
Nu het Melkmeisje het Oude Raad-
huisplein tijdelijk heeft moeten ver-
laten vanwege een gebroken neus 
en in het standbeeldenziekenhuis 
plastische chirurgie ondergaat, 
doet het plein een beetje kaal aan. 
Voor veel Huizers is het geen groot 
verdriet dat dit Melkmeisje er tijde-
lijk niet staat. Zij vinden het name-
lijk geen mooi beeld. “Te modern”, 
wordt er gezegd en: “Niet passend 
bij het meisje uit de legende van lang 
geleden.” Anderen zeggen weer: 
“Niet herkenbaar als Melkmeisje, 
meer een dame die boodschappen 
doet.” Kunstenaar Trudi Voskuilen 
kan uitkomst bieden. Ze heeft zelf al 
enige tijd geleden van keramiek een 
Melkmeisje gemaakt. Zou dit niet 
een ontwerp zijn dat bij meer men-
sen in de smaak valt en dat wellicht 
minder kostbaar is? Ze geeft een in-
terview met een knipoog.

Trudi Voskuilen en Dory Keuning zit-

atelier aan de Energieweg 8A. Trudi 
noemt haar man hun impresario. Hij 
raadde haar ooit aan eens wat com-
merciëler te gaan denken en iets van 
Huizen te gaan maken. Dat sloeg aan. 
Ze ging boetseren en schilderen en 
het werd één geheel. Ze is er verder 
mee gegaan ondanks het feit dat het 
verspreidingsgebied maar klein is. “Ik 
kan er niet mee naar Spakenburg; dat 
heeft weinig zin”, zegt ze. Trudi is ge-
boren en getogen in Huizen en draagt 
het dorp een warm hart toe. Het ver-
haal van het Huizer Melkmeisje vindt 
ze ook heel bijzonder. ‘Welk dorp heeft 
er nu zoiets?’ denkt ze.  De dames be-
reiden zich voor op de Erfgooiersdag 

die op 11 mei wordt gehouden en waar 
ze beiden een kraam zullen beheren. 
Trudi maakt beeldjes van o.a. Taat-

jens en Nennetjes en Dory maakt vele 
dieren o.a. schapen en geiten die ook 
passen in het beeld van hoe Huizen 
vrooger was. Trudie: “Het is begonnen 
toen het Melkmeisje telkens een ander 
logo kreeg. Er is nu een moderne ver-

Er is ook daarnaast bedacht om een 
kunstenaar de opdracht te geven om 
een beeld van het Melkmeisje te ma-
ken voor op het Oude Raadhuisplein. 
Ook daarvan is een moderne versie 
gekomen waar ik niet heel warm voor 

loop. Dat beeld is 
nu tijdelijk wegge-
haald. Ik had zo-
iets van: Waarom 
gaan we niet te-
rug naar hoe het 
ooit was zonder 
daar heel senti-
menteel over te 
doen? Ik heb met 
veel moeite het 
eerste plaatje ge-
zocht dat er van 
het melkmeisje 
te vinden is. Het 
beeld is in zwart 
wit. Daarop zie je 
hoe het er toen 
uitzag en ik ben 
maar gewoon be-
gonnen. Ik heb 
daar een beeldje 
van gemaakt. Mijn 
man heeft van 

hout een jukje gemaakt en er met ij-
zerdraad emmertjes aan gezet. Toen 
ik zag dat het Melkmeisje op het Oude 
Raadhuisplein er tijdelijk niet staat, 
dacht ik: Hoe leuk is het om te laten 
zien hoe het vroeger was? Mijn beeldje 
is gemaakt van klei en werd in eerste 
instantie biscuit gebakken, daarna ge-
glazuurd en opnieuw gebakken. Dat 
maakt dat het er nu uitziet zoals het 
er uitziet. Ik heb maar bedacht dat ze 
er ongeveer zo uit heeft moeten zien 
met een wit schort, de rest blauw en 
bruine puntmuts op. De kleuren moest 
ik raden want de foto was zwart-wit. 
Het is kunstenaars eigen er een ei-
gen interpretatie aan te geven. In het 
Huizer kostuum zie je ook veel blauw. 
Als contrast vond ik een wit schort erbij 
passen en het bruin van de hoed komt 
terug in de emmertjes. Op het plaatje 
droeg het Melkmeisje echt zo’n punt-
muts. Ik zou ook een groter Melkmeis-
je kunnen maken. Dit beeld is over de 
duim genomen 22 cm. in hoogte. Ik 
kan tot maximaal 80 cm. gaan door het 
in twee stukken te maken. Dit vanwege 
het feit dat ik gelimiteerd ben aan de 
oven die ik gebruik.” 

Smaken verschillen
Dory en Trudi zijn eigenlijk nog nooit 
iemand tegengekomen die het huidige 
beeld op het Oude Raadhuisplein mooi 
vindt. Men loopt niet over van enthou-
siasme. De dames refereren aan de al-
ternatieve kunstroute die ooit werd ge-
houden en het Melkmeisje als thema 
had. Dory maakte óók een Melkmeisje, 
maar dat is al verkocht. Haar wat alter-
natiever Melkmeisje heeft als kleuren: 
geel met bruin. Het juk ligt gebroken 
op de grond en een emmertje melk 
is omgevallen. Trudi zegt vervolgens: 
“Ik wil met mijn beeld niet per se een 
statement maken. Iedere kunstenaar 
heeft zo zijn eigen interpretatie. Toen 
het moderne beeld werd gekozen, was 
er vast goed over nagedacht. Daar ga 
ik niet in treden. Alleen zoals de Engel-
sen zeggen: ‘Beauty is in the eye of the 

beholder’. Dat is in dit geval ook zo. Er 
zijn mensen die hier net zijn komen 
wonen en misschien denken: ‘O ja, 
leuk. Het Melkmeisje.’ Maar er zijn ook 
mensen die hier 
hun hele leven 
al wonen en die 
dit hebben zien 
evolueren. Die 
denken: ‘Waarom 
moet het dit nu 
zijn?’ Dory zegt 
daarop: “Ik denk 
dat gasten die 
hier op bezoek 
zijn, het beeld niet 
direct linken aan 
het logo of het 
wapen van Hui-
zen. Het is niet 
meer herkenbaar 
als melkmeisje, 
maar meer een 
moderne vrouw 
met boodschap-
pentassen in haar 
handen en laar-
zen aan. Omdat 
het in het cen-
trum van Huizen 
staat, vind ik het 
jammer dat het 
zó is geworden.” 
Trudi zegt over 
haar beeldje: “Het 
kan zijn dat men-
sen denken: ‘Ze 

Alternatief beeld Melkmeisje
op Erfgooiersmarkt te zien

Het Melkmeisje zoals ze er vroeger moet hebben uitgezien, gemaakt van 
gemengd materiaal door Trudi Voskuilen. Misschien is het een leuk alternatief 

voor het beeld dat op het Oude Raadhuisplein staat?

Opvallend is de puntmuts die het Melkmeisje draagt.

is weer teruggegaan naar de roots van 
Huizen’. Ik wilde het gewoon laten zien. 
Dit beeld gaat straks ook mee naar de 
Erfgooiersmarkt. Tot nu toe heb ik één 
Melkmeisje gemaakt om eerst maar 
eens de reacties af te wachten. Wie 
weet zegt de gemeente wel: Hé, dat is 
leuk! Je kunt het nooit weten. Ik hoop 
dat de bezoekers het ook leuk vinden. 
Voor wie het graag wil hebben, is het te 
koop tegen een mooi prijsje. Ik heb me 
gespecialiseerd in het thema Huizen. 
Mijn beelden stellen taatjes en nennes 
voor en staan in het Huizer Museum 
tentoongesteld. Ze zijn ook te koop. Ik 
schilder daarnaast Huizer mannen en 
vrouwen in klederdracht op kleine pa-
nelen. Die neem ik ook mee naar de 
Erfgooiersmarkt. Dit jaar is de opzet 
echt anders. Het was een commerci-
ele markt, maar daar willen ze nu verre 
van blijven. Het draait dit jaar echt om 
authentiek vermaak. Er komen men-
sen die oude ambachten uitvoeren en 
er is veel ‘heritage’ uit Huizen en om-
meland te zien.” (Tip: Misschien is het 
beeldje van het Melkmeisje een leuk 
welkomstgeschenk voor de nieuwe 
burgemeester? red.)

Buiten staan
Dory neemt op 11 mei, de dag na He-
melvaart, haar antieke jurken, beelden 
van: schapen, geiten, een herder en 
een herderin mee. Op het moment is 
ze bezig met een grotere herder. Zij 
is meer gericht op ’t Gooi en niet zo 
zeer op alleen Huizen. De beelden 
van Dory en Trudi zouden ook buiten 
kunnen staan. De naden en randjes 
moeten zo zijn gemaakt dat er geen 
water in komt te staan om kapotvrie-
zen tegen te gaan. Dory’s broer zet er 
gewoon de hoge drukspuit op om het 
door Dory gemaakte beeld na verloop 
van tijd schoon te maken. Trudi zegt 
dat ze om haar beelden Bokitoproof te 
maken, haar beelden op een andere 
manier vorm zou moeten geven. Dory 
zegt dat de beelden twee maal zijn ge-
bakken en dus heel wat kunnen heb-
ben. Een beeld van haar staat al jaren 
in weer en wind buiten (op het eiland 
Texel). In haar tuin heeft ze een an-
der beeld, dat na verloop van tijd een 
beetje groen werd, met de afwasbor-
stel bewerkt om het weer schoon te 
krijgen. Met haar Melkmeisje is Trudi 
acht uur bezig geweest. Ze vond het 
leuk om dit beeld te maken. “Het is al-
tijd leuk om iets nieuws te maken. Je 
maakt er dan ook een studie van met 
oude plaatjes. Het is anders, maar wel 
aan Huizen gerelateerd”, vertelt ze. Als 
mensen enthousiast zijn, willen Dory 
en Trudi best meer beelden maken. 
Ze werken ook in opdracht wanneer 
iemand een andere kleur of grootte 
wenst. Met klei werken, heeft als klein 
nadeel dat je niet álles kunt maken. 
Het zou mooi zijn als mensen van de 
gemeente dit artikel zouden lezen en 
zich eens achter het oor zouden krab-
ben. In de toekomst gaat Huizen wel-
licht fuseren of nauwer samenwerken 
met omliggende gemeenten. Juist in 
zo’n periode worden dingen die Huizen 
eigen zijn belangrijker, vinden de kun-
stenaars. “Komt daarom allen naar de 
Erfgooiersmarkt op 11 mei van 11.00 
tot 21.00 uur in het centrum van Hui-
zen”, roepen de dames tot slot in koor.

Trudi Voskuilen met een van haar panelen waarop een
Huizer vrouw in klederdracht staat. (Foto’s: Suzan Oostwouder)

Het beeldje dat Dory Keuning van het Melkmeisje maakte. 
(Foto: Aangeleverd)

Tekst en foto’s Suzan Oostwouder


