Jaarverslag 2018
Algemeen
Bestuursvergaderingen zijn gehouden op 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 30 april, 4 juni, 2
juli, 3 september, 8 oktober, 5 november, 3 december. Op 27 februari is er een overleg geweest
waarin een 20 tal leden die betrokken zijn bij activiteiten van de HKH aanwezig waren.
Op 1 januari 2019 had de Historische Kring 264 leden, waarvan 90 gezinsleden. Door opzegging,
verhuizing, overlijden en non-betaling moesten we 11 leden afvoeren van de ledenlijst. We konden
26 nieuwe leden verwelkomen.
Activiteiten
- 13 maart hielden we de jaarvergadering in de Brassershoeve. Na de vergadering hielden Jacob
Teeuwissen en Pieter van der Poel een presentatie over ‘Het boerenleven in Huizen’. Ook deze keer
was de Brassershoeve weer helemaal bezet.
- De eerste buitenactiviteit was een wandeling op 17 maart wandeling over landgoed Oud Naarden.
En dat hebben we geweten, het was bitterkoud. Voor het eerst is er met voldoening gebruik gemaakt
van het Tour Guide System.
- Op 13 april bezochten we hofstede Oud Bussem. De facility manager van
Strengholt hield een boeiende presentatie, waarna een rondleiding in en om het
prachtige gebouw volgde.
- Met een maximum van 28 deelnemers was er op 28
april weer een fietstocht langs buitenplaatsen en door villawijken. Het nut
van het Tour Guide System heeft zich op deze tocht bewezen doordat er veel
meer onderweg verteld kan worden.
- Op de Erfgooiersdag 11 mei hebben we met een kraam de Historische Kring
gepromoot. Voor het eerst met spandoek en nieuwe beachflag. De
openstelling van de Oude kerk en toren zijn ook goed bezocht.
- Nieuw was een fietstocht over de Oostermeent op 26
mei onder leiding van Dick Kos. Er zijn ook in de nieuwbouwwijk van Huizen
nog genoeg plekken die nog iets laten zien van het verleden.
- Op 31 mei hield Dick Schaap een presentatie n.a.v. zijn boek “Uitgetekend”
en Pieter van der Poel liet mooie beelden zien van de Oude Haven. Voor de eerste keer kwamen we
bijeen in ’t Visnet wat gelijk ook goed bezet was.
- Op de namiddag van 15 juni was er weer een prachtige wandeling over
landgoed Oud Bussem. Jan Loggen van de SAS vertelde ons over de
geschiedenis van het landgoed en wat er op het landgoed allemaal groeit en
bloeit.

- Op de Havendag 16 juni waren we vertegenwoordigd met een kraam, die
goed bezocht is en ook enkele nieuwe leden opleverde.
- De jaarlijkse dagtocht op 25 augustus voerde naar het Veenmuseum in
Vriezenveen. De excursie bestond uit een rondleiding
door het museum en een tocht over de veldspoorbaan over het buitenterrein
met diverse stops bij o.a. een veenput en een plaggenhut.
- Zaterdag 8 september was er weer de Huizerdag en
traditiegetrouw heeft de Historische Kring gezorgd dat
de Oude kerk en toren geopend waren.
- De fietstocht ‘Sporen uit het verleden’ op 22 september was nat, maar kon
toch doorgezet worden. En uiteindelijk viel het met de regen mee.
- De Blaricummer Frans Ruijter liet in een boeiend verhaal op 27 september
zien hoe de verhoudingen in het verleden waren tussen Blaricum en Huizen.
Vooraf vertelde Klaas Schipper ik het kort de geschiedenis van t Visnet

- Op 6 oktober hield Jan Veerman weer een rondleiding over de Oude Begraafplaats onder het
gehoor van een 30 tal deelnemers.
- Onder een overweldigende belangstelling hield Hans Mous op 29 november een presentatie over
‘De voorstelling van Naarden’. Een militaire stelling die ook over Huizer grondgebied lag.

Naast bovengenoemde activiteiten zijn er ook historische presentaties verzorgd bij enkele
seniorenkringen, een vrouwenvereniging, in Naarderheem, een school en bij het notariskantoor aan
de Naarderstraat.
De Huizer klederdrachtgroep heeft zich in 2018 ook weer op veel
plaatsen laten zien. Traditiegetrouw op de Eibertjesdag in
Nunspeet, de klederdrachtendag in het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen, op de Havendag, op de ‘Dag van de klederdracht’ in
Schagen, in de woonzorgcentra ‘Voor Anker’ in Huizen en
Theodotion in Laren en op een Klederdrachtendag in Katwijk.
Archief
De archiefruimte in het Schoutenhuis is begin 2018 verhuisd van het souterrain naar de begane
grond. Dat is aanleiding geweest om in december, naast de
maandagopenstelling het archief ook een aantal keren op zaterdag open te
stellen voor bezoekers. Daarvoor is de ingang aan de noordzijde van het Huizer
Museum geschikt gemaakt voor een betere toegankelijkheid. Voor vragen over
historie van Huizen of vragen over zaken waar de Historische Kring zich mee
bezig houd is iedereen welkom. Wekelijks wordt de ruimte op maandag

bemenst door vrijwilligers die alles documenteren wat met onze Huizer historie te maken heeft.
Inmiddels is de groep versterkt door een nieuwe medewerkster. Verschillende keren konden we
bezoekers blij maken met door hun gezochte informatie.
Contacten met andere organisaties
Er is een samenwerking met het Huizer Museum, niet in de laatste plaats omdat beide organisaties
hun behuizing onder een dak hebben. In 2018 is er in een 3 tal vergaderingen overleg geweest over
diverse onderwerpen die beide organisaties aan gaan. Ook heeft de Historische Kring het Museum
ondersteund bij de totstandkoming van de tentoonstelling over de Huizer Molen, die in februari 2019
zal openen.
Verder is er voortdurend contact met de gemeente over verschillende onderwerpen. Zo is er aan de
inspreekavond over de kustvisie deelgenomen en hebben we een standpunt ingenomen over de
mogelijke aanwezigheid van een scheepskerkhof i.s.m. archeologievereniging ANW Nardincklant en
stichting Huizer Botters.
Bij de stichting Tussen Vecht en Eem zijn we vertegenwoordigd als deelnemer in de nieuw gevormde
deelnemersraad. Ook zijn er contacten met het regiobestuur Gooi en Vechtstreek waar ook de
historische kringen een rol spelen.

