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Lucas Kruijmer ontvangt Huizer Insigne
Robert Berkeley

Lucas Kruijmer

Huizen ✱ Lucas Kruijmer (77) heeft
gisteravond het Huizer Insigne ontvangen, vanwege zijn grote verdiensten voor volleybalvereniging Prima
Donna Kaas Huizen.
Het gebeurde op de avond dat Kruijmer, al 63 jaar lid van de volleybalclub en bijna net zolang actief als
trainer, afscheid nam van het trainerschap. Hij stopt op een hoogte-

Getuigenissen politie te
onzeker voor veroordeling
Anke Sprakel

Hilversum ✱ De 44-jarige Paul O. uit
Hilversum die op 16 september vorig jaar in de Havenstraat in Hilversum op een agente zou zijn ingereden, is daarvan vrijgesproken. De
politierechter vindt dat, ondanks de
getuigenverklaringen van twee
agenten dat zij de man meenden te
herkennen, onvoldoende bewijs is
dat de verdachte ook de dader was.
Met de vrijspraak volgt de rechter de
raadsvrouw van de verdachte. De
Hilversummer was zelf niet bij de
zitting aanwezig.
Het voorval vond plaats op 16 september rond middernacht. De agente reed op dat moment met haar collega op de fiets in de Tweede Oosterstraat toen zij een man in een Opel
Astra zagen rijden die half uit het
raam hing en schreeuwde. Volgens
de agenten leek het alsof de man onder invloed van drugs was. Zij fiets-

advertentie

ten de Havenstraat in om de weg te
blokkeren. Een van de twee agenten
liep met de fiets aan de hand naar
het midden van de straat en wilde
een stopteken maken. De automobilist die op dat moment in tegenovergestelde richting de Havenstraat in
ging, reed recht op haar af. De agente kon ternauwernood opzij springen. De automobilist reed door.
De auto kon aan de hand van de kentekenplaat opgespoord worden. De
eigenaar bleek de 44-jarige dakloze
Hilversummer. Hij beweerde evenwel niet in de auto te hebben gereden. De auto leende hij regelmatig
uit aan derden, in ruil voor drugs.
Beide agenten konden niet met zekerheid zeggen dat de verdachte
daadwerkelijk achter het stuur had
gezeten. De kans dat iemand anders
achter het stuur had gezeten was
aanwezig. De politierechter kon
niets anders doen dan de Hilversummer vrijspreken.

punt, want onder zijn leiding werd
heren 4 gisteren kampioen. Voorzitter Jan Kos haalde er handgeschreven notulen bij uit 1964. ,,Toen al
werd Lucas bedankt voor vele jaren
inzet als trainer bij de club.’’
Kruijmer, in Huizen ook bekend
van zijn bakkerij aan de Hellingstraat, was naast trainer actief in diverse commissies. Hij sponsorde de
vereniging en ging jarenlang de
scholen af om nieuw volleybaltalent

te enthousiasmeren. Vanwege het
vele vrijwilligerswerk werd hij benoemd tot erelid en tien jaar geleden kreeg hij zelfs een trofee naar
zich vernoemd. De Lucas Kruijmer
Trofee, waarvan de eerste in 2007
naar Kruijmer zelf ging, gaat jaarlijks naar de vrijwilliger van het jaar
van volleybalvereniging Huizen.
Locoburgemeester Marianne Verhage reikte gisteravond het Huizer Insigne aan Lucas Kruijmer uit.
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Bijzonder project voor vwo-leerlingen Huizermaat

Graven in verborgen
verleden van familie
Daniël Schinkel

d.schinkel@hollandmediacombinatie.nl

Huizen ✱ Op zoek naar de onbekende verhalen van overleden
familieleden. Vier dagen lang hebben leerlingen uit 4VWO van de
Huizer scholengemeenschap Huizermaat in hun verborgen familieverleden gegraven. Aan de hand
van overlijdensakten, trouwakten,
foto’s, interviews met familieleden
en handgeschreven documenten
zijn allerlei interessante ontdekkingen gedaan.
In een U-vorm van tafeltjes zit de
klas uiterst geconcentreerd te werken. De laptops staan open, beeldschermen gevuld met allerlei oude
foto’s, overlijdensaktes en krantenartikelen. Hier en daar ligt nog een
oud stuk papier met handgeschreven tekst, duidelijk uit een dagboek. Een jongen kijkt naar een
van zijn foto’s en zegt ’wat een
flaporen’. De laatste loodjes voor de
eindpresentatie vrijdagmiddag,
waar de leerlingen in een soort
marktopstelling hun verhaal mogen pitchen voor een boek, manuscript of filmscript.

’Nonk Theo’
Jeroen Clemens, leraar Nederlands
en onderzoeker van onlinegeletterdheid, begeleidt de leerlingen
samen met Ferdi Schrooten, journalist en auteur van het boek
’Nonk Theo’, over de zoektocht
naar zijn overleden oom die in
Australië als pionier, kangoeroejager en als geluk- en goudzoeker
een bestaan had opgebouwd. „Dat
boek dient als voorbeeld voor de
leerlingen die zelf op zoek gaan
naar hun eigen oom Theo. Je moet
het zien als een soort ’light-versie’.
Waar ik tien jaar bezig ben geweest, hebben de leerlingen een
kleine week”, vertelt Schrooten.
Ian startte een zoektocht naar het
verleden van zijn overgrootvader.
Zijn vader en opa vertellen altijd
grappige verhalen over hem, maar
tegelijkertijd weet Ian dat zijn
overgrootvader in de Tweede Wereldoorlog de Duitsers hielp. „Aan
het begin van de oorlog is hij een
oorlogsheld. Hij staat in de frontlinie tijdens de slag om Grebbeberg.
Daar raakt hij nog gewond als hij
kogels probeert te ontwijken en in
een loopgraaf vol prikkeldaad
springt”, grinnikt Ian. Zijn broers
en vrienden praten hem om om
voor de NSB te gaan werken en in
1943 begint hij aan de militaire
SS-opleiding Wasscherschutzpolizei. „Om geld te verdienen gaat hij
werken op een boot op het IJsselmeer om vliegtuigen uit de lucht te
schieten. Zelf verklaart hij later dat

De laatste loodjes voor de eindpresentatie.
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Langs scholen door het hele land
Het project begon op het Helen Parkhurst, een middelbare school
in Almere, waar Clemens docent is. In een half jaar tijd worden
fantastische ontdekkingen gedaan. Volgens Clemens wordt er te
weinig les gegeven in goed onderzoek doen. „Googlen kunnen de
meesten wel, maar dan komt het beoordelen van bronnen. Is de
informatie deugdelijk en is het wel bruikbaar voor mijn onderzoek?
Voor leerlingen niet zo spannend als het over een alledaags onderwerp gaat, maar als je het onderwerp dichter bij brengt, raken ze
geïnteresseerd. Dan komen er hele indrukwekkende verhalen als
zo’n moderne tiener duikt in het familieverleden”, aldus Clemens.
Met het project Verborgen Familieverleden willen Clemens en
Schrooten langs scholen door het hele land. Via www.nonktheo.nl
is meer informatie te vinden over het project.

hij kok was en nooit heeft geschoten, maar mijn opa zegt dat hij wel
degelijk heeft gevochten. Ik vond
het wel heftig om dit te horen,
maar hij heeft nooit Joden aangegeven. Ik weet van verhalen dat hij
mensen hielp zodat hun eten niet
werd afgepakt door Duitse soldaten en hij heeft zijn huis opengesteld voor onderduikers. Hij heeft
een domme fout gemaakt, is er ook
voor gestraft en heeft er vast van
geleerd.”

Bussumse Belangenpartij
Lotte heeft haar opa, Henri Boelen,
nooit gekend, maar is altijd
nieuwsgierig geweest. De familie
vertelde niet veel over hem en via
Google kon ze ook niet veel vinden. „Ik wilde weten hoe hij was,
hoe hij leefde en hoe zijn jeugd is
geweest. Mijn oma heeft een hele

tas vol spullen gepakt en is gaan
vertellen. Hij was best een bekende
man in het Gooi. Zo was hij voorzitter van de Gehandicapten Organisatie Nederland (GON). De ongelijkheid tussen mensen met en
zonder beperking vond hij erg
vervelend. Voordat hij voorzitter
wordt, organiseert hij al een evenement in het Spant, bedoeld om
mensen met een beperking te vermaken door middel van allerlei
shows. Zelfs Prinses Beatrix en
Prins Claus zijn aanwezig, daar
heb ik ook een foto van gevonden
die in de krant heeft gestaan. Later
richt hij ook nog de Bussumse
Belangenpartij op en haalt hij in
1974 twee zetels tijdens de verkiezingen. Bij de volgende verkiezingen heeft hij er helaas nul. Nu ik
dit allemaal weet, heb ik het gevoel
dat ik hem veel beter ken.”

