat de Historische Kring
Huizen bestung – wurden de Huizer Dialect
Werkgroep ópëricht. Deur buitenminsen, wel
te verstaen! Óm d’r mie an ‘t werk te gaen,
mózzen d’r netuurlijk wel echte Huizers
bijkómmen. Ik weet, dat ze behalleve ‘t vule
werk dat ëdaen wurden, oëk vuul plezier
mót mekaar hadden. Zoëdooënde wurden ‘t

Kruidenier Hoogvorst op de hoek Kerkstraat/Lindenlaan in 1918.
toch vurral as ‘n aardighaidjen ëzien en dat ‘t
héël arg noëdig was wazzen ze nijt echt van
deurdrungen.
Zelf was ik d’r nijt van ‘t begin of an bij mar
nae éën of aarhalf jaar bin ik d’r “inëlokt”
deur Kees van Piet de Scheerder, da’s dus
nou al meer as 45 jaar vróm. Kees zai, dat
ze nog een mannetjen noëdig hadden en dat

‘r arg vuul ëlacht wurden. Nou, wéël trapt
daer dan nijt in? ‘t Was oëk wel zoë en de
ónvergetelijke en héël sympathieke mevrouw
Francken, dee vurzitter was, mós óns parte
keren tot de orde ropen. Heren, zai ze dan,
er moet ook nog gewerkt worden. Nou, dat
hemmen we ëweten. As ‘k nog denk an de
lijsten van werwoorden mit vervoegingen,

dee ik mós maken, wur ‘k d’r nog draeierig
van.
Ik het, jij hemmen, hij/zij/’t/wij/jelui/hullie en
zoë meer. Teugenwoordige tijd, verlejen tijd,
voltooide tijd, voltooid verlejen tijd en zoë
meer. Dat alles oëk nog van “wederkerende
werkwoorden” (Vrómkerende werkwoorden
staet toch ‘n bietjen raar nij). Dan wurden
‘t werk dat elk van óns ëdaen had, weer en
nog ëries deur de héële groep nae-ëlezen.
We wazzen ‘t lang nijt altoës mót mekaar
éëns, mar ‘t wurden altoës bijëlegen en echt
strijen hemmen we nooit ëdaen. We kregen
dus altoës vur de vollegende keer allemol
huiswerk mie. Nou kreeg éën van óns een
keer de vraag, óm ëries uit te zeuken, hoo mót
‘t éën of aar vroger góng. Nou, dat dee die
graeg. De vollegende keer vreug mevrouw
Francken, of tie al wat te weten ëkómmen
was. ‘t Angtwoord: “Neejen, mevrouw, d’r
binnen gien ouwe minsen meer”. Hij was
too oëk al ‘n aindjen in de seuvetig en zou ‘n
ouwere generasie wat wullen vragen mar dat
gung gien meer!
Ampart is oëk, bedocht ik me vuul later, dat,
vur zoëveer ik weet, d’r nooit over ëpraat is,
óm een vrouwmins bij de groep te halen. Dee
zouwen toch wel wat over ‘t huishouwen
hemmen kannen inbrengen en meugelijk are
zaken waar wij as manlui minder van wisten?
Mót de woordenbookgroep hemmen we dat
40 jaar later weel wat aarst ëdaen.

Naer ‘k zoë denk, wazzen d’r in 1971 tussen
de vier- en vijfduzed minsen, dee Huizers
praatten. Nou zallen d’r nog zoë’n duzed over
wezen. Dee binnen – óp uitzóngeringen nae –
boven de 65 jaar. Dus, dat ‘t harde achteruit
gaet en óp z’n ainde loëpt, lijkt haast wel
zeker. De Huizer Dialect Werkgroep bestaet
nog altoës, nou binnen de Historische Kring
Huizen. ‘t Éën en aar wurdt ëprambeerd,
wat nijt éëns altoës van de Historische Kring
uitgaet. We hadden al een schoëlklassie
mar bar wainig leerlingen! De Historische
Kring Huizen het in 2015 een Woordenbook
Huizer Dialect uitëgeven. Éëns in de maand
staet ‘r een mooi stukkien in ‘t Nieuwsblad
voor Huizen van een nijt éëns zoë’n ouwe
Huizere man. Deezelde man kómt oëk nog óp
schooëlen. Mooi werk mar of we mit dat alles
‘t Huizers overainde kannen houwen? Wéël ‘t
weet mag ‘t zeggen en de Historische Kring
Huizen hoort graeg, of d’r sóms nog minsen
binnen mót goeëie ideeën.
Nou bin ik van vur de oorlog dus langetermijn-denken dooën ik gien meer. Toch wul
ik best nog wel ëries miedooën mit ‘t éën of
are prambeersel óm ‘t Huizers overainde te
houwen. Jammer genógt, mar as ‘k héël erlijk
bin, loëf ‘k nijt dat we ‘t tij nog kannen keren.
Gerrit van Jan van Goësen van Geb

De ramp met de HZ 234 op 8 februari 1906
door Klaas Westland
De ramp met de HZ 234 wordt vaak verward
met de ondergang van de HZ 52, die in 1925
op de Zuiderzee voor de kust van Huizen verging. Bij deze ramp heette de schipper en de
knecht namelijk ook Veerman. Het verhaal
geeft een beeld wat er gebeurd is met de HZ
234 in 1906.
Vertrek uit de haven van Huizen
Vroeg in de ochtend varen op maandag 5 februari 1906 enkele schuiten de haven uit,
richting IJmuiden. Een van de vroege vertrekkers op deze maandagochtend is een vrijwel
nieuwe schuit, de HZ 234, met aan het roer
de 31-jarige Gerben Westland (Geb van Lammert van Piet van Lammert) en als schipper
zijn neef, de 36-jarige Gijsbert Veerman (IJp
van Aart).
Gerbert Westland Lzn (1875-1906)
Geb was in 1903 getrouwd met Geertje Schaap
(1874-1954). Zij hadden één dochtertje van 2
jaar, Grietje (1904-1987), vernoemd naar haar
oëtjen. De visserman Geb was een zoon van
Lammert.
Gijsbert Veerman Azn (1870-1906)
De schipper Gijsbert Veerman werd IJp van
Aart genoemd, naar zijn in 1898 overleden vader Aart Veerman (Aart van Trainen Hain). De
schipper IJp van Aart was sinds enkele dagen
opnieuw vader geworden van een dochtertje:
zij werd op 21 januari 1906 geboren.
HZ 234 gaat weer buitengaats
Op donderdag 8 februari 1906 stak er langzaam een toenemende storm uit het zuidwesten op. De toppen van de golven begonnen te
verwaaien in de wind; op zee was het ongeveer windkracht 7. Het was die dag omstreeks
elf uur laag water in IJmuiden, hoog water zou
het om halfvijf in de middag zijn. Vanwege
de storm zochten de op zee verblijvende vissersschepen stuk voor stuk beschutting in de
vissershaven van IJmuiden. Ook de HZ 234
zocht deze haven op. Maar tot verbazing van
de tientallen andere kustvissers, die al naar de

visserijhaven van IJmuiden waren gevlucht,
gingen de twee neven na verloop van tijd weer
terug naar zee. Nu waren ze wel wat gewend
van IJp en Geb, want beide waren doordouwers die niet zo snel van zee gingen. Wat IJp
Veerman en Geb Westland bezield hebben, is
onbekend. Waarschijnlijk wilden ze nog voor
de allerlaatste keer een goede besomming maken. Volgens overlevering had IJp nog tegen
andere vissersmannen geroepen: “We gaen
d’r uit! D’r is wijnd genógt en we hemmen de
héële zee en alle vis vur ons aigen!”.
Van het rift in ‘t aindje
De wind nam in kracht toe en ruimde tijdens
buien naar west tot noordwest. In plaats van
voor de wind werd de koers vrijwel aan de
wind! Het zwaar gereefde grootzeil moest er
weer bij om hoogte te kunnen houden. Met
een klein puntje fok en een flinke rif in het
zeil ging het naar het noorden. Van het rift in
‘t aindje werd deze zeilvoering genoemd door
de vissersmannen uit Huizen. Het grootzeil
wordt op de Noordzee zo hoog mogelijk in de
mast gehesen. De stormbuien werden vergezeld door hagel en natte sneeuw. Hun oliegoed
bood niet voldoende bescherming tegen al dit
water en langzaam raakten ze doorweekt. In
combinatie met de koude temperatuur kostte
het veel energie om overeind te blijven en nam
de vermoeidheid geleidelijk toe. Door de hoge
golven zwalpte het zeewater voortdurend in de
schuit. Afwisselend stonden IJp of Geb in gebukte houding water te hozen, terwijl de ander
aan de pomp trok. Het was voor hen letterlijk
pompen of verzuipen.
Talie aan het roer
Door de kracht van de ruwe zee werd het
steeds zwaarder voor hen het roer met de hand
te bedienen, ook de heupen werden gebruikt
om het roer met de helmstok te bedwingen.
Ongetwijfeld werden daarbij hun heupen bont
en blauw van het slaan van het roer in de ruwe
zee. Terwijl de golven soms over de schuit
heen liepen, probeerden ze aan boord alles zoveel mogelijk stormvast te sjorren.

Noordzeekanaal-Velsen-IJmuiden Botter HZ 121. CC: Zuiderzeecollectie, vervaardiger: onbekend.

Een Noorder Verloop
Pas tegen vier uur in de middag waren ze voor
de kust van Petten. In de namiddag kwam er
een zeer zware depressie over de Noordzee
voorbij. Op zee nam de wind tot windkracht
negen toe, volgens het KNMI in buien zelfs tot
orkaankracht. De wind schoot door naar noord
noordwesten en er stak een ‘Noorder Verloop’
op. Rond halfvijf in de middag werd snelheid
gemaakt en met volle vaart ging het richting
strand. Nu waren ze allebei goed bekend met
de Noordzeekust. Het was hen dus vermoedelijk bekend, dat ze iets boven Callantsoog de
schuit zo op het strand hadden kunnen zetten.
Maar waarschijnlijk waren ze door het donkere en slechte weer niet in staat hun plaats precies te bepalen; hierdoor kwamen ze jammer
genoeg op de zandbanken voor de kust tussen
Petten en Callantsoog terecht.
Stranding Callantsoog
De schuit strandde op 450 meter bezuiden
strandpaal 16 nabij Callantsoog. In eerste instantie lag de schuit nog rechtop in de branding. Plotseling sloeg een extreem zware
breker de ruim 25 ton zware schuit op zijn
kant. Het moet een verschrikkelijk hoge golf
geweest zijn om zo’n zware schuit op te tillen
en om te gooien. Een van de vissersmannen
kon zich nog aan een stuk van de afgebroken
mast vastklemmen, de ander werd gelijk de
woeste zee ingezogen. Tot hun afgrijzen zagen
de toeschouwers op het strand, dat na verloop
van tijd ook de krachten van de laatste visserman afnamen en dat ook hij van het wrak werd
afgeslagen en door de golven werd meegenomen. Door het ijskoude zeewater raakte hij
zwaar onderkoeld, hij gleed daarom langzaam
weg in bewusteloosheid en kon niet langer
weerstand bieden aan de zware grondzeeën.
Wrakhout
Per telegram werd de burgemeester van
Huizen gewaarschuwd en moest dominee
Beekenkamp de doodstijding naar twee
weduwen brengen. Wanneer een gesprek
stilvalt, wordt er wel eens spottend gezegd:
‘de dominee komt voorbij’. Dit gezegde stamt
uit de Nederlandse vissersdorpen: wanneer
de dominee zich met een ernstig gezicht op
straat begaf, wisten de inwoners dat hij een
slechte tijding had voor een vissersgezin en
verstomde het rumoer op de straten en in de
stegen. Zoals alle botters in Huizen was de
schuit van IJp van Aart niet verzekerd tegen
schade. Ook de Visscherij-Vereeniging ‘Ons
Belang’ in Huizen had geen middelen in kas
om uitkeringen te doen bij calamiteiten; haar
statuten voorzagen niet bij schade aan de
schuit. Wel heeft het bestuur geld ingezameld
onder haar leden voor beide weduwen.
Texelsche Courant
Tien maanden na het ongeval dreef op 17 december 1906 het lichaam van IJp Veerman aan
op de Zuiderdijk bij Oudeschild op het eiland
Texel. Het hoofd van de openbare school in
Huizen, meester P. Beemsterboer, had echter

een abonnement op de Texelsche Courant. In
deze krant las hij een klein berichtje over het
aangespoelde lijk van een visserman op Texel.
In dit krantenberichtje werd ook ingegaan op
de kleding van de visser. Er werd gesproken
over twee kleine gouden knopen aan het halsboord, een wit baaien hemd, een blauwe borstrok, een zwarte broek en zwarte, gespikkelde,
kousen. Met dit krantenbericht benaderde hij
meteen Piet van Aart met de vraag of het soms
zijn broer IJp zou kunnen zijn.
Pas ruim een jaar later, dreef op 23 februari

1907 het danig verminkte lichaam van Geb
Westland weer aan op het strand van Callantsoog. Doordat hij van zijn oudere broer Piet
diens riem uit zijn marinetijd had geleend,
konden de autoriteiten aan de hand van het
dienstnummer van zijn broer het lichaam van
Geb achteraf identificeren.
Het volledige verhaal, de gebruikte bronnen
en literatuur staan vermeld in De Ratel van
november 2001.

bessie, waimpie en harpie

GEKKE HENKIE
… januk, daer hij-je gelijk an kijnd dat is zeker lang ëliejen. De tijd staet nijt stille hè!
Over tijd ëspreuken, ik hoorden van Lammert dat de Historische Kring en De Ratel oëk
alweer veertig jaar bestaen!
Bel bel, veertig jaar Waimpie? Oë dat wist ik nijt, óngeloëfelijk! Wist jij dat Harpie? Jij
binnen nogal druk mót dee minsen van De Ratel toch?
Beljaat, ik het ’t al ëhoord want ik bin ëbeld deur dat minsie - hoo heet ze oëk alweer,
ze schrijft héële mooie boken “Gevangen Wijnd” bevurbéëld, kijnd zoë’n mooi book nou ja, ik weet ’t nijt zoë gauw van wéël of dat ze d’r éëntjen is. Mar zij vertelden ’t too
ze me belden, ze zai dat ze ’t gaen vieren en dat d’r van alles te dooën is: D’r kómt ’n
kijermiddag over Sóndereklaas in ’t Visnet, en ’n aauwud vur iederéën óp acht november
en daer gaet ’t over vroger, over “Lief en Leed” in de visserij, en d’r kómt óp éënentwijntig
november ’n vurdracht in ’t Huizers, en nog vule meer hoor, mar dat weet ik gien meer,
m’n hoëfd loëpt óm de leste tijd. Oë ja, en de Boutjies fabriceren ’n jubileumkrant.
Ze vroog of wij in dee krant wouen maeken net as dat we vroger in ’t Huizere Blaadjen
deejen. Mar ’t mós wel vur niks. Dus ik zeg teugen d’r, ik zeg, dree kaertjies vur de
vurdracht dan - kannen we mooi mót z’n dreejen gaen docht ik bij mijn aigen - mar neejen
dan kón oëk nijt.
Kijnd kijnd, wat ’n krenterig gedoo, héël bar! En wat hij-je mót d’r ovvëspreuken?
Dat we daer nijt an beginnen! Óm de weerga nijt, zai ik d’r bij, ómdatte we aarst an de
gang blijven, wat jou!
Krek Harpie! Mooi ëspreueken mins! Ónze schoërstie mot ómmers oëk roëken. Astrangt
dat ze dat durven te vragen nij?! Kijk as de Boutjies ’t nou ëvreugen zouen hemmen had
’t wat aarst ëweest nij.
Neejen hoor, van óns gien woord! We binnen gekke Henkie nijt!

1979
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De Elios

Op vertoon van deze
advertentie:

10

+2

Historische kring
Huizen,
Gefeliciteerd met jullie
veertigjarig jubileum!

2019

een stukje historie
van Huizen.

GRATIS

Oostermeent-Oost 84
1274 SN Huizen
Tel. 035 - 525 38 53

webwinkel: www.wijnadvies.nl
Havenstraat 30 Huizen | tel.: 035 - 888 95 95

Oude Raadhuisplein 4
1271 RH Huizen
Tel. 035 - 525 38 55

www.vandentolopticiens.nl

2019

Voedselpakkettenactie
Bijdragen zijn meer dan welkom
op rekeningnummer

NL97 RABO 0329 9600 08
o.v.v. Voedselpakkettenactie 2019

Heerlijk voor de
wintermaanden:
onze Rookworst, vorig jaar als
lekkerst bevonden van Huizen!

Bedankt
voor uw steun!

We hebben dit jaar ook weer
heerlijke, mooie vleessoorten
speciaal voor onder andere
de feestdagen:
Ribeye, Picanha, Côte de Boeuf, Lamsrack,
maar ook onze eigen Varkensfiletrollade of
eigen fabrikaat Gourmetvlees!

Help de allerarmste gezinnen de winter door:

Voedselpakkettenactie Albanië Comité
Jaarlijks zet de Stichting Albanië Comité rond de feestdagen een voedselpakkettenactie
op touw voor de allerarmste gezinnen in de bergdorpen. Dit extra voedsel is broodnodig.
Een pakket met producten bevat o.a. olie, meel, rijst, suiker, kaas en christelijke lectuur,
om zo ook in de bouwvallige huisjes het LICHT van kerst te laten schijnen. Deze
allernoodzakelijkste levensbehoeften kosten € 40,- en helpen een gezin om de drie
koudste wintermaanden door te komen. Het Albanië Comité hoopt ook dit jaar weer 900
voedselpakketten uit te mogen delen en dat het benodigde bedrag binnen
mag komen, door met elkaar de schouders onder deze eindejaarsactie te zetten.
Deze vrouw zal u er samen met alle andere Albanese gezinnen in de afgelegen Volg de
actie
bergdorpen opnieuw ontzettend dankbaar voor zijn. Zij kijkt er samen met haar
op:
kinderen en kleinkinderen al naar uit.

www.albaniecomitehuizen.nl / facebook.com/albaniecomitehuizen

Ps: Dinsdag 24 december hebben
wij weer een extra verkoopdag in
ons bedrijfspand speciaal voor de
kerstbestellingen.

Tot ziens op de markt.

DonDerDag Bussum - Wilhelminaplantsoen VrijDag Laren - Plein 1945 ZaterDag Huizen - Oude Raadhuisplein
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Historisch voordelige aanbiedingen:

HAMBURGERS
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Alle aanbiedingen geldig t/m 2 november 2019
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Vershof

Kerkstraat 20-22 - 1271 RL HUIZEN
Tel. 035-5254217 - Fax 035-5235714

www.koelewijn.keurslager.nl
www.cateringhuizen.nl

Sinds 1936

Chardonnay
Carménère

Wij verzorgen proeverijen voor groepen vanaf 6 personen op
de brouwerij en bierfeesten op locatie en hebben natuurlijk
een ruim assortiment lokaal gebrouwen bier.
Wil je alles weten over het maken van bier, volg een eendaags
brouwseminar of de meerdaagse bierbrouwcursus.
Kijk op de website voor meer informatie.

Cabernet Sauvignon
Malbec
Merlot

www.gooimeerbrouwerij.nl
info@gooimeerbrouwerij.nl
Tel: 035 204 20 05
Binnendelta 4-L
1261 WZ Blaricum
Blaricummermeent

Sauvignon blanc
Anna’s
Witte

G

B

Gooimeer Brou erij

Gooische
Trol

Gooische
Bertus

Gooische
Duivel

G

G

G

B

Gooimeer Brou erij

Bier van Anna’s hoeve

Bier voor de liefhebber,

dat moet je proeven.

krachtig, moutig en kruidig.

B

Gooimeer Brou erij
Een bier voor elke dag,
om lekker van te genieten.

Hilfert’s
Blond

B G

Gooimeer Brou erij

Een krachtige Tripel, alsof een
engeltje over je tong piest!

B

Gooimeer Brou erij

Gooimeer
Avondrood

G

B

Gooimeer Brou erij

Een pittige Blonde,
ietsje kruidig en fris gehopt.

Borduren • Fournituren • Voering • Wol

Bij ons koopt u geen
kat in de zak, de
kwaliteit en prijs
is ons bewijs.

RADIO - TV

Handwerk Speciaalzaak

De Pauw

Per fles e 7,55

Voor uw tv-, video- of
audio-apparatuur.
Ook voor uw wasmachine,
koelkast, enz. enz.
Eigen werkplaats, dus
lage reparatiekosten en
vlotte service.
GÉÉN VOORRIJKOSTEN!!!

J. Spier en Zonen
Binnendelta 5e 1261 WZ Blaricum
Tel. 035 - 5251565
Uw geluids- en wasmachinespecialist

Havenstraat 9
1271 AB Huizen
tel. 035 5251881
bloemen@strelitzia.nl

www.strelitzia.nl

Aktie
Bij 6 flessen

e 6,99 per fles
Achterbaan 36 - 1271 TZ Huizen - Tel. 035 - 5253384

Achterbaan 32, 1271 TZ Huizen
Telefoon 035 - 525 12 12
www.handwerkzaakdepauw.nl
E-mail:
info@handwerkzaakdepauw.nl

Gemeenschappelijk actief

PCOB- afdeling Huizen
Als onderdeel van de landelijke
PCOB wordt gestreefd naar
belangenbehartiging op gebied
van koopkracht, digitalisering,
zingeving, zorg-welzijn-wonen en
veiligheid.
Ook kunt u bij ons terecht voor
advies en ondersteuning bij
maatschappelijke vraagstukken.

Activiteiten:

Ledenvoordeel:

• Maandelijkse ontmoeting,
ontspanning en/of educatie
• Drie á vier keer per jaar KBO-PCOB
themamiddag
• Maandelijks koffiedrinken in de
Brassershoeve
• Busreisjes

• Maandelijks eten in de
Oude Pastorie
• Korting bij de
“Vrienden van de PCOB”
• Collectieve zorgverzekeringen,
• Belastingservice voor minima
• Rijbewijskeuring
• KBO-PCOB energie

Informatie:
Mw. M. van Manen, voorzitter (035-5242371)
Mw. H. Vos, secretaris (035-5251178)
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●

Knikarm-

Sinds 1925

en uitvalschermen

Schaepmanlaan 1, 1272 GJ Huizen,
Tel.: 035-525 48 53 - Mob.: 06-204 486 46
e-mail: info@sunstore.nl - www.sunstore.nl

●

Markiezen

●

Screens

●

Rolluiken

●

Horren

●

Terrasoverkappingen

●

Serrezonwering

●

Binnenzonwering

●

Raamdecoraties

●

Reparatie en

www.aannemerbout.nl
Heeft u plannen voor een kleine of grote verbouwing?

TOTAALPAKKET
Van klein project tot complete verbouwing

Onderhoud

Industrieweg 9a, 1271 AJ Huizen 035 - 5252229 / 06 - 53409991

aar

Je huis verkoop je zo!

…met de strategie van verkoopexpert en makelaar Mark Teeuwissen
Je huis verkopen is een spannend maar vooral ook een
leuk proces. Steeds meer woningeigenaren willen zelf
meer zeggenschap en controle uitoefenen over hun
woningverkoop. Tenslotte weet niemand zoveel over
zijn eigen huis en de buurt te vertellen als de verkoper
zelf.

www.teeuwissen.com

In dit praktische boek vertelt makelaar
Mark Teeuwissen hoe je de verkoop van je huis slim aanpakt.
•
•
•
•

Hoe bepaal je de juiste vraagprijs?
Wat is de beste verkoopstrategie?
Hoe kan je effectief gebruik maken van Funda?
Hoe grijp je in als de belangstelling afneemt?

Bestel voor € 22,50 of lees alvast gratis het eerste hoofdstuk op
www.jehuisverkoopjezo.nl

1999

1979

Mark Teeuwissen is een makelaar 3.0. Hij maakt gebruik
van een unieke, innovatieve en strategische aanpak in
het verkoopproces van een woning.
Gevestigd in Huizen, op Haardstedelaan 16.
035 - 20 314 77 www.markteeuwissen.nl
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tijd mie ëgaen

WWW.TOPSHOE.NL

Bestevaer 50, 1271 ZA Huizen Tel. 035 - 525 23 19
Mercuriusweg 39, 3771 NC Barneveld Tel. 0342 - 425 678

“Ik wil gasloos wonen, maar hoe doe ik dat?”
Gasloos wonen is mogelijk,
óók in bestaande woningen.
Schipper Installatie is de
specialist op het gebied van
gasloos wonen en geeft je een
betrouwbaar advies op maat.
Lid van:

Lindenlaan 18 - Huizen - T: 035-5253921 - E: huizen@olsthoornbanket.nl
Amersfoortsestraatweg 3E - Naarden - T: 035-6949000 - E: bestel@olsthoornbanket.nl

Schipper Installatie B.V.
Huizen
T. 035 - 5268540
www.schipperbvinstallatie.nl
info@schipperbvinstallatie.nl
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Kalkovens nu

Koningin Wilhelminaschool toen

Wilhelminahof nu

Kalkovens toen

Transformatie Prinsengrachtziekenhuis, Amsterdam

Transformatie De Ripperda, Haarlem

am

Transformatie Cum La

ude, Nĳmegen

Transformatie Muntplein, Amsterd

Historische Kring Huizen, van harte gefeliciteerd
met het 40-jarig jubileum!

