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In gesprek met:
Hadde Verhoeff in gesprek met Jan Huysen (april 2003)

estopt op je 87ste
Wim van Balen zond
mij een krantenknipsel
waarin gewag werd
gemaakt van het feit,

dat Jan Huysen gestopt was met
werken. Niets bijzonders zult u zeggen,
er stoppen wel meer mensen met
werken. Toch was dit wel bijzonder,
want op 1 januari 2003 was Jan Huysen
87 jaar en 8 maanden oud. Met die man
moest ik een gesprek hebben besloot ik.
De ledenlijst gepakt, want hij is ook lid
van onze club, en gebeld. Jan Huysen
zegde het gesprek toe, maar z’n agenda
moest er aan te pas komen om tijd en
dag te bepalen. Dinsdag 15 april toog
ik naar Nieuwe Tonge en de deur van
Molendijk 13 zwaaide precies om
14.00 uur voor me open. Ik kreeg gelijk
een vloed van zinnen over me heen.
Huysen kende het 3 maandelijkse
artikel en stak gelijk van wal. Ik had
pen en papier nog niet eens in de
aanslag. Jan Huysen werd op 17 april
1915 in Tilburg geboren. Zijn vader
had daar een fotozaak. Met het gezin
verhuisden ze toen hij nog heel klein
was naar Middelharnis, waar vader zijn
beroep voortzette en zijn moeder
onderwijzeres werd. Zijn moeder leerde
hem vanaf zijn 4e jaar lezen en schrijven
en dat had tot gevolg dat kleine Jan de
lagere school in de tweede klas begon.
Met z’n 11e jaar ging hij naar de HBS.
Dat vond hij niks. Hij wilde de techniek
in, dus verhuisde hij naar de ambacht-
school. Na 3 jaar haalde hij met lof het
diploma en ging toen voor het 4e leer-
jaar naar Den Briel. Het 4e leerjaar was
daar de machinistenopleiding. Dat
betekende elke dag met de tram en de
boot naar Hellevoetsluis, dus vroeg uit
de veren en dan met de fiets naar Den
Briel. Gelukkig mochten ze hun fiets
stallen bij de boot. Dat betekent dat hij
niet de enige Flakkeeënaar was. Dik
van den Tol en Kees van de Velde,
bijgenaamd Kees Juun, waren z’n

klasgenoten die ook dagelijks deze tocht
maakten. Hij slaagde voor het school-
examen op 1 april 1933 en volgens z’n
oud-klasgenoot Dirk Groeneveld, was
hij weer de beste van de klas. Z’n staats-
diploma haalde hij op 5 juli 1933.
Samen met een leerling uit Vlissingen
werd hij naar voren geroepen. Beide
waren de besten van de 102 kandidaten.

Holland Amerika Lijn
Met hulp van de toenmalige directeur
van de school, de heer Van Dijke,
kwam hij bij de Holland Amerika Lijn
terecht. Hij monsterde aan op het
s.s. Rotterdam en buiten de lijndienst
maakte hij er een aantal cruises mee op
West-Indië. Hij voer 2½ jaar op dit
schip en moest toen 9 maanden naar de
Marine. Eerst 6 weken opleiding en
toen naar de mijnenlegger Douwe
Aukes. Hier voer hij een half jaar op.
Daarna terug naar “De Lijn”. Hij kwam
op de Volendam te varen en ze brachten
hiermee veel kinderen van Europa naar
de States.

Stoppen met dat varen
Jan trouwde in 1936 en z’n vrouw vond
het varen maar niets. Daardoor zei Jan
de zee vaarwel en nam een walbaan.
Het deed wel zeer, want het varen zat
hem in het bloed. De ene liefde won
het echter van de andere. Jan ging op
26 februari 1938 werken bij een stoom-
zuivelfabriek in Zevenaar, verhuisde
vervolgens naar de stoomzuivelfabriek
van Van Grieken in Den Haag.

Hij haalde tussentijds z’n A als
landmachinist en voelde er zich
prettig bij. De mobilisatie in
september 1939 gooide roet in
het eten. Hij werd onder de
wapenen geroepen en kwam op
het marinevliegkamp Schelling-
woude terecht. Hier waren
watervliegtuigen gestationeerd.
Z’n hoofdwerkzaamheden
waren het varen van ingenieurs
van Fokker van en naar het

vliegkamp. Hij maakte daar de
Meidagen van 1940 mee en
werd krijgsgevangen gemaakt.
Moest in Amsterdam helpen om
enorme voedselvoorraden, die
opgeslagen lagen in de loodsen
van de Javakade, op transport te
stellen naar Duitsland. Veel
werd er achterovergedrukt, lacht
hij, als hij deze periode uit z’n
leven vertelt. Hij kon onder de

detentie uitkomen door als landarbeider
bij z’n schoonvader te gaan werken.

In de horlogerie
Hij begon weer aan en nieuwe fase in
z’n leven. Wroeten in de grond was
niets voor hem. Z’n broer had in
Nieuwe Tonge een horlogerie en die
kon het werk niet aan en dus ging Jan
bij z’n broer werken. Dit werk lag hem
beter. In 1942 begon zijn broer in
Zevenaar een nieuwe zaak en Jan nam
de zaak in Nieuwe Tonge over. Hij had
in de tussentijd de diploma’s in het
uurwerkvak behaald. Deze zaak
exploiteerde hij tot 1 februari 1953. De
watersnood verwoestte toen alles. Het
duurde 2 jaar voor hij een nieuwe zaak
kon openen en deze zaak heeft hij nu na
48 jaar gesloten.

Een druk sociaal leven
Jan Huysen deed buiten z’n horloge-
zaak nog meer. Hij zat 8 jaar in de raad
van Nieuwe Tonge en later 4 jaar in de
raad van Middelharnis, was 30 jaar
voorzitter van de middenstands-
vereniging en 25 jaar secretaris van de
Stichting Dorpsgemeenschap Nieuwe
Tonge. Verder was hij 8 jaar voorzitter
van de Flakkeese Siervogelvereniging.
Voorwaar dus geen saai leven. Nu is hij
dus gestopt en is inmiddels 88 jaar. Hij
zit echter nog vol energie en zal dus
niet stil gaan zitten. Alleen al het
bijhouden van z’n familiebetrekkingen
kost veel tijd. Hij is vader van 10
kinderen en heeft 16 kleinkinderen.
Ik moet Jan Huysen bedanken voor dit
gesprek met koffie en gebak en wens
hem nog heel veel gezonde jaren.
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