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Huib Prins Cl 866 -19 7IX kluizenaar 
te Kockengen 

Wout Hoogendoorn 

Ooievaarsbek 34, 3621 TG Breukelen 

Op maandag 8 maart 1971 's morgens om 10 uur 
was het nog bitter koud. De Algemene Begraaf
plaats in Kockengen lag nog onder een dun laagje 
sneeuw. Een kleine groep mensen stond in dikke 
jassen gehuld rondom het open graf van de oudste 
inwoner van Harmeien. Hij zou vier maanden later 
105 zijn geworden. Naast een enkel familielid - een 
neef - bevonden zich onder de aanwezigen de heer 
Timmermans, burgemeester van Harmeien, zuster 
S.D. van Vliet en de familie Streng. Ds. H. Zethof, 
Nederlands-Hervormd predikant in Kockengen, 
schetste in het kort de levensloop van de overlede
ne. Slechts een dertigtal dorpelingen was aanwezig 
om de laatste eer te bewijzen aan een man die nogal 
ver buiten het normale maatschappelijke leven had 
gestaan en zijn eigen vrije levenswijze ver boven al 
het andere verkoos, een "vrijbuiter". 

We hebben het hier over Huibert Prins, geboren 
op 7 juli 1866 te Giessendam (ZH). In Kockengen 
beter bekend als "Ouwe Huib" of "Ouwe Huib van 
de Kaai". Daarnaast kende men hem in Kockengen 
en Harmeien, en later in heel Nederland, ook onder 
een van zijn vele "titels" die hij in de loop der jaren 
kreeg. In de pers werd hij regelmatig met de vol
gende benamingen aangeduid: de kluizenaar, de 
hutbewoner, de rietvink, de zwerver, de zonderling, 
en wat minder fraai: de paria, en Huipie de bede
laar. Hoe dan ook, meer dan 40 jaar heeft Huib, 
hoewel formeel ingezetene van Harmeien, in het al
ledaagse bestaan deel uitgemaakt van de Koeken -
gense bevolking. 

Jonge jaren 
Huib Prins werd in 1866 geboren als zoon van 

Cornelis Prins en Hendrika Barbera van der Wal; 
hij had twee zusters. Hij ging in Sliedrecht naar 
school. In Giessendam, zijn geboorteplaats, heeft 
hij gewerkt als houthakker en griendwerker. Hij 
werkte in de Biesbosch en maakte rieten zinkstuk-
ken in de tijd dat de Zuiderzee werd drooggelegd en 
vlocht matten voor de versterking van de dijken. 
Maar hij was een vrijbuiter, een natuurmens. Zodra 
in het voorjaar het weer beter werd en de zon krach

tiger ging schijnen, liet hij het werk voor wat het 
was en trok er op uit. Hij zwierf door de polders en 
velden, zat met een hengel aan de slootkant of ving 
hazen met een strik; kortom, hij genoot van de vrij
heid van de natuur en trok zich van de hele wereld 
niets aan. 

Mede daardoor, maar ook omdat het werken in 
de grienden terugliep, trok Huib naar Rotterdam en 
deed daar dienst als havenwerker. Via Gouda, waar 
hij in de kaarsenfabriek heeft gewerkt, kwam hij ge
leidelijk deze kant op. Ondanks zijn levensstijl is 
Huib slechts éénmaal ziek geweest; in de jaren '60 
kwam hij met een ernstige longontsteking in het 
ziekenhuis terecht. Maar een paar dagen later liep 
hij weer gezond en wel op straat. 

De hutbewoner 
Rond die tijd is zijn zwerversleven begonnen. 

Hij "woonde" op verschillende plaatsen. Uiteinde
lijk kwam hij terecht op de "Ka" tussen Harmeien 
en Kockengen, waar nu de Hollandse Kade begint, 
iets voorbij Wagendijk 1. 

De exacte datum waarop Huib hier neerstreek, is 
niet meer te achterhalen; vermoedelijk ergens tus
sen 1928 en 1930. Een krantenartikel en foto's uit 
die tijd maken al melding van een "hutbewoner" die 
woonde in een door hemzelf gemaakte hut van 
plaggen en stokken en die zijn eigen potje kookte 
op een houtvuurtje. In dit soort hutjes heeft hij tot 
1957 gewoond. Hij heeft een aantal keren zijn hut 
moeten herbouwen omdat de plaats te vochtig was 
of omdat de wind de hut vernield had. Uiteindelijk 
kreeg zijn hut, nog steeds van takken, riet en plag
gen, een definitieve plek onder een paar hoge popu
lieren en tussen stevige wilgen. Deze hut moest wel 
regelmatig worden gerestaureerd, maar het beno
digde materiaal was dichtbij en altijd voorhanden. 

Het begin van de Hollandse Kade was destijds 
een smal voetpaadje langs de daar toen nog be
staande Bijleveld, volop begroeid met hoog gras, 
riet en struiken; een ongerept natuurgebied waartus
sen de "woning" van Huib nauwelijks opviel. Wat 
ook niet opviel, en Huib uiteraard geheel onbelang-
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Afb. 1. Huib bij zijn door hem zelf met wat plaggen en stokken vervaardigde hut. Afb. 1, 2 en 5 zijn uit het foto-archief 
van de voormalige Gemeente Kockengen, Afb. 3 en 4 zijn uit de verzameling van zuster S.D. van Vliet. 

rijk vond, was de grens tussen Harmeien en Kock
engen. Zo kon het gebeuren dat Huib onwetend zijn 
woonplaats koos aan de Harmelense kant van de 
Hollandse Kade en daarmee inwoner van die ge
meente werd. Overigens zou het nog tot 14 septem
ber 1940 duren voordat hij officieel als burger van 
Harmeien werd ingeschreven. 

In een krantenbericht van 8 september 1951 
werd de hut van "Kluizenaar Huib Prins" als volgt 
beschreven: 

" Als loshangend haar waaien dode stengels over de schuin 
tegen elkaar gezette stammen van te vroeg gestorven jonge wil
gen. In het halfduister van de hut ontwaren we een paar oude 
dekens; een grijze, en een van onbepaalde kleur. Op de zanderi
ge bodem staan een metalen bord glimmend van het gestolde 
vet, een melkkoker en een paar zwartgeblakerde bussen. Aan 
de muur hangen een koekepan, een bijl en een hakmes, en in 
een bodemloze verfbus op de grond gloeit de as nog na. 

Deze hut aan het riviertje de Bijleveld - de primitiefste die 
men zich denken kan - is de nieuwste woning van een 85 jaar 

oude man, die al 23 jaar hutbewoner is. Huibert Prins heet die 
man. Hij stelt geen eisen aan het leven. Hengel en hakmes vor
men zijn hele bezit." 

De eerste jaren dat Huib aan de Hollandse Kade 
woonde, verdiende hij de kost met zijn handel in 
garen en band, waarmee hij langs de huizen trok. 
Ook werkte hij bij boer Streng, zijn buurman op 
Wagendijk 1. 

De familie Streng zou later, samen met wijkzus
ter Van Vliet, meer zorg gaan besteden aan Huib. 
Zo kreeg hij in latere jaren dagelijks een warme 
maaltijd en een paar liter melk. In ruil daarvoor 
hield Huib zich bezig met disteltrekken en rietsnij-
den voor boer Streng. Ook repareerde hij de vis-
tuigjes voor de kinderen. 

De naam "kluizenaar" was eigenlijk niet terecht, 
want Huib ontving graag bezoek, was goedlachs en 
maakte ook graag een praatje met voorbijgangers 
als hij zat te vissen aan de oever van de Bijleveld. 
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Afb. 2. "Rietvink" Huib Prins met zijn hond Tip. 
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Afb. 3. Huibs eerste 
houten hut (1957). 
Rechts zuster Van 
Vliet en politie-agent 
Schuurman. 

Hij sloot zich zeker niet op in zijn hut. Een paar 
keer per week liep hij nog op en neer naar het dorp 
Kockengen om inkopen te doen; dat was voor een 
85-jarige een hele afstand. Het lopen hield hem fit 
en hij wilde ermee bewijzen dat hij nog van geen 
mens afhankelijk was. 

Hoewel het woningvraagstuk, de woningnood, 
Huib totaal niet bezighield - hij woonde daar naar 
zijn zin - vond men het toch in toenemende mate 
een probleem. De hygiënische toestand in zijn hut 
was erg slecht, water en licht waren er niet. Vooral 
de winters zorgden voor problemen; het was mede 
aan zijn vele honden te danken dat hij niet is dood-
gevroren in zijn rieten hut. Ooit had hij tien honden, 
maar dat leverde zoveel overlast op dat het aantal 
werd teruggebracht tot twee; de andere honden 
kwamen elders in Kockengen terecht. 

Gaandeweg werd er steeds meer zorg en aan
dacht aan Ouwe Huib besteed, zeker door de familie 
Streng en zuster Van Vliet. Maar Huib was en bleef 
een vrijbuiter, die het liefst z'n eigen gang ging en 
samen met de twee honden en een kat in zijn hutje 
in de natuur wilde wonen. 

In 1952 heeft men hem in een bejaardenhuis in 
Woerden willen plaatsen, maar hij "ontsnapte" en 
zat na een paar dagen alweer in zijn eigen hutje. 

Een houten woning 
Vreselijk kwaad was hij na een aktie in 1957 van 

bezorgde mensen die zijn hut hadden opgeruimd en 
de troep hadden verbrand. De hut rotte weg door 
vocht en zat vol vlooien en ander ongedierte. De in
itiatiefnemers, onder andere dokter Van Leeuwen 

en zuster Van Vliet, organiseerden een collecte en 
er kwam een nieuwe, houten hut met een tafel, 
stoel, bed, kast en een kachel. Vanaf dat moment 
wist zuster Van Vliet hem zover te krijgen dat hij 
zijn leven iets hygiënischer inrichtte. Zij bezocht 
hem geregeld en maakte zo nu en dan, zeer tegen de 
zin van Huib, zijn hut een beetje schoon. Zij zorgde 
dat hij zijn AOW kreeg en beheerde zijn geld. Ook 
zorgde zij regelmatig voor schone dekens en liet ze 
elke week de kleding van Huib wassen. In de winter 
zorgde zij ook dat de kolenvoorraad op peil bleef, 
zodat Huib er warm bijzat. De familie Streng bracht 
nog steeds dagelijks een warme maaltijd. 

In 1963 kwam Huib opnieuw in het nieuws. 
Door de ruilverkaveling en de aanleg van een fiets
pad over de Hollandse Kade moest de oude houten 
hut van Huib verdwijnen. Maar men begreep inmid
dels dat Huib alleen met de natuur en zijn honden 
kon samenleven. Daarom heeft men enkele tiental
len meters achter de oude hut een nieuwe hut neer
gezet. Dat was werkelijk een hele verbetering. Het 
gebouwtje was groter dan de oude hut, voorzien 
van openslaande glazen deuren en met bovendien 
nog een venster, alles geschilderd in frisse kleuren. 
Er stond een aparte WC naast en het geheel was 
omheind. Aan de voorzijde was een brug over de 
sloot gelegd, aan beide zijden voorzien van een leu
ning. 

Huib zag de verbeteringen niet, of hij wilde ze 
niet zien. In zijn laatste levensjaren wilde hij met 
rust gelaten worden. Hij was inmiddels 97 jaar; zijn 
oude hut vond hij goed genoeg. Hij leefde voor de 
natuur en zijn honden. Hij vond het allemaal veel te 
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Afb. 4. De 94-jarige Huib 
Prins in zijn hut (1960). De 
kluizenaar was aan veel ont
hecht, behalve aan zijn 
AOW, waarvan hij zijn dage
lijkse eten betaalde. 

netjes: een echt bed en zelfs witte gordijnen voor de 
ramen. Hij aanvaardde het allemaal gelaten, onder
wijl mopperend dat het wel even wennen zou zijn. 
Toen hij eenmaal in zijn nieuwe huisje zat, had hij 
nog maar één wens: "een huishoudster van duizend 
weken". Wat ook nog ontbrak, was elektriciteit. Dat 
werd begroot op zo'n 2000 gulden, wat niet haal
baar was. Dus moest Huib nog steeds noodgedwon
gen met de kippen op stok. Erg ontevreden leek hij 
er echter niet mee te zijn. 

Huib als bekende Nederlander 
De dag waarop Huibert Prins 100 jaar werd, 7 

juli 1966, zou ook de dag worden waarop hij zijn 
'image' als kluizenaar zou verliezen. Er was buiten
gewoon veel aandacht voor de Kockengense vrij
buiter uit Harmeien, 's Morgens kwamen de burge

meesters van Harmeien en Kockengen op verjaars-
visite, er waren veel cadeaus en de pers was ruim
schoots aanwezig. De Gemeente Harmeien had 
eindelijk voor een aansluiting op het elektriciteits
net gezorgd. Ook kreeg hij van de bevolking een 
transistorradio. Het hoogtepunt volgde 's middags, 
toen de oudste kluizenaar van Nederland een rijtoer 
met paard en wagen door Kockengen maakte. Het 
was niet zozeer de rijtoer als wel de televisie die 
hier met een ploeg van het Journaal ruim aandacht 
aan schonk. De reacties van Huib waren verrassend; 
hij liet de TV-kijkers de binnenkant van zijn pet 
zien toen de camera's te dichtbij kwamen. Hij deed 
dat zo dicht voor de camera, dat het hele beeld werd 
afgeschermd, tot wanhoop van de cameramannen. 
Wellicht wilde Huib hiermee zeggen dat hij met 
rust gelaten wilde worden, met zijn dieren in zijn 
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Alb. 5. De woon
keet van Huib 
aan de Wagendijk 
(1963); rechts is 
buurman Streng 
nog net te zien. 

huisje in de natuur, zonder al die extra aandacht. 
Maar een kluizenaar van 100 jaar is nu eenmaal be
langrijk nieuws, althans voor één dag. De feeste
lijke dag werd besloten met een serenade, die door 
de drumbands van beide gemeenten werd gegeven. 

Daarna hernam het leven weer zijn gewone gang 
en hoewel Huib over zijn gezondheid weinig te kla
gen had, viel het lopen hem toch steeds moeilijker. 
Hij zat dus meer en meer aan zijn huisje gekluis
terd. Wellicht heeft de radio die hij gekregen had 
toch nog zijn nut gehad; het "wonderkastje", zoals 
hij het noemde. 

Vanaf toen werden de verjaardagen van Huib 
niet vergeten en hij vond het prachtig toen ze hem 
op zijn 101ste verjaardag een taart kwamen bren
gen. Ondanks zijn hoge leeftijd was hij goed bij de 
tijd, en wist nog over veel onderwerpen mee te pra
ten. Ook zijn gezondheid bleef nog steeds goed. 

In 1971 kwam Huib echter in het ziekenhuis de 
Hofpoort in Woerden terecht. Begin januari vond 
men hem meer dood dan levend in zijn hutje. Hij 
had last van koude rillingen en hartklachten. De 
toestand zag er zorgelijk uit voor de inmiddels 104 
jaar oude Huib, maar na een paar weken was hij 
weer thuis. "Nooit meer gaai ik naar een zieken
huis", zei hij, "ik ben zo blij, nou hoef ik me ten
minste niet meer uit te kleje als ik saves naar bed 
gaai". Maar op 27 februari lag Huib toch weer in 
het ziekenhuis, en hoewel hij honderduit praatte en 
bezorgd was over zijn hond en poes, ging het niet 
echt goed meer met zijn gezondheid. 

Soms vroeg hij dringend aan zuster Van Vliet, 
die hem regelmatig bezocht, om hem weer naar huis 
te brengen. Maar niet meer naar zijn hutje in de pol
der. Huib verlangde ernaar om wat meer in de be
woonde wereld te wonen. Hij droomde van een 
nieuwe hut tegen de Kockengense kerk aan. Het 
aanbod om zich in het bejaardenhuis te laten ver
zorgen heeft hij altijd van de hand gewezen, zelfs 
nog toen hij in het ziekenhuis lag. Zover zou het 
ook niet komen, want Ouwe Huib overleed in de 
nacht van 5 maart 1971 op 104-jarige leeftijd in het 
ziekenhuis te Woerden. 

De sobere begrafenis op een koude winteroch
tend werd geleid door Ds. Zethof; zo'n dertig dor
pelingen luisterden. Na de begrafenis luidde toch 
nog de klok; iemand had voor het gelui betaald als 
een laatste gebaar aan een man die op naastenliefde 
was aangewezen en toch een groot deel van zijn le
ven als een vrije vogel had geleefd. Er waren 
bloemstukken van de familie Streng en van zuster 
Van Vliet, mensen die hem vele jaren hadden ver
zorgd en een oogje in het zeil gehouden. 

Bij de hut van Huib bleven de hond en de poes 
alleen achter. De poes ging naar de familie Streng 
en de hond werd overgebracht naar het Goudse die
renasiel, van waaruit een nieuwe baas gevonden 
werd. Het beestje kon kennelijk niet aarden, want 
na een aantal maanden verdween hij spoorloos, 
hoewel hij oud en blind was. 

Dank aan mw. S.D. van Vliet, vele jaren wijkverpleegster in 
Kockengen, voor het verschaffen van informatie en foto's. 
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