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Aan de eettafel zitten Rutger Siersma 
en Eduard Rebel. Ze ‘glimmen’ een 
beetje. Er staat dan ook wat te ge-
beuren in Huizen. Op woensdag 23 
maart zal voor het eerst in ons dorp 
de Matthäus Passion worden uitge-
voerd. Eduard en Rutger zijn bei-
den bestuurslid van Stichting Mat-
thäus Passion Huizen. Daarnaast is 
Eduard voorzitter van COV Excelsior, 
een van de twee deelnemende koren 
aan de Matthäus. Het andere koor dat 
mee mag doen is COV Gorkum. De ora-
toriumverenigingen hebben al vaker 
samen gezongen en hebben ook dezelf-
de, artistiek gezien goede dirigent Toon 
de Graaf. Ook hebben beide ko- 
ren al vaker samen de Matthäus Pas-
sion uitgevoerd, maar dan in Gorin-
chem.

Eduard steekt van wal: “Secretaris van 
de stichting, Bea Tromp, en ik hadden 
altijd al het plan om de Matthäus Pas-
sion in Huizen te organiseren. In Gorin-
chem hadden we daar ervaring mee. 
We zijn door Rotary Huizen Gooimeer 
uitgenodigd en hebben bij hen een 
presentatie gegeven. In heel de wereld 
wordt de Matthäus uitgevoerd, maar 
onze stichting wil zich onderscheiden 
op prijs, zodat deze bijzondere uitvoe-
ring toegankelijk wordt voor een groot 
publiek. Die Rotary adviseerde ons een 
bestuur te vormen. We hadden acht 
tot tien enthousiaste mensen gevon-
den die wilden helpen met het starten 
van de stichting. Ze zijn afkomstig uit: 
serviceclubs, de gemeente, het koor 
etc. We benaderden voormalig burge-
meester Jos Verdier. Dat is iemand die 
goed kan voorzitten en hij is tevens een 
bekende Huizer. Hij zal gaan uitstralen 
waar we voor staan en het verhaal 
vertellen. De bestuursleden zijn goed 
in hun taken. We komen elke maand 
bij elkaar en volgen een stappenplan. 
Vorig jaar maart is het bestuur effectief 
opgericht.”

Aantrekkingskracht
Dan is het de beurt aan Rutger. Hij 
zegt: “Als locatie hebben we gekozen 
voor de Oude Kerk. Daarmee zitten we 
in het hartje van het dorp en de kerk 
heeft een mooi interieur. Parkeren is 
gratis. Qua beleving is het dé plek. 
We hebben de beschikking over twee 
goede koren en twee uitstekende or-
kesten die in elkaar zijn geschoven en 
onder de naam ‘Promenadeorkest’ zul-
len optreden. Het is een professioneel 
symfonieorkest. De Oude Kerk heeft 
aantrekkingskracht. Het is het oudste 
gebouw van Huizen en vanaf alle 600 
zitplaatsen kun je het podium goed 
zien. Met dit concert zetten we Huizen 
op de kaart. We zien Naarden niet als 
concurrent. Voor concurrentie moet je 
nooit bang zijn. Dit is meer een aan-
vulling op. De koren die we hebben, 
zijn echt goed en Euro 30,- voor een 
kaartje is een heel aantrekkelijke prijs. 
Naarden moet je zien als de eredivi-
sieclub en wij zijn een goede amateur-
club die in Huizen bovenin meedraait.” 
Eduard vult aan: “Onze kracht is dat 
er voldoende plaats is om Euro 30,- te 
kunnen berekenen. We hebben veel 
sponsoren gezocht en we kunnen er 
altijd nóg een aantal gebruiken. Een 
eerste keer iets opstarten, kost veel 
meer tijd en geld. Daarom zijn extra 

sponsoren ook zo welkom. Het zou 
mooi zijn als dit een jaarlijks terugke-
rend evenement zou kunnen worden. 
Binnen Huizen zijn niet veel van dit 
soort concerten. Met de andere vereni-
gingen zullen we toezien op een goede 
communicatie zodat er in 2017 een be-
tere spreiding is van concerten.”

Professionele solisten
Rutger laat weten dat het organiseren 
van de Matthäus Passion best veel 
werk is, maar dat het voor hem ook 
een hobby is. “Ieder in het bestuur doet 
zijn ding goed. Vanaf 6 februari wordt 
er twaalf keer gerepeteerd. Iedereen is 
druk, maar men doet het nooit tegen 
zijn zin in. De solisten die we hebben, 
zijn zo gaaf. Er zijn vier stemsoorten 
per koor en per koor hebben we 40 
zangers. Ook hebben we hospitanten 
die eventueel mee kunnen zingen wan-
neer er bijvoorbeeld iemand ziek wordt. 
In de verre toekomst kunnen andere 
Huizers die goed kunnen zingen ook 
meedoen. Mensen die deze ambitie 
hebben, zijn welkom”, aldus Eduard. 
Bij COV Gorkum waren de solisten al 
bekend. Rein Kolpa, vertolkt de rol van 
evangelist en is bekend van de musical 
The Sound of Music. Margareth Beun-
ders heeft haar sporen ook verdiend. 
Ze heeft een rijke zangervaring, een 
warm stemgeluid en staat bekend als 
technisch goed onderlegd. Margareth 
neemt de altpartij voor haar rekening. 
Willem de Vries heeft een warme bas-
stem en zingt naast oratoriagezangen 
ook veel operamuziek. Concertzange-
res Leonie van Veen is een lieftallige 
dame met een mooie sopraan. Ze heeft 
ook in diverse operaproducties gezon-
gen. Zanger, zangcoach en koordiri-
gent Ronald Dijkstra heeft de rol van 
Christus en heeft ervaring met het 
zingen van de Johannes en Matthäus 
Passion. Gerben Houba is tenor. In 
2010 won hij in Groningen de Honorary 
Award voor Outstanding Musicianship. 
“Het zijn allen professionals. Met zin-
gen verdienen ze hun brood. Er wordt 
een hoogwaardige Matthäus Pas-
sion neergezet. Twee dagen later, op 
Goede Vrijdag, vindt deze uitvoering in 
Gorinchem nogmaals plaats, maar dan 
voor een hogere prijs. De doelstelling 
van onze stichting is dat de Matthäus 
voor iedereen is. Onze prijzen zijn 
daarom laag, maar de kwaliteit is hoog. 
In het bestuur zitten alleen vrijwilligers. 
Het zijn mensen met een passie voor 
Bach. Toen we ons eerste persbericht 
er op 1 april uit deden, dachten men-
sen dat het een 1 aprilgrap was! Dat 
vind ik het mooiste compliment. Rond 
1 oktober ging de kaartverkoop van 
start. Dat ging erg goed. Er zijn al ruim 
400 kaarten verkocht. Men kan online 
kaarten bestellen. Ook zijn er drie ver-
kooppunten. Dit zijn: Caré Juwelier, De 
Lange Herenmode en de bibliotheek. 
Ik wil iedereen tippen niet tot het laatste 
moment te wachten want dan zijn de 
kaarten weg”, laat Rutger weten. Over 
de uitvoering zegt Eduard: “Er wordt 
op tempo gezongen; de muziek is lek-
ker stevig en de solisten zorgen voor 
een warme invloed.” Eduard vertelt dat 
de aria’s mensen raken. In het verle-
den maakte hij wel mee dat er mensen 
tijdens de aria’s begonnen te huilen, 
bijvoorbeeld bij het stuk ‘Erbarme dich, 
mein Gott’. Hij weet dat wanneer ‘Aus 

Liebe will mein Heiland sterben’ klinkt, 
het muisstil is in de kerk. “Ook als koor 
kwijn je weg, maar je staat daar om te 
zingen en dus moet je alert blijven”, 
onthult Eduard die dat ergens ook wel 
weer jammer vindt. “Het openingskoor 
en het slotkoor zijn prachtig”, zegt hij 
vervolgens.
Een leuke bijkomstigheid is dat mid-
delbare scholieren uit Huizen bij de 
generale repetitie mogen komen luis-
teren. Dat is dan ook weer een manier 
om dit geweldige muziekstuk bekend 
te maken bij de jeugd en deze actie 
strookt geheel met de doelstelling van 
de stichting (bekendheid bij een breed 
publiek).

Matthäus Passion 
De Matthäus Passion vertelt het ver-
haal over het lijden van de Here Jezus 
Christus. Rond 1727 componeerde J. 
S. Bach dit stuk dat een van zijn langste 
composities is en dat wereldberoemd 
werd. De liedtekst (gezongen in de 
Duitse taal) volgt de Bijbeltekst uit het 
evangelie van Mattheüs, de hoofstuk-
ken 26 en 27. Het verhaal wordt opge-
pikt bij het laatste avondmaal en ein-
digt bij de graflegging. Het is niet voor 
niets dat de Matthäus in de Stille Week 
wordt opgevoerd. Veel mensen in de 
zaal zullen delen herkennen want tot in 
reclamefilmpjes aan toe worden delen 
uit de Matthäus Passion gebruikt. De 
muziek levert daarom ook bij mensen 
die geen kenner van klassieke muziek 
zijn veel ‘Aha Erlebnissen’ op. Het is 
een stuk dat je minstens een keer in 
je leven moet hebben gehoord. Voor 
een bezoek aan de Matthäus Passion 
moet je 3,5 uur uittrekken. Het (laten) 
uitvoeren van dit stuk is een heel goe-
de manier om mensen te laten weten 
wat Pasen nu eigenlijk inhoudt. Tijdens 
de uitvoering hebben beide koren een 
andere rol. Het ene koor is het volk en 
het andere vertegenwoordigt de gelovi-
gen. “Iedereen heeft zijn favoriete stuk. 
De uitvoering met twee koren is toch 
wel uniek. Dat gebeurt niet altijd. Ben 
je er 23 maart niet bij, dan heb je wat 
gemist. De deuren gaan om 18.45 uur 
open en mensen kunnen ook boven op 
de galerij zitten. Het Maasstedelijk jon-
genskoor uit Rotterdam verleent even-
eens zijn medewerking”, zegt Rutger 
tot besluit.

Matthäus Passion
Datum: woensdag 23 maart 2016
Aanvang: 19.30 uur
(kerk is geopend vanaf 18.45 uur)
Locatie: Oude Kerk
Kaarten zijn online te bestellen
(AT-tickets)
www.stichtingmatthäuspassionhuizen.nl

PRIMEUR VOOR HUIZEN

Matthäus Passion in Oude Kerk

Eduard Rebel en Rutger Siersma zijn zeer enthousiast over het feit dat nu ook in Huizen
de Matthäus Passion zal worden uitgevoerd. (Foto: S. Oostwouder)

De jachthaven heeft binnenkort 
een nieuw en energiezuinig haven-
kantoor. Op dit moment wordt er 
nog de laatste hand gelegd aan de 
werkzaamheden die tot in perfectie 
worden uitgevoerd. Al een krap jaar 
is men druk in de weer. De zaak is 
dan ook grondig aangepakt en het 
resultaat mag er zijn. Hoofd Ha-
venmeester Jaap van Brummelen 
vertelt alvast hoe het kantoor er 
uit komt te zien. Vreeswijk en Koe-
brugge Bouwmaatschappij B.V. is 
de hoofdaannemer van dit project. 
Het bestuur en het bouwteam zijn 
over de samenwerking met dit be-
drijf zeer te spreken. Het prachtige 
gebouw is ontworpen door archi-
tect Christiaan Koop uit Huizen. Tel 
bij de werkzaamheden in de haven 
nog eens het 40-jarig bestaan van 
de Stichting Jachthaven Huizen 
op, dan kun je zeggen dat er meer 
dan genoeg is om je over te ver- 
heugen. Het nieuwe havenkantoor 
is de kroon op de vele werkzaam- 
heden die plaats hebben gevon-
den in de haven. Voor de drie ha-
venmeesters en de administratie- 
ve kracht staat nu al vast dat het 
straks veel prettiger werken wordt. 
De passanten zullen zich kun- 
nen verheugen in riante, schone 
en moderne sanitaire voorzienin-
gen.

Het eerste wat opvalt wanneer je de 
haven in komt lopen, is de veranderde 
vorm van het havenkantoor. In plaats 
van een rond gebouw, staat er nu een 
rechthoekig kantoor dat veel efficiënter 
gebruikt kan worden. Zowel beneden 
als ook boven is het gebouw groter dan 
het vorige havenkantoor. Het is anders 
en praktischer ingericht. “Beneden 
hebben we nu voor zowel de heren als 
de dames vijf ruimten waar ze kunnen 
douchen en het toilet kunnen gebrui-
ken. Ook is er een sanitaire voorzie-
ning voor minder validen. Daarnaast is 
er nog een familiebadkamer waar het 

ook gemakkelijk is om kleine kinderen 
te verschonen, te wassen en aan te 
kleden. Dan is er nog de winterruimte 
waar tevens een wasmachine en dro-
ger staan. Elke toilet- en doucheruimte 
is voorzien van een eigen bewegings-
sensor zodat het licht niet onnodig 
lang blijft branden. Verder is er een 
archiefruimte en technische ruimte”, 
vertelt Jaap tijdens de rondleiding. Het 
gebouw heeft verschillende ingangen. 
Jaap: “Ook ’s avonds kan men naar 
binnen met gebruik van een pincode 
die men van ons krijgt. Daardoor is 
het sanitair 24 uur per dag te gebrui-
ken voor de mensen die daar recht op 
hebben.” Via een trap met bamboe-
treden en dito leuning, kom je boven 
in het kantoor van de havenmeester. 
Zowel boven als beneden is het heel 
licht aangezien er veel grote ramen in 
het pand zijn aangebracht. Alles is zeer 
modern ingericht. De balie boven is 
van hetzelfde bamboehout. Er komt in 
het kantoor een zitje waar de mensen 
kunnen plaatsnemen wanneer ze even 
moeten wachten. Er wordt Ledverlich-
ting gebruikt. Aan de buitenkant op de 
eerste verdieping is een heel toegan-
kelijk balkon waar je bijna helemaal 
rondom kunt lopen. Er komt een groot 
werkblad waar alle papieren op kunnen 
worden uitgespreid en er is een werk-
plek met computers. “We hebben hier 
een goed en mooi uitzicht op het wa-
ter. Het kantoor is hoger gelegen zodat 
je aan alle kanten rondom goed zicht 
hebt. Er is verder nog een kantoortje 
voor de administratie en een bestuurs-
kamer. Dankzij dit nieuwe kantoor heb-
ben we veel meer mogelijkheden op de 
werkplek”, laat Jaap weten. 

NIEUW HAVENKANTOOR IN JACHTHAVEN

“…Het is gewoon schitterend.
Zelfs de klanten zijn trots…”

Modern en energiezuinig
De bestuurskamer en de archiefruimte 
zaten voorheen in een ander gebouw 
en de havenmeesters moesten daar-
om steeds heen en weer lopen. Dit 
was niet praktisch (en al helemaal niet 
wanneer het regende). Ook kostte het 
meer tijd. Nu zit alles bij elkaar onder 
een dak. Tenslotte is er boven nog 
een ruime kantine met dito keuken en 
een ruimte waar men, komende van 
buiten, even de handen kan wassen 
alvorens te gaan lunchen. De kleuren 
zijn modern; er zijn witte muren met 
een donkerbruine, slijtvaste PVC vloer 
die 25 jaar meegaat en een grijze muur 
in de keuken. In de kantine zullen ook 
nog wat grijze elementen worden aan-
gebracht. Wat ook modern is, is de 
vloerverwarming. Het hele pand wordt 
verwarmd door middel van aardwarmte 
en in de zomer zorgt het systeem juist 
weer voor verkoeling. “We hebben 
daardoor een laag energieverbruik. 
Een keer per week moeten de douche-
leidingen thermisch worden gereinigd 
(met heet water worden doorgespoeld) 
om de legionellabacterie geen kans te 
geven. Met dit doel is er een kleine ke-
tel bij geplaatst die voor die benodigde 

extra verwarming zorgt. Het gebouw 
voldoet uiteraard aan alle voorschrif-
ten die de brandweer stelt. Beneden 
is er nu veel meer ruimte en comfort 
voor de passanten. Ook buiten is al-
les grondig aangepakt. Het complete 
straatwerk is vernieuwd en onder het 
afdak kan men - net als op een cam-
ping - buiten de afwas doen. Het is ge-
woon schitterend. Zelfs de klanten zijn 
trots. Ze zeggen: Wat hebben we het 
mooi!” vertelt Jaap. Wie denkt dat alle 
vernieuwingen nu wel aan bod zijn ge-
weest, heeft het mis. Jaap vertelt nog 
het volgende: “Er komt op verschillen-
de plaatsen een intercomfunctie, zoals 
bij de slagboom en aan het einde van 
de meldsteiger. Als havenmeester zit je 
niet alleen op kantoor, maar je bent ook 
vaak buiten aan het werk. Wie je dan 
nodig heeft, kan je oproepen via de 

intercom. We zijn altijd mobiel bereik-
baar. Tegelijkertijd met de nieuwbouw, 
leggen we een glasvezelnetwerk aan 
om wifi-ontvangst op alle steigers te 
bewerkstelligen.”

Werkzaamheden
De drukste periodes voor de haven-
meesters zijn het voor- en najaar om-
dat in die tijd van het jaar de boten in en 
uit het water moeten. Er wordt dan veel 
kraanwerk verricht. In het najaar moe-
ten 470 boten de wal op. Dan is er een 
enorme piek in het werk van de drie ha-
venmeesters. In de zomer is het weer 
wat rustiger en is het werk voor de ha-
venmeester in zijn eentje te behappen. 
In het voor- en najaar echter wordt er 
met volle bezetting gewerkt. Gelukkig 
zijn er ook veel helpende handen van 
vrijwilligers. Jaap is deze mensen zeer 
dankbaar. In de zomer is de haven 
van 8.30 tot 20.00 uur bemand. Jaap 
legt uit: “We werken in die periode in 
wisseldiensten. In de winter doen we 
klussen die we zelf kunnen. Doordat er 
veel werk is – zoals het onderhoud van 
machines en steigers of bijvoorbeeld 
onderhoud aan de bagagekarren, is 
er altijd wat te doen. De werkzaamhe-

den die in verband met de aanleg 
van glasvezel moesten gebeuren, 
hebben we zoveel mogelijk in ei-
gen beheer gedaan. We maken 
dan de keuze waar we wel en 
niet een extern bedrijf voor nodig 
hebben. Een havenmeester is 
de gastheer van de haven en de 
vraagbaak voor de passanten. We 
hebben hier 870 ligplaatsen. Niet 
alle bootbezitters zijn hier echter 
tegelijk aanwezig. Het is niet als 
op een camping. Daarom is het 
aantal sanitaire voorzieningen dat 
we hebben ruim voldoende.”

Eerst
Van Brummelen vertelt vervolgens 
hoe het vroeger was. Hij zegt: “Het 
vorige gebouw was rond. Dat was 
niet echt praktisch. Het sanitaire 

deel voldeed niet aan de normen van 
deze tijd. In de douches en toiletten 
hadden we grove, brede voegen tussen 
de tegels. Die waren niet gemakkelijk 
schoon te houden. Ze waren inmiddels 
oud en poreus geworden. Wanneer 
je keurig had gedweild, dan rook het 
’s middags toch weer muf. Dat is nu 
verleden tijd. Onze werkplek was klein. 
Dat was wel cosy, maar je zat toch ook 
wel erg dicht op elkaar. Nu hebben we 
lekker de ruimte.” Naast Jaap zijn ook 
Matthieu Brouwer en Mark van Galen 
fulltime in dienst als havenmeester. 
Truus van Beurden werkt parttime in 
het kantoor en is verantwoordelijk voor 
de administratie en de facturatie. Nog 
even moeten deze mensen bivakkeren 
in een noodkantoortje, maar ze kunnen 
zich nu alvast verheugen op de riante 
en mooie werkplek van straks.

Jaap van Brummelen op de trap voor het nieuwe havenkantoor.

Jaap aan het werk in zijn tijdelijk onderkomen. (Foto’s: S. Oostwouder)

De achterzijde van het havenkantoor.
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