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5e jaargang nr. 2, april 1984
In de komende maand staan twee activiteiten van de Historische Kring
op het programma:
— een wandeling op 12 mei (zaterdag) om 14.00 uur op het landgoed
OUD NAARDEN
en
— op 17 mei om 20.00 uur een lezing door architect G. van de Pol over
HET VERANDEREND GEZICHT VAN HUIZEN
in de Groen van Prinsterermavo, Bovenweg 3, Huizen.
Noteert u deze data?
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WANDELING: op 12 mei om 14.00 uur verzamelen wij bij de ingang van het
landgoed OUD—NAARDEN aan de Oud Huizerweg.
Kent u het landgoed al? Zo nee, dan is dit uw kans om er kennis mee te
maken. Zo ja, dan valt er altijd wel weer iets nieuws te ontdekken!
Drie of vier IVN—gidsen staan klaar om u rond te leiden. Het plan is
om een wandeling te maken van ongeveer 1.1- uur. Tijdens de wandeling
zult u onder de bekoring komen van dit mooie landgoed. Het is een van
de rijkste plekjes in Nederland. Met rijk wordt in dit geval bedoeld:
rijk aan leven. Veel soorten vogels, kevers, vlinders, mossen, padde—
stoelen, enz. Ook vleermuizen en slangen leven er. We kunnen het niet
allemaal gaan opnoemen. Komt en overtuigt u zichzelf!
Wij zorgen weer voor zoveel mogelijk gegevens uit het verleden. Zoals
altijd houden wij ons aanbevolen voor informatie uwerzijds!

Zoals u weet, zijn de afgelopen maanden regelmatig wandelingen rondom
Huizen gehouden. Vragen die bij onze vorige wandelingen zijn opgekomen
en waar we het antwoord nog niet op hebben gevonden volgen hieronder.
Wellicht weet iemand van u een of meer vragen te beantwoorden?
Waarom heet de laan die door het Crailose bos loopt Museumlaan?
Waarom heet het IJzeren Veld zo?
Waarom Holleweg?
Waarom Bikbergenbos?
Wanneer is er voor het eerst sprake van landgoed Kraailoo? Wie was
de eigenaar? Wat is daarna met het landgoed gebeurd?
— Wanneer is de Trapjesberg opgeworpen en waarom?

—
—
—
—
—

Antwoorden graag naar de Werkgroep Flora en Fauna, Biggekruid 24,
1273 XC Huizen.

•
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LEZING op donderdag 17 mei om 20.00 uur in: de Groen van Prinsterermavo,
Bovenweg 3, Huizen.
"Het veranderende gezicht van Huizen"
De doorgaande veranderingen in de historische kern van Huizen vragen om een
hernieuwde bezinning op hetgeen blijvende waarde heeft en derhalve behouden
zou moeten worden.
Dit thema zal door de heer G. van de Pol, architect te Huizen, worden ingeleid.
Er zullen illustraties gegeven worden en er zal ruime gelegenheid zijn tot
discussie.

De laatste jaren zijn de. wandelingen georganiseerd door de Werkgroep
Flora en Fauna van onze Historische Kring een vast punt geworden in
het programma. Daarnaast is de wandeling door het 'Oude Dorp' (in
september 1982 opgesteld ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
van de band met Bad Vilbel) schriftelijk vastgelegd en vermenigvuldigd.
als eigen uitgave van de Historische Kring. Deze wandeling is nog
f 1,—. Dit jaar komt daar
steeds te krijgen bij het secretariaat
nog bij een fietsroute bij! Op verzoek van de VVV's van Noord—Holland
is een fietsroute rond en door Huizen beschreven, welke opgenomen
zal worden in de jaarlijkse "Tour—in" krant, waarin tal van activi—
teiten vermeld staan, die in de zomermaanden plaatsvinden in de
provincie Noord—Holland. Deze krant is gratis te verkrijgen bij de
VVV 1 s, maar ook b.v. bij de bibliotheken in Huizen.
De beschreven fietstocht duur ongeveer één uur; de route kan uiteraard
ook te voet afgelegd worden! Rekent u dan op ongeveer drie uur.
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Ermelo, de 19e juli 1923.

Lieve meutje Aartje,
Nog welbedankt vur je brief. Ik heb t'r wel een poesien op motten wachten,
mar het was wel de meute waerd.
Hoo is het nou mot oeme? Is tie alweer een bietjen bijéklreurt?
t'Is zunde dat ik het zeg, mar ik had dat blaauwe oog en die wange welderies
wullen zien. Mar wat ik effen zeggen wou, ik vijn wel dat .o8me Lammert de
leste tijd een echte Jan Henne an het wurren is. Was tie vroger 8k al zoo
bemeujerig mot het huishouwen? Kijk, hij mag dan wel uit een groene femielje
kommen, mar al dat gewerk in huis, zou ik as ik jou was,mar een bietjen ofremmen. Want aarst wurdt ie vuus te mieterig, het mot wel een kerel blijven.
Ongertussen hoop ik wel dat het nou weer een bietjen aveseerd mot'um.
Want je hemmen gelijk, het is een lieve man, d'r zit gien kwaad bij. Ik mag
tum graeg, mar dat weten jelui welt
Veder was het mar goed, dat je nog nijt naer Ermelo konnen kommen, want het
is hier een heele drukte eweest.
Je motten weten dat het hier de gewoonte is, dat de heele femielje van
Lookeren mot de Painsterdagen bij mekaar kommen. Dat is dan zo8')n soort femielje bijeenkomst. Ze houwen het oms te beurten bij mekaar.
En nou was meneer degeene dee ze mos ontvangen. Aigelijk vurrig jaar al,mar: too
stung z'n hoofd d'r nijt naer, mar nou kon het weer lijen.
Wat was ik blij dat ik zoo deurezet had mot de schoenmaak. Alles zag t'r zo8
knappies uit, je zaggen gien kwintjen. Ze konnen d'r allemol een puntjen
an zuigen.
Mar je zallen wel nijuwschierig wezen naer de femielje van meneer. Nou meut,
da's een heel verhaal. Ik zal eerst effen een bakkien thee vur m'n aigen
inschenken en gae jij d'r ek mar goed vur zitten, want aarst raak je het
verbangd kwijt.
Vrijdas, vur de Painsteren, kwamen d'r hier zoen klaine twijntig man.
Dartien groeten en een stuk of zes kijer. Nou, ik heb het wel eweten. Het was
cat
mar goed Coba 3( je weten wel, de werkster dee weer een kijntje mot krijgen )
en Stientjen me zoo goed ehulpen hemmen, want aarst was m'n hoofd eméleupen.
Mar nou de femielje, want daer gaet het om.
Zukke keurige minsen, echt knap gedoo. Je konnen wel zien dat het rijke ltien
binnen. De zusters van meneer, 8k al minsen op leeftijd, hadden zukke mooie
kleren an en de hoeien dee ze op hadden
ons in darp nijt!

, nou meutjen, dat zie je bij
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De mannen dreugen van dee mooie lichte pakken, wel arg besmettelijk, mar het
stung hel deftig.
En dan de kijer. Dee zaggen d'r uit om deur een ringetje te halen. De maisies
hadden mooie geblomde jurrekies an, allegnig veun ik ze een bietjen am de korte kangt. Mar dat zal wel nijwerwes wezen, denk ik.
D'r wazzen 8k nog twee klaine jo8ntjies. Dee dreugen een metro8zenpakkien en
zwarte lakscho6ntjies an d'r lui bintjies.
Och heden, eên was t'r toch zo6'n lekker apetegrsient Too dee mijn egnmaal
in de gaten kreeg, was tie gien meer bij me weg te slaent Amar kwam die effen
in de keuken kle;,se-bessen. Z'n monkie stung nijt stille. Ik had zuiver schik
in dat kijnd. Hij heet Kareltje en zal zo8'n jaar of zeuven wezen, want
voordijmie gaet ie naer de tweede klas van scho61.
Deur al dat gepraat mot Kareltje, bin ik een ho8p te weten kommen van de
femielje. Neejen, wees mar nijt bange, ik heb het kijnd nijt uitghoord. Ik
hoofden mar een half woord te zeggen, of z'n monkie gung weer. Zo6 vrij as
zo8'n jo8ntjen is. Dat kom je bij ons in darp nijt teugen, daer kruipen ze
al onger moeders rokken as t'r volluk an de deur greupen wurd.
Mar go8d, om bij m'n verhaal te blijven, Kareltje vertelden dat z'n vader
dokter is in Apeldoorn. Dat lait an de are kangt van de Veluwe, lo6f ik.
Nou, meneer zal wel gro8s wezen op z'n zeul'''
Kareltje z'n moeder is 8k al zo8'n lief minsien. Het is een klain poppedijntjen, je snappen nijt dat ze nog vier kijer kregen het. Want boven
Kareltje zitten d'r nog dree. Mar daer zal de dokter wel raed op weten
hemmen, denk ik zoo.
Weet je wat Kareltje 8k zai? Dat, as tie later gro8t is, veejas wul wurren.
Nou, ik zie het er nog van kommen 6k. Het is zo8'n merakel wijs mannetjen.
M'n Huizere kleren veun die 8k al zo8 mooi. Alles wou die weten, d'r kwam
gien ainde an.
Too ik de eerste Painsterdag in vol ornaat naer de kerk wou gaen, wou die
mot alle geweld mie. Hij zeurde net zo6lang an z'n vaders ho8fd tot ie z'n
zin kreeg. Nou, je weten dat ik vuul van kijer hou, dus ik heb gzaid,,dat
as tie stille kon zitten, ik het d'r wel op durfden waegen.
Wij samen op de kerk an. Zuk gro8s stappen as tie dee en mar praten ongerweg.
Het was nog een hel hortjen lo8pen, dus m'n oren tuterden d'r van. Mar ik
docht bij m'n aigen, praat jij mar an, want je kannen dijmie nog lang genogI'
stille zitten.
Ongertussen wurden we inghaald deur de koest van meneer, daer zat de femielje
in, 8k op weg naer de kerk.
Nou, we hemmen d'r samen een hegle toer an êhad, dat kan ik je wel zeggen.
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M'n heele rolle peperdement het ie óppegeten en van m'n flessie 8jekl8je
is 8k nijt vuul overebleven. Om van de preek mar te zwijgen. D'r is nijt vuul
tot me deuredrungen dee marregen. Mar as ik dat blije kijnd zo8 naest me zag
zitten, maakten het weer een ho8p go8d. Nae oflo8p, too we kwanig buiten
wazzen, vreug tie: " As ik weer bij opa lozeer, mag ik dan weer met je mee? "
Wat zeg je nou van zo8'n joontjen? Zeg daer mar deries neejen teugen.
Ik hebium too een niepien in z'n hangkien egeven en ezaid, dat ie alto8s
mot me mie mag naer de kerk, zo8vuul die mar wul. Je kannen trouwes nooit
weten waar het go8d vur is, vij je 8k nijt?
Neejen, het is een mooi huishouwetje, dat van de dokter.
Dan het meneer van Lookeren nog een zeun, mar dee leert nog. Volges mijn,
hemmen ze dee op d'r lui ouwe dag ekregen, want hij zal zo6 achter in de
twijntig wezen.
Mar dat is een flierefluiter. Dee het't nerreges over. Hij zit op scho61 in
Delft. En dat neumen ze nou een student. Nou, ik vijn het mar een ouwe scheuk!
Om zo8 lang op scho81 te blijven, hij had al ho8g en breed etrouwd kannen wezen.
En as je het mijn vragen, vijnt ie het nog mooi 8k. En z'n vader mar schuiven.
Ik kan me d'r nijt mie bemeujen, mar as het mijn jo8n was, haalden ik tum
d'r of en kon die mot z'n luie mieter gaen werken. Daert
Laet ik d'r mar over ophouwen, want daer kan ik toch zo8 vuil om wurren, ik
snap nijt dat meneer gien wijzer is. Zo8 het ieder z'n gebrek, dat zie je mar
weer.
Neejen, dan is de dochter van meneer heel wat oppassender. Zij is de ouwste
van het stel. Het wurdt al een echte ouwe vrijster, ik denk dat ze zocl'n
jaar of veertig is.
Mina heet ze en ze is scho8ljuffrouw op een horige schen in Haarlem. Ik heb
beklag mot de kijer dee ze mot leren, want ze is zo6 dro8g as gort. Deer zit
gien reuk of smaak an. Het is gien wonder dat'r nooit een man op ofekommen
is, want ze is heel nijt appetijtelijk om te zien.
Dat het ze van d'r moeder, dat was ók nijt zo6'n knap mins.,

Dat hem

ik wel emurken, as ik het petretjen van mevrouw of stof, dee op het nachtkassie
van meneer staet. Zo8do8nde dat de gelijkenis me opvul.
Nou ja, dat kan de stakkert 8k nijt helpen, ze is veder heel nijt kwaad.
Nou meutjen, ik had je waareschouwd, het zou een heel verhaal wurren en we
binnen d'r nog lang nijt. Wul je wel lo8ven dat ik een lamme hangd van het
schrijven krijg?
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Weet je wat ik doe? Ik schrijf marregen de are helft, want het wurdt hoeg
tijd vur een happie eten. lk heb een broedertjen ébukken. Dat zal de ouwe
baas wel lekker vijnden, want hij houdt wel van buitenissige dingen

(eigen spelling van de auteur)

Wordt vervolgd.

Zoals u uit de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 22 maart
1983 onder pt. 5 hebt kunnen lezen is toen een Huizer kinderstoel
(poppemaat!) uitgeloofd voor diegene die weet waar de naam Maodeleen—
bos vandaan komt. Op de jaarvergadering van 20 maart 1984 had zich
nog niemand gemeld, maar bleef de 'prijsvraag' bestaan. Nu hebben
wij begin deze maand de volgende mogelijke verklaring ontvangen
van mevr. M. Lucassen:
'Van de heer Gerard Koekkoek te Laren kreeg ik de volgende informatie
(de heer Koekkoek heeft deze gegevens van de familie Hamdorff):
Magdaleen Hamdorff was een dochter van de eerste Hamdorff te Laren,
Chris Hamdorff, rijtuigbouwer en broer van Jan Hamdorff. Als Hervormd
meisje mocht zij geen verkering hebben met een katholieke jongen (ook
uit Laren). Magdaleen werd toen als dienstmeisje ondergebracht bij
een dominee in Huizen. De geliefden kwamen echter toch stilletjes bij
elkaar. Op een avond verstopten Magdaleen en haar vriend zich in een
bosje. Later zijn ze toch samen gehuwd. Het bosje draagt nog altijd
haar naam.'
(Wie verdient nu de prijs, als dit verhaal het juiste

ig99999 )

TOEVOEGING Berichtenblad nr. 1, januari 1984:
Aan het stukje over het "Niet gebouwde gemeentehuis" van de heer
M. Heijder moet nog ,worden toegevoegd:
Geraadpleegde literatuur: Manfred Bock e.a., Van het nieuwe bouwen
naar een nieuwe architectuur, Uitgave Staatsdrukkerij, Den Haag, 1983.

