KENNISMAKING MET NIEUWE VOORZITTER HISTORISCHE KRING HUIZEN

“Het oude dorp is prachtig,
een pareltje is het…”
een driehoek met het Huizer Museum
en de Stichting Huizer Botters. Daar
hoort de Huizer Courant c.q. Drukkerij
Bout eigenlijk ook bij, dus is het een
vierkant in plaats van een driehoek.
We werken graag met hen samen op
het gebied van oude foto’s, dialect enzovoorts. We vullen elkaar aan en dat
is heel goed. Ieder heeft zo zijn eigen
inslag, soms is die ook commercieel en
dat vind ik prima.”
De Kring heeft ook een goede, zij het
wat sluimerende, zusterrelatie met de
Vrienden van het Oude Dorp.

Ewoud Doyer is de nieuwe voorzitter van de Historische Kring Huizen.
Sinds 18 mei heeft de Historische
Kring Huizen een nieuwe voorzitter, de heer Ewoud Doyer. Hij was
al 15 jaar lid en draaide mee met de
activiteiten van de kring. Toen hem
gevraagd werd om voorzitter te worden, “heb ik ja gezegd”. Doyer vindt
het een uitdaging om voorzitter van
de Historische Kring te zijn. Hij was
juist in de fase beland waarin hij zou
gaan stoppen met werken en vond
het voorzitterschap een mooi alternatief. De laatste tien jaar werkte hij
voor zichzelf als adviseur, daarvoor
was hij werkzaam voor een aantal
grote Nederlandse multinationals
(o.a. Unilever en Wessanen) op het
gebied van de productie en distributie van levensmiddelen. “Ik ben
altijd bezig geweest in de productie
van voedsel en in die rol ben ik later
adviseur geworden. Soms werkte ik
als interim en bijna altijd op het internationale vlak”.
Achttien jaar geleden verhuisde hij
naar Huizen. Samen met zijn vrouw
geniet hij van de natuur en de omgeving. Het was puur toeval dat ze in
Huizen kwamen wonen. “We wonen
hier met heel veel plezier. Voor die tijd
kwamen we al wel af en toe in Huizen
omdat mijn zwager hier woont, maar
we kenden het dorp niet echt. Toen
we hier woonden, ontdekten we hoe
leuk het dorp is. Ik ben een Delftenaar,
een technicus, maar heb ook altijd belangstelling gehad voor geschiedenis
en historische dingen. Na een jaar of
twee ben ik lid geworden van de Historische Kring Huizen. Ik lees graag over
de historie die gaat over plaatsen dicht
in de buurt, bijvoorbeeld over de geschiedenis van de landgoederen in het
Gooi en het ontstaan van de Utrechtse
heuvelrug”, legt de nieuwe voorzitter
uit. Doyer is niet kerks en spreekt geen
Huizer dialect, maar dit weerhoudt hem
er niet van om het dorp te waarderen
en zich er voor in te zetten.
Taken Historische Kring Huizen
Over de taken en bezigheden van de
kring, vertelt hij: “De Historische Kring
is in brede zin bezig met alles wat historisch is in en om Huizen. Dat is te
breed en dus moeten we keuzes maken. De meest actieve werkgroepen op
dit moment houden zich bezig met: het
archief, het dialect en de klederdracht.
In het verleden was er ook veel aandacht voor (de geschiedenis van) botters en de visserij, maar na de komst
van de Stichting Huizer Botters worden

een aantal van deze activiteiten door
hen ingevuld.
Onze Werkgroep Archief archiveert
oude foto’s, documenten, boeken,
beeld en geluid, kaarten en dergelijke.
De Werkgroep Huizer Dialect is een
zeer actieve groep van negen personen die momenteel samen met een
lexicograaf de laatste hand legt aan
een woordenboek dat begin oktober
uitkomt. De bijbehorende CD is in
goede samenwerking met de regionale omroep 6FM tot stand gekomen.
Verder geeft werkgroep- en bestuurslid
Klaas Schipper les in Huizer dialect.
De Klederdrachtgroep geeft tien tot vijftien keer per jaar acte de présence op
allerlei klederdrachtfestivals in Nederland en tijdens activiteiten in Huizen,
zoals de Botterdag die 20 juni plaatsvond.
De Werkgroep Genealogie houdt zich
voornamelijk bezig met archivering.
Stelt iemand echter een vraag, dan
gaan we voor diegene op zoek naar familiegegevens. De Werkgroep Handel
en Industrie is momenteel wat slapende. We zijn bezig die te doen opleven,
bijvoorbeeld doordat deze werkgroep
schrijft of laat schrijven over oude Huizer winkeltjes (in de Huizer Courant).
Daarnaast is er nog de Werkgroep
Oude Begraafplaats die informatie
vastlegt en rondleidingen wil intensiveren. En daarmee mensen die er veel
van weten bij elkaar brengen.
Een bijzondere activiteit betreft de
fietstocht door de omgeving van Huizen die Jan Rebel incidenteel onder de
vlag van de Historische Kring organiseert. Deze is zo populair dat de tocht
wel elk jaar of zelfs twee keer per jaar
gehouden zou kunnen worden.
Tenslotte hebben we vier keer per jaar
een bijeenkomst in de Boerderij waar
dan een presentatie over een historisch onderwerp wordt gegeven. Naast
onze website en Facebook pagina verschijnt ons blad ‘De Ratel’ vier keer per
jaar met zoveel mogelijk nieuwe historische artikelen.
In het Huizer Museum hebben we een
ruimte waar we ons archief en vergaderruimte hebben. Deze locatie maakt
het gemakkelijk goede contacten te onderhouden met de Museum organisatie
en waar mogelijk onderwerpen samen
op te pakken. Zo verzorgde de Werkgroep Archief onlangs een tentoonstelling in het Huizer Museum over Huizen
in de laatste maanden van de Tweede
Wereldoorlog en rond de bevrijding.
De Historische Kring functioneert in

Plannen
Nieuwe ideeën voor de kring zijn er
genoeg, maar het is moeilijk om voldoende mensen te vinden die de
ideeën willen uitwerken. Doyer: “Ook
recentere geschiedenis is interessant,
bijvoorbeeld: hoe zat het met de komst
van riolering, water, elektriciteit, gas
en telefoon in Huizen? Hoe kwam dat
tot stand? Grote fabrieken hielden zelf
hun historie bij, maar die documenten
dreigen te vergaan. Wat was er allemaal, welke machines gebruikte men
en hoe ging dat? Er zijn onderwerpen
te over, zoals de bouwkundige historie:
hoe werden de woningen vroeger gebouwd? Wie woonde waar? Allemaal
de moeite waard om vast te leggen en
inzichtelijk te maken.
We zoeken mensen die het leuk vinden om dit soort onderwerpen op te
pakken. Het is boeiend werk, maar
het kost tijd en iemand moet het doen.
Daarnaast zoeken we mensen die zelf
al iets hebben verzameld of van hun
voorouders hebben gekregen en dat
publiek willen maken.
En een heel ander type plan: onze leden zijn relatief op leeftijd en daarom
moeten we ons bezinnen op de vraag:
“hoe kunnen we ons leden bestand
verjongen?”
Er zijn ook heel concrete plannen zoals:
Zichtbaarheid geven aan de loopgraven op het Ericaterrein. Deze loopgraven zijn een onderdeel van de Voorstelling Naarden uit de 1e Wereldoorlog. Wij zijn daarover in gesprek met
de Gemeente en het Goois Natuur
Reservaat.
Een inmiddels bestaand concept over
gevelstenen in boekvorm uitgeven.
Maar allereerst gaat het bestuur aan
de slag met een inventarisatie van alle
huidige activiteiten en plannen van de
Historische Kring Huizen.

Zijn voorzitterschap
Ewoud Doyer vindt het “een uitdaging
om al het goede in de cultuur van de
Historische Kring te behouden en er
hier en daar een ‘twist’ aan te geven,
zodat er ook nieuwe dingen gebeuren.
Ik ben van oorsprong een niet-Huizer
maar in het bestuur zitten veel echte
Huizers. Wat ik boeiend vind aan de
geschiedenis van Huizen, is hoe het
oude dorp is ontstaan. Ook ben ik
gecharmeerd van de zeekant. Ik zou
meer willen weten hoe de zandbanken
vroeger lagen en hoe zat het met de
stijging van de zeespiegel? En de typische Huizer cultuur, hoe kwam die tot
stand? Dat boeit me.”
Anderhalve dag tot twee dagen per
week is hij bezig voor de kring. “Dingen
op gang brengen kost veel tijd”, zegt
hij, één van de redenen waarom hij er
graag meer mensen bij wil betrekken.
Over Huizen zegt hij: “Het oude dorp is
prachtig, een pareltje is het. Wat ik jammer vind, zijn al die hoge heggen. Het
karakter van het oude dorp moet echt
behouden blijven. De oudere engen er
omheen die niet zijn volgebouwd, zijn
ook wonderschoon, vooral het gebied
ten westen van de Sijsjesberg. Er zit
veel cultuurhistorie en dit gebied is onderbelicht.
En ik ben blij dat de gemeente Huizen
politiek de wil en financieel de ruimte
heeft om aan erfgoedbehoud te doen.
De manier waarop de Huizers opereren, bevalt me prima. Ook hoe de
middenstand zich opstelt, spreekt me
aan. Er is hier een Doe-maar-gewoonsfeer. Ik houd van Huizen; het heeft
iets eigens en de angst voor de strenge
christelijkheid, is mijns inziens onterecht. Het valt zo mee.”
Belang
Tenslotte: Waarom het van belang is
dat de Historische Kring Huizen bestaat? “Het verdient de aandacht om
historische zaken die verloren dreigen
te gaan te verankeren en te conserveren. De Historische Kring Huizen biedt
daartoe een platform, structuur, ruimte
en financiën. Ook heeft de kring tot taak
bekendheid te geven aan en iedereen,
maar vooral jongeren, te interesseren
voor de historie van Huizen. Maak je
de geschiedenis zichtbaar, dan realiseren mensen zich de waarde ervan
pas”, zegt hij.

De Klederdrachtgroep geeft tien tot vijftien keer per jaar acte de présence op allerlei klederdrachtfestivals in Nederland en tijdens activiteiten in Huizen,
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