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Timmer- en aannemersbedrijf Hulsman sinds
1841 in Nieuwer Ter Aa
B. Barelds
Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen
Tot de industrieën in Breukelen dient ook de ambachtelijke nijverheid te
worden gerekend. Dateerde de industrie in noord-Breukelen van omstreeks
het begin van de 20ste eeuw, de ambachtelijke nijverheid is uiteraard veel
ouder. In dit artikel zal aan een oud ambachtelijk bedrijf in Nieuwer Ter Aa
aandacht worden geschonken, hetwelk in 1991 zijn 150-jarig bestaan hoopt
te gedenken.
Timmer- en Aannemersbedrijf H.H. Hulsman
Härmen Hendrik Hulsman, geboren op 7 januari 1803 te Abcoude,
timmermansknecht, wonende te Oud Over, gehuwd met Magdalena Stolte
(geboren op 19 mei 1804 te Lcosdrecht), kocht blijkens een onderhandse
koopakte (zie Afbeelding 1) op 24 juni 1841 voor de som van vijftig gulden
een schuur met inventaris, waarin de timmermanszaak van Machiel
Schreuder was gevestigd. Deze houten schuur, die nu zeker meer dan 200
jaar oud moet zijn en die glimt van de vele dikke lagen teer, wordt tot op
de dag van vandaag ais werkplaats gebruikt (Afbeelding 2).
Härmen Hulsman zette de timmerzaak van Schreuder voort. Hij werkte
voor de boeren in de omgeving, deed molen m aker swerk, bouwde pramen
(platte boerenschuiten voor het vervoeren van mest, hooi en melk), en
werkte voor Baron Van Reede tot Ter Aa en voor de familie Doude van
Troostwijk. Hij had twee kinderen, een zoon Härmen Hendrik, geboren op
29 mei 1839 in Loosdrecht, en een dochter Magdalena, geboren op 1
december 1847 in Ruwiel. De zoon moest, zoals dat toen gebruikelijk was,
meehelpen in het bedrijf van zijn vader.
Blijkens een akte, gedateerd 29 september 1877, sloot Härmen Hendrik
Hulsman Sr. de volgende overeenkomst:
De ondergeteekende
Jonkvrouwe Ernestina Susanna Christina Maria Baronesse van Reede tot Ter Aa,
particuliere, vonende te Ter Aa, gemeente Ruwiel, verklaart bij deze te hebben
verhuurd aan Härmen Hendrik Hulsman, mr. Timmerman, wonende mede te Ter Aa,
gemeente Ruwiel,
eene huizinge en erve, staande en gelegen te Ter Aa, gemeente Ruwiel,
geteekend nommer 67
voor de tijd van zes jaren en zes maanden aanvangende 1 november 1877 om te
eindigen 30 april 1884.

Naast de gebruikelijke bepalingen bij huur en verhuur, zoals het rein en
zindelijk bewonen en gebruiken, het vervangen van gebroken ruiten enz.
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Afb. 1. Onderhandse koopakte van de aankoop door Härmen Hendrik Hulsman van de
schuur met inventaris van Machiel Schreuder, gedateerd 24 juni 1841.
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en het aan het einde weer in goede staat opleveren, werden de volgende
bijzondere bepalingen opgenomen:
3e. dat bij overlijden van den huurder, de huur over het loopend halfjaar, waarin
zulks plaats vindt, niet op zijne erfgenamen, maar alsdan op zijnen zoon Härmen
Hendrik. Hulsman junior, indien die zulks begeeren mögt en zich dadelijk zal
moeten verklaren, zal overgaan en bij vóóroverlijden van dien zoon op de
weduwe van den tegenwoordigen huurder, Magdalena Stalte.
5e dat de huurder bij het eindigen der huur, de op zijn gehuurde staande
timmermanswinkel en schuur, eene Bedstede op den zolder, een portaal en een
vaste turfkist in het binnenvertrek, de planken in de kast in het kleine vertrek,
de door hem aangebragte Bedstede schotten, de geplante vrucht en drie
knootpopulierboomen als zijn eigendom zijnde, zal mogen afbreken, uitrooijen en
vervoeren, mits zulks voor de ontruiming geschiedt en daardoor aan het
gehuurde geen schade wordt toegebragt.
De huur bedroeg f. 85,- per jaar, "te betalen in halfjaarlijkse termijnen
van f. 42,50 op 1 mei en 1 november voor het eerste op 1 mei 1877, alles
aan handen en ten woonhuize van de verhuurster of hare regthebbende in
goed gangbaar Nederlandsch geld, naar den koers en de waarde van den
dag der betaling en op geene andere wijze".
Het beding onder 5e doet vermoeden dat reeds eerder een
huurovereenkomst tussen de betrokken partijen was gesloten. De huur
werd verlengd na het verstrijken van de overeengekomen termijn.
H.H. Hulsman II
Op 1 maart 1880 nam zoon Härmen Hendrik Hulsman het bedrijf over
van zijn vader en zette het op dezelfde voet voort.
Het onderhandse koop-overnamecontract, gedateerd 1 maart 1880, luidt:
Härmen Hendrik Hulsman sr
verkoopt aan zijn zoon Härmen Hendrik Hulsman jr
mede te ter Aa gem. Ruwiel woonachtig
a. de opstal van een houten schuur op steenen voet ingerigt tot timmermanswinkel
met annex afdak staande te Ter Aa gem. Ruwiel op het erf van Jonkvrouwe
Ernestine Susanna Christina Maria Baronesse van Reede tot Ter Aa
b. de opstal van een houten schuurtje op steenen voet op grond van de heer Doude
van Troostwijk aan de zuidzijde van de tussen diens eigendom en dat van genoemde
Jonkvrouwe van Reede gelegen sloot
c. al de timmermans en molenmakers gereedschappen - nadere omschrijving niet
verlangd.
f. 1200,- vrij geld.
Härmen Hendrik Hulsman II trouwde op 25 juni 1880 met Petronella
Snel, onderwijzeres, geboren op 21 juni 1853 te Nederhorst den Berg. Uit
dit huwelijk zijn acht kinderen geboren, vier dochters en vier zoons.
De zoons, Evert (geb. 1 januari 1886), Härmen Hendrik (geb. 9 september
1887), Willem Gerrit (geb. 19 april 1891), en Cornells (geb. 21 mei 1893)
moesten allen in het bedrijf meewerken. Uiteraard bereikten die een
leeftijd waarop ze wel eens voor zichzelf zouden willen beginnen. De broers
Evert en Härmen Hendrik III sloten daartoe met hun ouders de volgende
overeenkomst:
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Evert en Härmen Hendrik Hulsman, timmerlieden, betuigen dat de vooren
omschreven gebouwen en gereedschappen aanwezig zijn in de timmerzaak en dat zij
bijde de zelven in gebruik nemen van hun ouders voor de huurprijs van f. 80,- per
jaar, te voldoen telkenjare met de 1ste Mei beginnende 1 Mei 1912 en dat zij zich
houden om de gebouwen en de gereedschappen in de zelfde kwaliteit te houden waar
in zij thans zijn en dat het getal door wechraking of stukbreeken weer aangevuld
moeten worden en wanneer zij of een van bijden in staad zijn de zelven te kunnen
overnemen voor de geheel zeer de prijs of nadere schikking van de prijs of wanneer
een van bijde komt te overlijden of door omstandigheden uit elkaar gaan zal de blijver
geheel in persoon voor dit onderteekende stuk onvoorwaardelijk zijn. En dat bijde
Evert en Hendrik zich zal beijveren om in vreeden te handelen zoveel het in hun
vermogen is, en daartoe de hulpe des Heeren die alles zeegent aan te roepen in
gebeden naar hun beste vermogen
gedaan den 1 Mei 1911.

Afb 2 Foto uit 1979 van de werkplaats, met op de voorgrond H.H. Hulsman IV
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Bij deze overeenkomst was een lijst gevoegd, vermeldende de aanwezige
materialen van schuur tot de platte schuit, de malle jan, de timmer- en
molenmakersgereedschappen alsmede de daaraan toegekende waarde.
Omstreeks deze tijd werden door het bedrijf tamelijk grote werken
uitgevoerd, zoals het gemaal van Oud Aa, het gemaal in Baambrugge en de
watergang met scheprad van de Oukoper molen. Ook werden er veel
boerderijen gebouwd.
Willem Gerrit. Evert en H.H. Huisman III
De huurtermijn duurde niet zo heel lang. Op 3 maart 1915 kochten de
broers de zaak van hun vader. Het onderhandse koopcontract vermeldt
dezelfde omschrijving als die van 1 maart 1880, slechts met dit verschil dat
de prijs thans f. 2000,- vrij geld bedraagt.
Dat de zaak floreert moge ondermeer blijken uit het feit dat de broers
Willem Gerrit, Evert en Härmen Hendrik bij akte verleden op 30 juni 1917
voor Gerrit Fikkert, notaris te Loenen aan de Vecht, aankopen de vroegere
buitenplaats Quackenburg en drie woningen met erven, alles staande en
liggende te Ter Aa onder de gemeente Ruwiel voor de prijs van f. 20.125,-,
totale grootte 2 ha, 81 are en 98 ca.
De genoemde drie broers beginnen op 1 januari 1917 naast het
aannemersbedrijf voor gezamenlijke rekening een houthandel annex
zagerij, eerst in Loenersloot, later in Nieuwersluis. Toen de zaken goed
liepen trok Härmen Hendrik III zich terug uit de houthandel en legde zich
uitsluitend toe op de aannemerij. In de periode dat hij alleen het bedrijf
runde zijn in Breukelen en omgeving enkele grote huizen en boerderijen
gebouwd, waaronder het huis Herenstraat 41 (thans in gebruik bij de
artsen J. Juffer mans en R. Pieters) en de Riethof, daar schuin tegenover
(Straatweg 117). Härmen Hendrik III was getrouwd met Minna Pfeiffer
(geboren 8 januari 1884 te Nederhorst den Berg), had twee dochters en een
zoon, die - hoe kan het ook anders - Härmen Hendrik genaamd is (geboren
op 2 augustus 1914).
H.H. Hulsman IV
Laatstgenoemde, de vierde Härmen Hendrik op rij, vertelt:
Ik kwam op mijn twaalfde jaar van school en ging meteen bij mijn vader in de leer.
Ik moest iedere morgen om zes uur beginnen en werkte tot 's avonds zes uur. Vakantie
was er niet bij. In datzelfde jaar ging ik naar de avondtekenschool in Breukelen om
handtekenen en bouwkundig tekenen te leren. Ik moest het hele eind naar Breukelen
lopen want vervoer was er niet en had ik niet. Gelukkig heeft dat maar kort geduurd,
want na een week kreeg ik van mijn vader een fiets met een carbid lantaarn. Nou
waren we in die tijd niet zo bang om een eindje te lopen. Zo moest ik bijvoorbeeld vaak
in Nieuwersluis hout halen met de handkar, die we nog altijd hebben, evenals de
maliejan. Ik verdiende het nu ongelooflijke bedrag van een kwartje per week
(uiteraard met kost en kleding). Ik was wel eens ontevreden omdat mijn vrienden veel
ruimer in het geld zaten dan ik. Maar mijn vader zei: "Je krijgt toch kost en inwoning
dus waar zeur je over". Hoewel ik een aantal keren een baantje kreeg aangeboden dat
veel beter betaalde, heb ik mijn vader toch nooit in de steek gelaten.
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Härmen Hendrik IV neemt op 1 januari 1957 de zaak over van zijn
vader. Op 1 april 1977 werd feestelijk herdacht dat hij 50 jaar werkzaam
was bij het timmer- en aannemingsbedrijf. Het 140-jarige bestaan van het
bedrijf werd op 18 december 1981 gevierd met een druk bezochte receptie
in Hotel-Restaurant "De Kampioen" in Nieuwersluis.
Bij gelegenheid van het 140-jarige bestaan verscheen een artikel in de
Vechtstroom van woensdag 23 december 1981, waaruit ik citeer:
Het geslacht Huisman heeft door de jaren heen bijzondere vakmensen opgeleverd.
Naast nieuwbouw is vooral het restaureren van woningen en boerderijen en het
vervaardigen van ornamenten bij hen in goede handen. De heer H.H, Hulsman maakt
kunstig uitgesneden daklijsten voor boerderijen in de Vechtstreek nog steeds met de
hand met behulp van de oude profielschaven waarvan hij een grote collectie bezit.
Het is voor het grootste deel gereedschap dat zijn voorvaderen al gebruikt hebben. Hij
is nog steeds actief bij het bedrijf betrokken en verzorgt de inkoop van materiaal en
de nacalculatie.
Härmen Hendrik Hulsman IV trouwde op 27 juni 1941 met Christina den
Hertog. Van de uit dit huwelijk geboren kinderen trad de oudste zoon, Evert
(geboren 17 augustus 1942), in de voetsporen van zijn vader. Per 1 januari
1974 werd hij medefirmant. Via Evert Hulsman, gehuwd op 30 mei 1967
met Sophia Vermeulen, zal mogelijk een Härmen Hendrik de familietraditie
voortzetten.
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Afb 3 Foto die bij gelegenheid van het afscheid van H.H, Hulsman IV in de
Vechtstroom van 15 april 1987 werd afgedrukt. "Het vijlen van zagen is een van de
vele werkjes die Hulsman de laatste jaren voor zijn rekening heeft genomen."
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In de Vechtstroom van woensdag 15 april 1987 stond een artikel dat
was gewijd aan het afscheid van H.H. Hulsman IV na zestig jaar; Afbeelding
3 is daaraan ontleend.
Maatschappelijk verkeer2
De naam Huisman is niet alleen verbonden met een ambachtelijk leven.
Over Willem Gerrit Hulsman, geboren te Ruwiel op 19 april 1891, valt op te
merken dat hij met ingang van dinsdag 1 september 1931 deel uitmaakte
van de gemeenteraad van Ruwiel. Per 5 september 1939 werd hij gekozen
tot wethouder van die gemeente. Met een onderbreking gedurende de
oorlogsjaren, toen de burgemeester werd belast met de taken van zowel de
gemeenteraad als van het college van burgemeester en wethouders, trad de
heer Hulsman na de bevrijding wederom op als wethouder van Ruwiel. Bij
besluit van de raad van de gemeente Ruwiel van 19 augustus 1953 werd
hij benoemd tot derde ambtenaar van de burgerlijke stand, zulks op een
wedde van f. 1,50 per voltrokken huwelijk. Door onvolledigheid van de
raadsnotulen van de gemeente Ruwiel was het niet mogelijk te achterhalen
wanneer Hulsman zijn gemeentelijke bestuursactiviteiten beëindigde.
Noten
1 Notulen van de Raad van de Gemeente Ruwiel, 1934 t/m 1939, Archief Gem. Ruwiel
(Gemeentehuis te Breukelen)
2 Bevolkingsregister van de Gemeente Ruwiel (Gemeentehuis te Breukelen).
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