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Aalbert van den Hoek (1829-1900), de laatste 
schipper van het Naarderveer

Annie Verweij

Met het tot stand komen van de Naarder/Muidertrekvaart (1) was de tijd aangebro-
ken van het Naarder ‘binnenveer’. Voeren reizigers voor een schuit van Naarden naar 
Amsterdam eerder nog over een wispelturige Zuiderzee, sinds 1641 kon een ieder veilig 
en op vaste tijden binnendoor (2). Om een betrouwbare en een geregelde vaardienst te 
garanderen, had de overheid deze organisatie nauwgezet gereglementeerd: het stads-
bestuur stelde de schippers aan, bepaalde de afvaartstijden, de tarieven, de ligplaatsen 
en nog veel meer. In 1641 werden de eerste schippers voor het Naarder binnenveer 
benoemd (3). De laatste was Aalbert (Ap) van den Hoek. Toen in 1880 de Wet Open-
bare Vervoermiddelen van kracht werd, stopte de overheidsbemoeienis en was vrije 
concurrentie mogelijk. In dit artikel kijken we terug op het Naarderveer, zijn laatste 
schipper en het verval van het bedrijf aan de Nieuwe Haven. 

Schippersknecht
Aalbert (Ap) van den Hoek werd op 25 november 1829 te Nijkerk geboren als   
buitenechtelijke zoon van Albertha van den Hoek (4). Omstreeks 1835 verhuisde 
hij met zijn moeder naar de Bussumerstraat in Naarden en ging na zijn school-     
jaren aan het werk als schippersmaatje in Huizen. Zijn moeder trouwde in 1845 
met de weduwnaar Jan Kooij uit dat dorp. In 1859 keerde Ap als schippersknecht 
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in Naarden terug en woonde enige weken 
bij zijn moeder op het adres Peperstraat 
10 (huidige nummer). 
Ap trouwde op 16 september 1859 met 
Bartje Boer Rookhuijsen (5). Vijf jongens 
en twee meisjes kreeg het stel dat, met 
een onderbreking van drie jaren (1865-
1868) in Amsterdam, hun verdere leven 
in Naarden woonde (6). 
Op 30 mei 1868 vestigde het gezin zich 
in een pand op de hoek Havenstraat/
Vrouwenstraat (nu Pastoorstraat/Cat-
tenhagestraat), de latere aardappelwinkel 
van Evert van Paridon. In dat jaar was 
het Naarderveer nog in handen van win-
keliers als Snijder en Hagoort (7). Deze 
ondernemers voeren niet zelf maar lieten 
het werk over aan een ‘zetschipper’. Het 
lijkt erop dat Ap aanvankelijk in zo’n 
functie voor hen heeft gevaren.

‘Ene goeie mens’ 
In 1872 was Ap zelf concessiehouder van het Naarderveer en voer voor eigen re-
kening en risico. Met trots liet hij zich schipper noemen, verhuisde naar de Bin-
nenhaven 6a (Nieuwe Haven) waar zijn 
knecht naast hem woonde (8). Zijn hou-
ten jaag- of trekschuit lag bij hem voor de 
deur aan de kade. 
Ap vervoerde passagiers en allerhande 
vracht: kleding, zakken meel, medicijnen, 
petroleum, stroop, kippen, vlees, spijkers, 
kortom alles wat er in Naarden nodig 
was. Voor winkeliers, aannemers en an-

Aalbert van den Hoek (1829-1900) en 
Bartje Boer Rookhuijsen (1831-1899).

De Binnenhaven met geheel rechts een 
deel van het latere pand van Kars-
semeijer. Op de hoek er tegenover het 
pakhuis van Wilhelm (gepleisterd) en 
daarnaast de woonhuizen van Van den 
Hoek en zijn knecht.
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dere neringdoenden deed hij in Amsterdam boodschappen. Wekelijks liep hij zijn 
klanten af om bestellingen te noteren. Met zijn heen-en-weer varen bediende hij 
ook het nieuws. Daarom was hij een graag geziene gast bij de kapper. Ap was ook 
vertrouwenspersoon; hij kende de Naardense gemeenschap van haver tot gort en 
dat werkte in zijn voordeel, zeker bij het vervoer van geld, juwelen en post.

Veerschipper was een lucratief en begerenswaardig beroep. Daardoor was een 
schippersplaats nogal prijzig. De waarde van een jaagschuit was doorgaans niet 
meer dan een paar honderd gulden, maar aan goodwill werden er wel enkele dui-
zenden voor bijbetaald. In 1768 werd voor een schipperplaats in Naarden zelfs 
8300 gulden geboden. De boot zat er dan bij in. Een ‘recognitie’ van 200 gulden 
voor het Burgerweeshuis kwam daar nog bovenop (9). Toen zich in de 19e eeuw 
modernere vervoermiddelen aandienden, daalde de waarde van een schippers-
plaats aanzienlijk. 
Zo laat het zich verklaren waarom een onbemiddelde knecht als Van den Hoek 
schipper kon worden. In dat kader gaat in zijn familie (10) uit overlevering een 
verhaal de ronde over ‘ene goeie mens’. Het betreft een gezonken schuit die voor 
een habbekrats gekocht werd door een schipper (mogelijk Ap zelf). Toen de koop 

De jaagschuit van het Naarderveer aan het eind van de 19e eeuw voor het huis 
Nieuwe Haven 3. V.l.n.r.: knecht Grolle met vaarboom, zoon Bertus bij het paard, 
knecht Bram Harder met vaarboom, moeder Coba van den Hoek-van Dijk naast 
de deurpost met op de stoep onder anderen haar zoontjes Albert en Kobus, ten-
slotte de stichter van het bedrijf Aalbert van den Hoek bij het roer.

omroeper 2012 nr3.indd   3 03-11-11   12:42



"%

was beklonken, zei de verkoper:  ‘Kom 
mee naar mijn pakhuis’ en wees een par-
tij nieuwe zeilen, touwen en ankers aan. 
‘Neem ze maar mee, ze horen erbij’. Het 
verhaal wordt in de familie nog altijd ge-
bruikt als schoolvoorbeeld van een goed 
mens. Ap zelf wordt door zijn nazaten 
overigens ook zo getypeerd: vaak kocht 
hij voor een paar duiten aan kinderen de 
vrijheid terug van meikevers die met een 
draadje aan een poot ‘vliegwerk’ moesten 
leveren. 

Route en regels, tarieven en tollen
Halverwege de 19e eeuw bestond het Naarderveer al meer dan twee eeuwen. Waren 
er in 1650 nog zes afvaarten per dag, in 1871 was het er nog maar eentje. De hele 
gang van zaken was in de loop van die twee eeuwen aanmerkelijk veranderd. Aan-
vankelijk voeren schippers uit Naarden slechts tot Muiden. Alle vracht moest door 
deze stad met karren worden versleept om aan de overzijde van de Vecht de route 
te vervolgen in een schuit naar Amsterdam. Passagiers moesten overstappen, na 
betaling van 1 ! cent tol voor het overlopen van de Vechtbrug. Van dit voorrecht 
heeft Muiden echter niet lang kunnen profi teren. Toen in de tweede helft van de 
17e eeuw het zandvervoer door de trekvaart sterk toenam, moesten er sluizen in de 
Vechtdijk worden aangelegd. Hierdoor  kon ook de jaagschuit van Naarden deze 
voormalige tijdrovende overlaadplaats ongehinderd passeren. 

In het begin kwamen te Naarden de schippers, knechten, jaagpaarden en wagen-
voerders bijeen bij het poorthuis van de Koepoort, ongeveer op de plek waar we 
nu de kazerne Oud-Molen vinden. Na de vernieuwing van de Vesting in 1685 ver-
schoof de plek naar de Binnenhaven (11). Vandaar begon, na het luiden van een 
zogeheten schuitenbel, de afvaart in de richting Amsterdam. Het traject tot daar 
is tot aan het eind van de 19e eeuw altijd hetzelfde gebleven: via de Pijp bij de 
Binnenhaven naar de stadsgracht en door naar de trekvaart. Bij de herberg De 

De kade van de Nieuwe Haven omstreeks 
1900. De ligplaats van het Naarderveer 
bevond zich ter hoogte van de tuin van 
het Burgerweeshuis (nu Stadsarchief) bij 
de brede trap. Achteraan is de Amster-
damse Poort zichtbaar. 
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Roskam werd de schuit met een lijn aan een man of een paard verbonden en zo 
naar de Hakkelaarsbrug getrokken. Daar vond een controle plaats voor de tolhef-
fi ng. Vervolgens werd naar Muiden gevaren om daar via de oostelijke stadsgracht, 
de Keetpoortsluis, de Vecht, de Weesperpoortsluis en de westelijke stadsgracht in 
de trekvaart naar Amsterdam te komen. Dan naar Diemen met onderweg nog hal-

De herberg De Roskam tegenover de brug (later de Gele Brug) naar de Schapen-
meent met op de achtergrond de brug naar de Vesting (later de Groene Brug). De 
trekschuiten bleven doorgaans in het gedeelte vaart tussen beide bruggen liggen. 
Die plek werd wel ‘de Aanslagh’ genoemd, naar het koppelen van de schuiten aan 
een man of paard. Een tekening van Jacob Bolten van omstreeks 1800. 

Het traject van het Naarderveer vóór 1892.
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teplaatsen bij de tollen van de Papelaansbrug (iets voorbij de Kruitfabriek) en de 
Vinkebrug. Het laatste stuk voer de schuit over de Ringvaart (na 1825 onderdeel 
van de Keulse Vaart) van de Watergraafsmeerpolder en bereikte zo de Amstel. In 
de 17e eeuw lag de aanlegsteiger van het Naarderveer in de Binnen-Amstel ter 
hoogte van de Leprozengracht (Waterlooplein), maar met de groei van de hoofd-
stad schoof de steiger mee naar buiten. In 1871 meerde Van den Hoek af ter hoogte 
van de Achtergracht.
Met de opening van het Merwedekanaal in 1892 (in 1931 verbreed tot Amsterdam-
Rijnkanaal) was deze route verleden tijd geworden. De schuit van het Naarderveer, 
voor het personenvervoer toen nauwelijks nog van betekenis, voer door het nieuwe 
kanaal naar het IJ en langs de oostelijke havens door naar het Singel. Daar meerde 
de schuit af ter hoogte van de Heisteeg bij de ronde Lutherse Kerk.

Hoewel de regelgeving rond het Naarderveer in 1871 niet meer identiek was aan 
die van de beginfase, waren tal van oude instructies van kracht gebleven. Zo was 
het regel dat bij aankomst in Naarden of Amsterdam de schipper zijn schuit niet 
draaide eer de schuit geheel leeg was en de post was afgeleverd.  Kon een schipper 
plots niet doorvaren naar zijn bestemming, dan diende hij onverwijld pakjes en 
brieven over te dragen aan een collega-schipper.
Terwijl de spoorwegen al hun intrede hadden gedaan, stond in de tweede helft 
van de 19e eeuw het reglement nog bol van al die oude regels. Bij ijsgang moest 
bijvoorbeeld de vaart zo lang mogelijk open gehouden worden. De schipper was 
verplicht het ijs te breken als dat maar even mogelijk was. Als de vaart echt dicht 

Het ‘Naerder veer’ aan de Amstel op de hoek met de Leprozengracht omstreeks 
1659. Een ets van R.Nooms uit de Collectie Stadsarchief Amsterdam.
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zat, moest hij ter vervanging van de schuit zelfs een rijtuig inzetten op zijn traject. 
Er waren ook tal van regels om de reiziger te gerieven. Zij mochten geen reden 
tot klagen hebben. Daarom moest een schipper gebruik maken van een goede 
‘volksschuit’. Hij mocht pas zeilen als de passagiers er geen bezwaar tegen hadden. 
Verkeersregels waren er uiteraard ook maar deze werden bij gebrek aan handha-
ving en controle veelvuldig overtreden. Vooral zandschippers met hun volbeladen 
schuiten maakten het op dit punt wel heel erg bont.

Wie nu de dikke stapels documenten (12) doorworstelt over het Naarderveer 
en de trekvaart vraagt zich af wat een veerschipper eigenlijk zelf nog in de melk 
te brokkelen had, want ook het passagiersgeld, het vrachttarief, de bestellonen 
en de dienstregeling werden door de stadsbesturen bepaald. Eigenlijk waren de 
stadsbesturen de veerexploitanten, de schippers kregen slechts het alleenrecht 
om voor hen te varen.
In 1805 moest een passagier 10 stuivers betalen voor een tocht van Naarden naar 
Amsterdam. Daar was het tolgeld en het schutten door de sluisjes bij Muiden 
bij inbegrepen. Wie roefgeld betaalde - een extra bedrag van 3 stuivers en 12 
penningen - mocht binnen zitten. Kinderen onder de tien jaar voeren voor half 
geld mee en die onder drie jaar gratis. Op een lijst van goederen die in 1806 zoal 
met het Naarderveer vervoerd konden worden, lezen we dat voor ieder goed 
een apart tarief gold. Levens- en genotmiddelen, huisraad, vee, groenten, al het 
voor die tijd denkbare, klein of groot, het staat er met een eigen tarief op ver-
meld. Bijvoorbeeld 5 stuivers voor een anker wijn, 2 stuivers voor een brief en 3 

Het tarief voor passagiers bij het Naarderveer m.i.v. 1851. V.l.n.r. in de kolommen: 
vervoerskosten, tol, totaal en roefgeld. Dus een enkeltje van Naarden naar de Hak-
kelaarsbrug kostte inclusief tol 9 ! cent. Wie binnen wilde zitten betaalde 10 cent 
extra. De vaartijd van Naarden naar Amsterdam was 2 uur en 3 kwartier.
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stuivers voor een big of lam, een pot aardbeien, een mandje pijpen, een koppel 
hazen, konijnen of patrijzen, een rist vinken, en ga zo maar door. De vracht plus 
het aantal personen werd bij de drie al genoemde bruggen door een hulp van de 
tolpachter (13) aan de tol genoteerd. ‘Telder’ werd zo’n man genoemd. Hij was 
tevens ‘ophaalder’ van de brug. Eens per maand was er een ‘reken- of betaaldag’. 
Dan moesten de veerschippers het aandeel tol uit de door hen geïnde vracht-
gelden afdragen aan de pachter. Dat leverde nog weleens problemen op, want 
zelden klopten de lijsten van de telder met die van de schipper.
De telder kon wel goed ‘turven’. Daarom weten we nu bijvoorbeeld dat in 1862 
bij de Hakkelaarsbrug 10.627 schepen passeerden. De helft daarvan bestond uit 
vaartuigen van 20 ton en meer. Het waren in dat jaar vooral zand-, mest-, turf- 
en houtschepen, maar ook vaartuigen beladen met vaten bier en wijn. Van deze 
bulktransporten werd het tolgeld, in dat jaar bij de Hakkelaar 1500 gulden be-
dragend (14), direct geïnd.

Het tarief voor begrafenissen en goederen bij het Naarderveer m.i.v. 1851.
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Concurrentie
Al in de tijd van Van den Hoek had op het traject Naarden-Amsterdam een ijzeren 
schroefstoomboot zijn intrede gedaan. Het schip, de Floris V, voer met een snel-
heid van maximaal 7,8 mijl per uur door de trekvaart en moest volgens opgelegde 
bepalingen in 66 minuten van Naarden naar Muiden varen. Deze ‘indringer’ kreeg 
geen warm onthaal bij de beurtschippers, zij veroorzaakten zelfs problemen. In 
1867 beklaagde Steenstra, de eigenaar van de Floris V, zich erover bij het bestuurs-
college van de trekvaarten. Hij verzocht om maatregelen om gevaarlijke situaties 
tijdens het varen te voorkomen.
In die jaren was het vervoerswezen volop in beweging. Nieuwe vindingen zetten 
het oude op zijn kop. Zandwegen veranderden in straatwegen, de Oosterspoorweg 
was in 1874 voor gebruik gereed en op 20 augustus 1881 reed de eerste stoomtram 
van Amsterdam naar Naarden. Over kleine zaken werd soms fl ink gezeurd. Twee 
eeuwen reeds had de schuitenbel zonder problemen aan een gevel tegenover het 
logement het Amsterdamsche Veerhuis bij de Sluis gehangen, maar in 1871 stoor-
de uitbater Andriessen zich opeens aan het geluid. Zijn gasten zouden er te vroeg 
door uit hun slaap worden gewekt. De bel werd dan ook in dat jaar verplaatst naar 
de kade van de Binnenhaven bij de schuit van Van den Hoek. In Amsterdam was 
men opeens de ‘commissarishuisjes’ beu. Iedere veerdienst had namelijk op of bij 

Commissarishuisjes aan de veren in 1851 getekend door Jan ter Gouw. Links het 
commissaris- of commiezenhuisje te Amsterdam van het veer op Utrecht, Weesp, 
Muiden en Naarden. Het opschrift geeft aan dat er ook aangetekende stukken wer-
den afgehandeld. Een tekening uit de Collectie Stadsarchief Amsterdam. 
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de steiger een klein kantoortje - soms niet meer dan een hokje - waar aangetekende 
stukken en pakjes moesten worden afgegeven aan een ‘commissaris’ van het veer. 
Langs de Amstel stonden nogal wat van deze gebouwtjes en van de ‘detonerende 
aanblik’ wilde men af. Schoolmeester en historicus Jan ter Gouw (1814-1894), ooit 
inwoner van Naarden, legde het commissarishuisje van het Naarderveer gelukkig 
nog op tijd op een tekening vast.

Driemaal A. van den Hoek
Ondanks de revolutionaire ontwikke-
lingen in het vervoerswezen verging het 
Ap en zijn bedrijf voorspoedig. In 1888 
kocht hij aan de Binnenhaven het riante 
woonhuis (nu Nieuwe Haven 3) van de 
weduwe Sophia Johanna van Ommeren-
Nissaus (geb. 1812). Bij leven was haar 
man Dirk van Ommeren (1811-1871) 
stal- en logementhouder van het Vlie-
gend Hert geweest. Zijn bedrijf strekte 
zich in lengte uit van de Vrouwenstraat 
(Cattenhagestraat) tot aan de haven. Na 
zijn overlijden was zijn vrouw aan de 
haven gaan wonen en had het logement 
voortgezet. Na de verkoop verhuisde 
ze naar Leiden. Zo verkaste Ap naar het 
fraaie huis tegenover de sluiskolk, waar 
nog twee generaties Van den Hoek schip-
per/expediteur zijn gebleven. In de eerste 
tijd was het bij Ap een komen en gaan 
van schippersknechten (15). Sommi-
gen woonden bij hem in. Toen echter in 
1897 Bram Harder (1875-1948) in dienst 
kwam, is het bij deze ene knecht geble-
ven. Bram bleef het bedrijf maar liefst 48 
jaar trouw (16). 

Schippersknecht Bram Harder in 1905 
aan het stuur van het motorvracht-
schip Vesting Naarden.

Ap van den Hoek bezoekt in 1899 het 
graf van zijn vrouw op de oude Algemene 
Begraafplaats van Naarden. De steen ligt 
er nog, het sierlijke hek is verdwenen.
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Spelenderwijs hebben de zonen van Ap de kneepjes van het schippersvak geleerd. 
Na hun schooljaren hebben ze allemaal wel een tijdje als knecht op vaders schuit 
meegevaren. Aan het eind van de 19e eeuw heeft Albert (1868-1928) het bedrijf 
van zijn vader overgenomen (17). Na het overlijden van zijn moeder in 1899 is 
hij met zijn gezin bij zijn vader ingetrokken. Op 4 mei van het jaar 1900 overleed 
vader Ap op zeventigjarige leeftijd (18). 
In 1905 heeft Albert de oude jaagschuit vervangen door een ijzeren motorvracht-
schip. De nieuwe boot had een inhoud van 54 ton en kreeg de naam ‘Vesting Naar-
den’. Net als bij de collega-expediteur, de gebroeders Karssemeijer was het schip 
uitgerust met een Rennes gloeikopmotor met een groot vliegwiel. Het Naarderveer 
als passagiersdienst had toen al opgehouden te bestaan. Van den Hoek werd beurt-
schipper op Amsterdam, terwijl de Karssemeijers (19) de Zaanstreek bedienden. 
Tussen beide bedrijven bestond nauwelijks concurrentie. Ook van Hagedoorn, een 
derde Naardense schipper, die gespecialiseerd was in het bulkvervoer van zand, 
stenen en puin, had Van den Hoek als schipper/buurman weinig te duchten. Ha-
gedoorn werd trouwens korte tijd later brandstoffenhandelaar in de Pastoorstraat.

Een schippersknecht in 1905 op het vrachtschip van Albert van den Hoek bij de 
sluis in de Nieuwe Haven. De Naardense jeugd poseert, maar de belichtingstijd is 
voor hen te lang. In de deuropening van Nieuwe Haven 1 staat buurvrouw 
Hagedoorn, de vrouw van een van de andere schippers van Naarden.
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De familie Van den Hoek-van Dijk poseert in 1905 op het beurtvaartschip Vesting 
Naarden. V.l.n.r.: vader Albert, Albert jr., Kobus, Dirk Jan, Bartje, Zus en moeder 
Coba. Dirk Jan overleed in 1912 op 14-jarige leeftijd na een val bij een spelletje 
‘slierten’ ( 21) in de Amsterdamsche Poortstraat, nu Burgemeester Wesselingplein. 

De Nieuwe Haven omstreeks 1930 met het beurtvaartschip Vesting Naarden en het 
woonhuis en pakhuis van Expediteur Van den Hoek.
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In 1916 liet Albert op het erf naast zijn 
woning een nieuwe opslagruimte bou-
wen. Deze aanbouw werd later tot woon-
ruimte verbouwd en bestaat nog steeds.
Het beurtvaartbedrijf in het algemeen 
heeft in de eerste decennia van de 20e 
eeuw moeilijke tijden gekend. Strenge 
winters maakten het transport te water 
dikwijls onmogelijk en tijdens de Eerste 
Wereldoorlog waren er, omwille van de-
fensieve factoren, nogal eens langdurige 
stremmingen. Ook de verminderde aan-
voer van overzeese goederen  had zijn 
weerslag op de binnenvaart. 
Albert van den Hoek is tot zijn overlij-
den in 1928 beurtschipper gebleven. Zijn 
oudste zoon, de derde Albert in het be-
drijf, heeft de zaken daarna in een mo-
dernere vorm voortgezet (20). Hij liet 
zich van meet af aan ‘expediteur’ noemen 
en regelde de zaken vanuit zijn kantoor. 
Varen liet hij aan personeel over. Begin 
jaren dertig werd een vrachtauto aange-
schaft waarmee de Gooise dorpen over 
land konden worden bestreken. Verhuizingen deed deze expediteur ook nog eens. 
Ondanks zijn voortvarende aanpak heeft ‘Albert de Derde’ zijn bedrijf in de crisis-
jaren en in de Tweede Wereldoorlog met moeite boven water kunnen houden. De 
naoorlogse wederopbouw bracht nog enkele goede jaren voor de beurtvaart, maar 
niet voor deze Albert. Door een verkeerde politieke keuze in de oorlog verging het 
hem en zijn gezin slecht. Na de bevrijding in 1945 werden hij, zijn vrouw en zijn 
kinderen geïnterneerd, zijn bedrijf hield op te bestaan, in 1958 is hij overleden. 
Aan een zeventigjarig bloeiend schippersbedrijf was een roemloos einde gekomen.

Noten:
1.    Zie het artikel De aanleg van de Naarder- en Muidertrekvaart in De Omroeper jrg. 4 (1991) nr. 2. 

en H. Poolman, Commissarissen over de Trekvaarten tusschen Diemerbrug en Muiden en tusschen 
Muiden en Naarden, november 1970, gestencilde uitgave.

2.    Het buitenveer, aanvankelijk via de Naarder zeehaven, is wel blijven bestaan. In 1672 heeft de 
Franse bezetter de zeehaven afgedamd. Na de bevrijding in 1673 is deze weer toegankelijk ge-
maakt, maar door stormschade raakte de haven al gauw weer in onbruik. Na de voltooiing van 
de nieuwe Vesting is de zeehaven deels gedempt. Het Naarder buitenveer gebruikte nadien de 
trekvaart naar Muiden en voer daar door de zeesluis over de Zuiderzee naar Amsterdam.

‘Albert de Derde’ met vrouw Trijn en 
zoons Ap, Max en Jaap in de deurope-
ning van het pand Nieuwe Haven 3 in 
1934.
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      In 1646 kwam er ook een veer tussen Naarden en Utrecht tot stand.
3.    Op 20 juni 1641 werden Jacob Claesz. Velle, Volcquijn Fransz., Hendrick Claesz. Schous en Jan 

Gerritsz. Glasius benoemd tot schippers van het Naarderveer. De heren betaalden ieder 60 gulden 
per jaar voor hun concessie. Het stadsbestuur was niet gul met de uitgifte van zo’n ‘acte van toe-
lating’. Het wilde uitsluitend zaken doen met betrouwbare personen met voldoende kapitaal die 
ook in staat waren om een waarborgsom te storten. Dat laatste was noodzakelijk voor het geval er 
schadeclaims werden ingediend als gevolg van het vervoer van goederen. 

4.    Aalbertha (Bertje) Teunissen van den Hoek werd geboren op 14 augustus 1807 te Voorthuizen. 
Haar ouders waren Teunis Aalbertsz. van den Hoek (1777-1834) en Woutertje Wouters van Loe-
nen (1781-1869), beiden daggelders van beroep. De vader van Aalbert van den Hoek is onbekend 
gebleven. Aalbertha Teunissen van den Hoek trouwde op 7 mei 1845 met Jan Kooij (1800-1869) 
uit Huizen. In 1859 woonde het echtpaar in de Peperstraat 10 in het huis waar later de slagerij van 
Van Rooijen werd gevestigd.

5.    De ouders van Bartje Boer Rookhuijsen (1831-1899) zijn Jan Boer Rookhuijsen (1798-1869) en 
Anna Catharina van Loveren (1799-1867), gehuwd te Naarden op 12 mei 1822. Jan is de eerste 
Rookhuijsen met de toevoeging ‘Boer’ voor zijn naam. Hij is zandbaas van beroep. Het echtpaar 
woonde in de Turfpoortstraat 262 (oud nummer) naast de Manege.

6.    Kinderen uit het huwelijk Van den Hoek-Boer Rookhuijsen: Jan (1860-1866), Dirk Jan (1863-
1939), Aalberta (1865-1865), Anna Catharina (1866-1932), Albert (1868-1928), Jan (geboren 
1870), Bertus (1872-1952). Het echtpaar heeft in de periode 1865-1868 aan de Weesperzijde 2 en 
later aan het Oetgenspad 21 te Amsterdam gewoond.

7.    In maart 1849 diende Hendrik Snijder een verzoek in bij het gemeentebestuur van Naarden 
om tot schipper te worden benoemd. Het ‘Binnen Veer met schuit van Naarden op Amsterdam’ 
had hij gekocht van ene Cornelis van Lente. Snijder voer zelf niet. Hij liet Teunis van Lente als 
zetschipper zijn ‘bodedienst’ onderhouden. Kennelijk school er brood in de handel in schippers-
concessies.

8.    Deze huizen bestaan niet meer. Zijn woonhuis stond naast het pakhuis van Wilhelm op de hoek 
Nieuwe Haven/Pastoorstraat. De hoek er tegenover werd later het pand van de gebroeders Kars-
semeijer.

9.    Bij een overname van het Naarderveer was een nieuwe schipper reglementair verplicht een som 
van 200 gulden af te dragen ten behoeve van de Regenten van het Burgerweeshuis van Naar-
den. Het Burgerweeshuis van Naarden was voor 70.000 gulden mede-fi nancier in de aanleg van 
de trekvaart. De 200 gulden-regeling, offi cieel ‘het Regt van overgang van het binnenveer van 
Naarden door Muiden op Amsterdam vice versa’ was een tegemoetkoming aan het weeshuis dat 
zelden of nooit deelde in de revenuen van de trekvaart en haar geleende geld nooit terugkreeg. De 
‘recognitie’ van 200 gulden werd overigens in de volgende eeuwen vaak het onderwerp van hoog 
oplopende confl icten. Sommige schippers weigerden botweg te betalen. Ooit diende een zaak 
hierover voor de Hoge Raad.

10.  Informant voor veel gegevens in dit artikel was de heer G.P. (Gerrit) van den Hoek (geb. 1926 en 
wonende te Naarden). Hij is de jongste zoon van Bertus van den Hoek (1872-1952) en kleinzoon 
van schipper Aalbert.

11.  Voor het gemak bleef de jaagschuit doorgaans in de trekvaart liggen bij de herberg De Roskam 
tegenover de brug naar de Schapenmeent. Maar bij zeer slecht weer mocht de schuit daar niet 
blijven en moest door de schipper zelf of door twee bekwame knechten naar de haven worden 
geboomd.

12.  Zie onder meer in het Stadsarchief van Naarden ‘het Archief van de Commissarissen der Trek-
vaarten’ en in het Oud Archief van de stad ‘Stukken betreffende het Veer Naarden-Amsterdam’ 
(OAN 129.3).

13.  De tol voor de trekvaart werd niet verpacht, maar beheerd door de pachters van het zandpad (la-
ter rijksstraatweg) ernaast. Naast het innen van het tolgeld waren zij ook belast met de bediening 
van de bruggen. Zij ontvingen 5 % van de bruto-inkomsten als commissie voor de inning van 
de watertol.

14.  De opbrengt van de watertollen aan de Hakkelaars-, Papelaans- en Vinkebrug en het rendement 
van de verpachting van de visserij op de trekvaart waren meestal voldoende om er de onder-
houdskosten van de waterwegen mee te fi nancieren. Waren de uitgaven hoger, dan was elk van de 
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drie deelnemende gemeenten (Amsterdam, Muiden, Naarden) verplicht een derde deel van het 
tekort te dekken. Hoewel de rekening weleens met een batig saldo sloot, was dit bedrag nooit zo 
groot dat van afl ossing van de geleende gelden of zelfs maar van de voldoening van de verschul-
digde rente sprake kon zijn.

15.  In 1890 gaat het om een knecht genaamd Hillebrand; hij was in 1871 geboren in Beverwijk. Een 
jaar later kwam Gerrit de Ronde uit Loosdrecht. In 1892 is ene Cornelis er in huis en zo volgen 
er nog meer. 

16.  Zie Herman Harder, Bram de Schipper (1875-1948), in De Omroeper jrg. 10 (1997) nr. 3.
17.  Albert van den Hoek trouwt op 5 mei 1894 met Jacobje van Dijk (Genemuiden 1871 - Naarden 

1938). Kinderen uit het huwelijk Van den Hoek-van Dijk zijn: Albert (1895-1958), Jacobus Petrus 
(1896), Dirk Jan (1897-1912), Hendrika Maria (1899-1899), Bartje (1900), Niclasina (1902), Ja-
comina (1909-1963).

18.  Het graf van het schippersechtpaar bevindt zich op de oude Algemene Begraafplaats van Naarden 
(het blok rechts van de ingang).

19.  Zie Han V isser, Het beurtschip De Voorwaarts, in De Omroeper jrg. 13 (2000) nr. 1. en Veronica 
Smelt, De Voorwaarts, in De Omroeper jrg. 2 (1989) nr. 1.

       Verder in het Stadsarchief van Naarden, in het Nieuw Notarieel Archief: notaris P. Munnikhuizen 
akte 1 maart 1894 nr. 42. Inhoud: Dirk Karssemeijer, baas bij de kruitfabriek en wonende te Mui-
den, koopt van de koopman Lammert Honing uit Huizen voor 2000 gulden een zeilschip (over-
dekt tjalkschip) met de naam Aleida Geertruida die werd omgedoopt tot ‘De Twee Gebroeders’. 
Het vaartuig had een inhoud van 110 ton. Honing had het schip een jaar eerder in Harderwijk 
gekocht.

20.  Albert trouwde op 24 mei 1922 te Naarden met Trijn Pieters Alwin (Wymbritseradeel 1894-Bus-
sum 1950). Kinderen uit het huwelijk Van den Hoek-Alwin: Albert (1923), Max Bruno (1928), 
Jacob (1931).

21.  ‘Slierten’ was een spelletje waarbij een stuk of acht kinderen elkaars hand stevig vast hielden en 
dan als ‘treintje’ gingen rennen. Als het treintje op snelheid was, gaf de voorste met zijn armen 
een ruk aan de sliert waardoor deze van rechts naar links centrifugeerde en de achterste door de 
enorme versnelling niet meer op de been kon blijven en over de straat rolde.

Bij de Stichting Vijverberg zijn nog verkrijgbaar:

De Omroeper, jaargang 1990 (! 10,50), 1995, 1996, 1998, 1999  (! 11,50), 2000, 2001, 

2002 (! 12,50), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (! 15,-) per jaargang. 

Oude Naardense buitenplaatsen, ‘de geschiedenis van Berghuysen en Kommerrust’  ! 16,--.

De kaart van Du Moulin (1748), facsimile van Naarden en omgeving in full-color ! 8,25.

De zanderijenkaart (1817), facsimile van Naarden en omgeving in full-color ! 8,25.

Zie voor tweedehands boeken over Naarden en omgeving onze website
www.stichtingvijverberg.nl

Besteladres: Gansoordstraat 16, 1411 RH Naarden, tel. (035) 6946860.
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Bertus van den Hoek (1872-1952), de 
poppendokter van Naarden

Henk Schaftenaar

Als je in en rond de oorlog als meisje in de Vesting geboren bent, herinner je je vast 
het bijzondere van het adres Huizerpoortstraat 18 nog wel; was je pop kapot dan was 
daar nog enige hoop. Je trok er aan de bel, wachtte tot een vriendelijke oude man 
schuifelend naar voren kwam en deze je na een kort consult vertelde of je pop nog te 
herstellen was. Had je geluk, dan moest ‘de zieke’ blijven en na een nachtje slapen 
haalde je haar geheel hersteld weer op. Je noemde de reparateur natuurlijk ‘de pop-
pendokter’ maar wie hij echt was, wist je eigenlijk niet.
     
Bertus van den Hoek heette deze ‘specialist’. Hij was op 31 oktober 1872 geboren 
in de Vesting als laatste kind in het gezin van Aalbert de veerschipper. Vanaf het 
moment dat Bertus kon lopen, was hij op of bij de jaagschuit van zijn vader aan de 

Naast de muur van de gemeentelijke opslagplaats in het pand Huizerpoortstraat 
18 woonde de poppendokter van Naarden. Links de Vestingschool. 
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Nieuwe Haven te bekennen. Hij leerde er touwknopen, zeilen naaien, het trek-
paard verzorgen en nog veel meer. Zo ontwikkelde hij zich tot een prima schip-
persknecht en bleef hij bij zijn vader werken. Toen vader Aalbert in het jaar 1900 
overleed en een oudere broer het beurtvaartbedrijf overnam, arbeidde Bertus hier 
en daar als los werkman. Na een vrijgezellenbestaan van tien jaar trouwde hij op 
5 juni 1912 met het Naardense dienstmeisje Cornelia Korthof (1). Het echtpaar 
ging wonen in het huis Amsterdamsche Poortstraat 2 (nu Burgemeester Wesse-
lingplein). Daar werden hun twee dochters geboren. Na een verhuizing naar de 
Huizerpoortstraat 18 volgden nog twee zonen (2).

In de jaren twintig was Bertus elektricien in dienst van het gemeentelijk elek-
triciteitsbedrijf van Naarden. Niet bang voor een stroomstoot, ontwikkelde hij 
zich tot een gewaardeerde collega. Wekelijks maakte hij zijn rondje langs de lan-

De poppendokter van Naarden in 1951 
op 79-jarige leeftijd.

Een tot op het allerhoogste puntje 
door Bertus van den Hoek vakkundig 
geïllumineerde toren van Naarden in 
augustus 1923.
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taarnpalen van de Vesting om de straat-
verlichting te controleren. Was er een 
defect, dan klom hij met ‘klimschaatsen’ 
en een gordel om zijn middel de hoge 
houten palen in om het euvel snel te 
verhelpen. Bertus had dan ook helemaal 
geen hoogtevrees. Met het oog op het ko-
mende regeringsjubileum van koningin 
Wilhelmina verzorgde hij in 1923, met 
zijn even onbevreesde collega Co Ram, 
de illuminatie van de toren van de Grote 
Kerk. Proefondervindelijk en handmatig 
werden er toen snoeren met honderden 
prikfi ttingen aan de torenmuren beves-
tigd. Bertus schroefde er de lampen in 
tot op de hoogste delen van de toren. De 
kleur van lampen moest toen ook nog 
met de hand worden aangebracht; door 
de bolletjes stuk voor stuk te dompelen 
in een teiltje met verf. 

Omstreeks 1930 raakte Bertus invalide 
en moest met twee stokken verder door 
het leven. In de tijd erna ontwikkelde hij 
zich evenwel tot een knutselaar bij uit-
stek. Zijn zolder had hij tot een goed ge-
organiseerde werkplaats ingericht, waar 
hij vrijwel alles kon maken en repareren. 
Brak er een oor van een kopje, dan lijmde 
Bertus het weer voor de eeuwigheid vast. 
Buurkinderen werden verrast met een 
fraaie poppenwagen of een mooie garage 
gemaakt van het hout van een theekist 
en jongste zoon Gerrit reed in een oog-
verblindende trapauto waarvan er na-
tuurlijk maar een was op aarde. Bertus’ 
als hobby begonnen bezigheid groeide 
uit tot een nutsbedrijf voor de hele om-
geving: stoelen repareren, krantenbak-
ken maken en knoedels in klimtouwen 

Politieagent Dirk Brouwer heeft net 
(1930) een bon uitgedeeld aan Bertus’ 
zoontje Gerrit wegens te hard rijden op 
het Burgemeester Wesselingplein. De 
auto is gemaakt door Bertus zelf.  

Het elektriciteitsnet in de Sint Annastraat.  
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vlechten voor de gymnastiekvereniging. In zijn woonkamer pronkten twee van 
zijn mooiste creaties: een carrousel en een arrenslee getrokken door drie paarden. 
Het Stadhuis van Naarden, verbeeld in blinkend koperdraad, leverde hem zelfs 
een gouden medaille op tijdens de tentoonstelling ‘Huisvlijt’. 

In de jaren dertig werd Bertus met de titel ‘poppendokter’ vereerd. Zijn specia-
liteit beperkte zich meestal tot een herstel van de beweging van de ogen. Na wat 
gefrunnik met een nieuw elastiekje in het hoofd van de pop kon deze ook weer 
rustig slapen en opgewekt wakker worden. Toen er echter een keer een poppen-
oog ontbrak, haalde Bertus er maar even een uit het hoofd van de pop van zijn 
dochter. Dat dat hem niet in dank werd afgenomen, weten familieleden Van den 
Hoek nu nog steeds te vertellen. 
Bertus van den Hoek is voor de Naarders altijd ‘de poppendokter’ gebleven. On-
langs schreef een Naardense oma zelfs een schattig verhaal over deze niet alle-
daagse specialist. Ook met dit artikeltje in ons tijdschrift  hopen we deze bijzon-
dere burger nog lang in herinnering te houden. Bertus van den Hoek overleed op 
9 april 1952, in zijn praktijk natuurlijk. De poppendokter was toen 79 jaar oud.

Noten:
1.   Van 1900 tot 1910 woonde Bertus van den Hoek doorgaans in de Vrouwenstraat (Cattenhage-

straat) bij zijn zuster Anna Catharina (Na) van den Hoek in, die was getrouwd met de warmoe-
zenier Jacob (Jaap) de Rijk. In dat gezin ontmoette hij zijn vrouw Cornelia Korthof (1888-1959). 
Haar ouders waren Gerrit Pieter Korthof (Naarden 1854- Naarden 1949) en Nelletje Westland 
(Huizen 1863-Naarden 1944).

2.   Kinderen uit het huwelijk Van den Hoek-Korthof: Bartje (1913-2005), Nelletje (1915-2007), Aal-
bert (1919-1947) en Gerrit Pieter (1926).
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Een terugblik op Het Luchtkasteel

Henk Schaftenaar

Met de zin ‘De tijd op Het Luchtkasteel’ in de marge werd in 1929 een pagina in een 
familiealbum beplakt met foto’s van een groep meisjes op een vakantiebestemming. 
We zien Stientje Plug, Marietje Moreu, Annie Vogelpoel, Fietje Aukes, Hanneke Ver-
weij, Rietje Sibeijn en Geertje Bakker, meisjes die uitverkoren waren om de stad Am-
sterdam voor een weekje ’t Gooi te verwisselen. Het is zaterdag 3 augustus 1929 als het 
stel aan het strand van Oud Naarden speelt. Onder de kiekjes staat geschreven ‘Pootje 
baaien’, ‘Waterwerken maken’ en ‘Zandtaartjes maken voor de mevrouw’. De meisjes 
genieten zichtbaar! De beelden roepen een verlangen naar de eigen jonge jaren op. Je 
zou meer over deze kinderen willen weten, maar hun gangen blijken niet makkelijk 
traceerbaar. Ja, wie ‘de mevrouw’ was, weten we wel want van haar was het album 
(1). En details over ‘Het Luchtkasteel’ zijn ook nog wel te vinden, maar op de vraag 
wie Stientje Plug, Annie Vogelpoel en de andere moppies waren, moeten we helaas het 
antwoord schuldig blijven.  

‘De mevrouw’ die dit alles mogelijk maakte, was Maria Catharina Liberta van 
Leeuwen Boomkamp (1905-1985), de oudste dochter van de Amsterdamse koop-
man Pieter van Leeuwen Boomkamp (1871-1956). Binnen het kader van ‘de goede 
werken’ die deze gefortuneerde familie voor de samenleving verrichtte, organi-
seerde zij in de tweede helft van de jaren twintig jaarlijks een vakantieweek voor 
zes tot acht kinderen uit de hoofdstad die anders nooit op vakantie zouden kun-
nen gaan. De kinderen werden gehuisvest in een karakteristieke houten woning 

De Amsterdammertjes op zaterdag 3 augustus 1929 op het strand van Oud 
Naarden. V.l.n.r. Annie Vogelpoel, Hanneke Verweij, Fietje Aukes, Rietje Sibeijn, 
Marietje Moreu, Stientje Plug en Geertje Bakker.
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in de bos- en heiderijke omgeving tussen 
Naarden en Huizen. Het huis, gebouwd 
op palen, werd vanwege zijn bescheiden 
afmetingen schertsend Het Luchtkasteel 
genoemd. Het stond op Tames bij de 
Vliegheide in een sparrenbos tussen de 
Nieuwe en de Oud Bussummerweg. In 
1923 had Van Leeuwen Boomkamp het 
perceel met de opstal gekocht. Dat deed 
hij wel meer in die contreien met akkers 
en bosgrond. Er werden dan plannen 
voor ontwikkeld, waarna de percelen 
werden doorverkocht.

Mevrouw M.C. Verloop, de jongste zus-
ter van Liberta van Leeuwen Boomkamp, 
herinnerde zich twee jaar geleden het 
huis nog heel goed (2). Ze kwam er wel, 
met de kinderjuffrouw van Oud Bussem, 
in de tijd dat haar zuster daar met het 
vakantiekamp doende was. Omstreeks 
1934 logeerde ze er zelf en eerder al had 
ze er eens een weekje doorgebracht met 
haar oudste broers, in hun padvinders-
tijd. 
‘Het Luchtkasteel werd in die tijd niet 
permanent bewoond. Doorgaans stond 
het leeg. Mijn vader stelde het weleens 
aan vrienden of bekenden ter beschik-
king, meestal voor een goed doel. Het 
was een huisje op gemetselde palen met 
een uitgesproken Indisch karakter. Je 
moest een trappetje van zes of zeven tre-
den op en kwam dan in een ruimte met 
twee kamers. Daar stonden rotan stoelen 
en er was ook een keuken en een wc. Op 
zolder waren aan de zijkant twee slaap-
kamertjes voor de hulpen afgeschot. De 
kinderen sliepen er in getimmerde ledikanten die we ‘de sigarekissies’ noemden. 
Aan de voorzijde van het huis was een waranda’, aldus mevrouw Verloop.

‘Pootje Baaien’.

‘Zandtaartjes maken voor de 
mevrouw’.

‘Zoveel heb ik al kurkje gebreid’.
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Het Luchtkasteel blijkt, na een zoektocht in oude documenten, gebouwd te zijn in 
1913. Op 13 juni van dat jaar vroeg ene Antonie de Stoppelaar Blijdesteyn (1855-
1928) een vergunning aan voor het tijdelijk oprichten van een houten landhuisje 
op een terrein aan de Oud Bussumerweg (3). De zakenman De Stoppelaar Blijde-
steyn was tabaksplanter. Hij woonde op de Weteringschans 122 in Amsterdam. Wat 
De Stoppelaar Blijdesteyn precies voor had met zijn fraaie huisje weten we niet. 
Wel blijkt uit de eerste tekeningen dat het pand het karakter had van een zomer-

De zeven dametjes met ‘de mevrouw’ en haar broer (Liberta en Louke van Leeu-
wen Boomkamp).

Het Luchtkasteel (de oostgevel) in augustus 1929 met de vriendelijke bakker die 
elke dag de kinderen op zijn paard en wagen liet meerijden.
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huis. Het huis had een oppervlakte van 
11 x 7 m en het stond op 31 gemetselde 
palen. Er waren een woonkamer van 6 x 4 
m, een slaapkamer van 3 x 3,50 m en een 
keuken van 2,50 x 3 m. De zolder bevond 
zich onder een rieten kap. Een kelder, een 
entree en een toilet maakten het geheel 
compleet. De aanvoer van drinkwater 
geschiedde met een perspomp vanuit een 
diepe wel. Twee waranda’s, een grote en 
een kleine, en diverse versieringen aan 
het exterieur gaven aan de woning een 

De noordgevel van Het Luchtkasteel in juli 1934 in gebruik bij de familie Van 
Leeuwen Boomkamp. Op de trap Klaasje Verweij-Veen en geheel links haar doch-
ter Hanneke. In het midden Ru van Leeuwen Boomkamp met aan zijn arm zijn 
zuster Hélène.

Detail van een bouwtekening van Het 
Luchtkasteel uit 1913 met daarop de 
westgevel en de plattegrond.
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onmiskenbaar Indisch gezicht. Het zou niet misstaan hebben aan de Sumatraanse 
kust.
Op 30 juni 1913 gaf de gemeente Huizen aan De Stoppelaar Blijdesteyn de bouw-
vergunning. Aannemer L. Klerkx uit Bussum was de bouwer. In de vergunning 
werden twee voorwaarden gesteld: Bewoning van het pand werd voorshands voor 
hoogstens een jaar toegestaan en zodra het huis bewoond werd moest de Oud Bus-
summerweg ter plekke een breedte krijgen van 10 meter.
Of De Stoppelaar Blijdesteyn veel van zijn zomerhuis gebruik heeft gemaakt of ge-
lijk zijn opvolger ook al voor goede doelen heeft aangewend? We weten alleen dat 
hij het op 1 oktober 1917, vier jaar na de stichting, heeft verkocht (4).

De nieuwe eigenaar van Het Luchtkasteel - al zal de naam toen nog niet in gebruik 
zijn geweest - werd de Amsterdamse koopman Wouter Bloemen (5). Zijn erven 
verkochten het zomerhuis op 13 juni 1923 op een veiling in Hotel de Rozenboom 
te Bussum. Floris Vos was de hoogste bieder en na afl oop van de veiling bleek dat 
hij het huis voor Pieter van Leeuwen Boomkamp, directeur van diverse onderne-
mingen in tabak en rubber, had gekocht (6). In de toen gemaakte notariële akten 
lezen we dat De Stoppelaar Blijdesteyn het perceel tien jaar eerder had verworven 
van de N.V. Bouwmaatschappij Tres, een onderneming tot exploitatie van onroe-
rende goederen (7). Deze onderneming was in 1908 voortgekomen uit vanouds 
het imposante landgoed Oud Bussem. Daar behoorden inderdaad de bouwlanden 
van Tames (oorspronkelijk ’t Ames) bij. 
Pieter van Leeuwen Boomkamp woonde in die tijd nog in Amsterdam, maar bezat 
aan de Oud Blaricummerweg te Naarden het landgoed met het huis De Beek. Na-
dat hij zich in december 1931 met zijn gezin in zijn nieuwe kapitale landhuis Oud 
Bussem had gevestigd, verkocht hij Het Luchtkasteel. Dat laatste had geen verband 
met elkaar, wel bestaat er een relatie met de oprichting in 1932 van het Goois Na-
tuurreservaat (GNR). Pieter van Leeuwen Boomkamp was mede-initiator en be-
stuurder van deze stichting. Op 28 april 1933, bijna vijf maanden na het passeren 
van de oprichtingsakte van GNR, verkocht hij Het Luchtkasteel met in totaal ruim 
3 hectare grond daar aan deze stichting (8). Tegelijkertijd bedong de koopman en-
kele erfdienstbaarheden ten laste van de Oud Blaricummerweg en ten bate van zijn 
nieuwe landgoed en landhuis Oud Bussem. Zo verkreeg hij rechten om, zoveel hij 
maar wilde, uitwegen te maken vanaf landgoed Oud Bussem op het zandige deel 
van de Oud Blaricummerweg.
Van Leeuwen Boomkamp behield vervolgens de beschikking over Het Luchtkas-
teel door het voortaan van GNR te huren. Het onderhoud was sindsdien voor 
GNR en daarom weten we dat in 1940 het rieten dak aan vervanging toe was en dat 
het huis in 1941 werd aangesloten op het elektrisch net. 
In die jaren is er ook een aansluiting op de waterleiding gekomen. Het zo kenmer-
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‘De tijd op Het Luchtkasteel’ van 1 tot 10 augustus 1929 met de oorspronkelijke tek-
sten uit het familiealbum: 1. Buiten pannenkoeken eten. 2. We hebben ‘Meikoningin’ 
gespeeld. 3. Boven op de Sijsjesberg (Links Klaasje Verweij-Veen). 4. De bakker doet 
weer zijn rondje. 5. Bij de geliefde brievenbus. 6. Alle Pa’s en Moe’s doen mee in de 
kring met zakdoekje leggen. 7. We gaan weer bepakt en gezakt huiswaarts naar Am-
sterdam. 8. Napret voor de hulpen Hieke (met stofdoek om het hoofd) en Klaasje. 
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kende eigen van het huis bleef in zijn tijd bestaan.

Maar door leegstand aan het eind van de Tweede Wereldoorlog raakte Het Lucht-
kasteel in verval. Na de oorlog hadden regen en wind op zoveel plekken vrij spel in 
het huis dat het dringend aan een restauratie toe was.
Eind 1948 diende zich Leendert Johanna Volker (1887-1953), een aannemer van 
waterstaatkundige werken, als gegadigde voor het huis aan. Hij wilde er graag met 
zijn vrouw gaan wonen. In januari 1949 diende hij een plan bij de gemeente Hui-
zen in om de woning te veranderen en dat plan werd vervolgens goedgekeurd en 
uitgevoerd. Van een herstel in de oorspronkelijke staat is het echter niet gekomen, 
want de houten buitenwanden werden met zogeheten herakliethplaten bekleed en 
rondom de palen werd een muur van drijfsteen gemetseld. Het geheel werd be-
pleisterd en roomkleurig afgewerkt. Met de waranda’s werd het interieur vergroot 
en achter het huis werd een garage gebouwd. Zo ging gelijktijdig met de ondergang 
van Nederlandsch-Indië ook het exotische aanzicht van Het Luchtkasteel teloor.
Op 7 oktober 1949 werd de overeenkomst tussen Volker en GNR bij de notaris 
geregeld. Volker verkreeg daarbij het gebruiksrecht van Het Luchtkasteel en een 
daaromheen afgepaald perceel voor de 
tijd van 25 jaar en ging er permanent wo-
nen. In de zomer van 1953 werd het huis 
vergroot met een serre tegen de noordge-
vel. Leendert Volker heeft zelf geen ple-
zier meer mogen beleven van zijn laatste 
verbetering want op 30 juli 1953 overleed 
hij op 65-jarige leeftijd. Het gebruiks-
recht is toen overgegaan op zijn vrouw 
Elisabeth Johanna van der Star, die er tien 
jaar later wel afstand van wilde doen. Zo 
kocht GNR van haar op 12 januari 1967 
de vrije beschikking over Het Luchtkas-
teel weer terug. 

Een laatste fase voor Het Luchtkasteel diende zich vervolgens nog aan in 1967 toen 
het huis opnieuw werd verbouwd om het geschikt te maken als ambtswoning voor 
de nieuwe rentmeester van het Goois Natuurreservaat, de heer J.Ph. Dhont. Tot 
zijn vertrek bij GNR in 1985 heeft deze daar gewoond. Zijn opvolger rentmees-
ter H. Korten prakkiseerde er echter niet over om in deze betrekkelijk kleine en 
bovendien afgelegen ambtswoning met zijn nog jonge gezin te gaan wonen. Het 
bestuur van GNR heeft toen besloten, mede ter verbetering van de slechte fi nan-
ciële toestand van de stichting, om Het Luchtkasteel te verkopen. Op 1 oktober 

De westgevel van Het Luchtkasteel met 
een serre tegen de noordgevel na de 
verbouwingen van 1949 en 1953.
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1985 werd het pand met circa een halve hectare grond aan een particulier verkocht 
die Het Luchtkasteel in het jaar erna liet slopen en op de plek een nieuw landhuis 
liet bouwen. 
 
‘Luchtkasteel’ is tegenwoordig nog de 
naam van een deelgebied van het Goois 
Natuurreservaat ter grootte van 11 hecta-
re. Het bestaat uit een oud akkercomplex 
omringd door bos waarin het landhuis 
Oud Bussummerweg 30 een particuliere 
enclave vormt. Op een van de pilasters 
van het toegangshek bij de oprijlaan naar 
dat huis heeft de eigenaar een messing-
plaat laten aanbrengen met daarop de 
tekst ‘v/h Het Luchtkasteel’. We weten na 
dit verhaal nu wel voldoende wat dat was. 
Maar, misschien kent iemand toevallig 
ook nog Annie Vogelpoel, Stientje Plug of 
een van de andere hier afgebeelde meisjes 
(9). Laat het de redactie weten. We sturen 
dan onverwijld aan Annie, Stientje, Fiet-
je, Marieke, Hanneke, Rietje en Geertje - 
ze zouden nu negentig en ouder moeten 
zijn - een present-exemplaar van deze 
gedrukte fotoreportage van hun vroegere 
vakantie op Het Luchtkasteel.

Noten:
1.    De foto’s bevinden zich in een van de albums van mevrouw M.C.L. Dudok van Heel-van Leeuwen 

Boomkamp (1905-1985). Haar dochter mevrouw Ciska van Boetzelaer-Dudok van Heel stelde ze 
welwillend voor dit artikel ter beschikking.

2.     Mondelinge mededelingen van mevrouw M.C. Verloop-van Leeuwen Boomkamp te Naarden aan 
de auteur op 12 augustus 2010.

3.    Archief Bouw- en Woningtoezicht gemeente Huizen, oude serie Oud Bussummerweg 30 (voor-
heen nummer 6), in Stads- en streekarchief Naarden.

4.    Anton de Stoppelaar Blijdesteyn (Sneek 9 december 1855 - Amsterdam 2 januari 1928) was de 
jongste zoon van ds. Isaac de Stoppelaar Blijdesteyn (1811-1857) en Catharina Haga (1818-1858). 
Anton was ongehuwd en was onder meer directeur en commissaris van de Tabak Maatschappij 
Sakoeda en directeur van de Langkat Tabak Maatschappij. Toen hij op 2 januari 1928 overleed, 
bleek dat hij het grootste deel van zijn vermogen aan een stichting had vermaakt. Deze stichting 
maakte het mogelijk dat in september 1928 aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum een ‘Vacan-
tiehuis voor rustbehoevende meisjes’ kon worden geopend. 

5.    Notaris Pieter de Booy te Amsterdam 1 oktober 1917. Het zomerhuis met ruim 3 ha grond werd 

Het Luchtkasteel. Detail van een thee-
lepeltje uit de jaren dertig. 

omroeper 2012 nr3.indd   27 03-11-11   12:43



$$)

toen verkocht voor fl . 20.300,-. De koper Wouter Bloemen (overleden op 3 juli 1922) woonde 
toen Sarphatikade 17 te Amsterdam. 

6.    Notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam akten van 13 en 14 juni 1923 (veilingakte en akte van 
toewijzing). Het zomerhuis met de ruim 3 ha grond werd toen gekocht voor fl . 21.000,-.

7.    Notaris Charles Miseroy te Amsterdam akte 4 juni 1913. Het complex werd toen omschreven als 
‘enige percelen bouwland, dennenbos, sparhout, hakhout en laan te Huizen’ groot 3 ha, 15 are, 50 
ca.  De koopsom was fl . 13.000,-.

8.    Notaris F.H. van den Helm te Amsterdam 28 april 1933. Het zomerhuis met de ruim 3 ha grond 
werd toen verkocht voor fl . 31.550,-. Deze en de nog jongere gegevens betreffende Het Lucht-
kasteel zijn ontleend aan documenten uit het Archief van het Goois Natuurreservaat te Hilver-
sum die welwillend door de heer Jaap Vlaanderen voor dit artikel ter beschikking werden gesteld. 
Verder is gebruik gemaakt van gegevens uit het Archief van Bouw- en Woningtoezicht van de 
gemeente Huizen (oude en nieuwe serie).

9.    Enige maanden na het schrijven dit verhaal 
werd ontdekt dat Liberta van Leeuwen Boom-
kamp een verslag van deze vakantie op Het 
Luchtkasteel had gemaakt. Het ‘weekje’ vond 
plaats van 1 tot 10 augustus 1929 en dat was 
de eerste keer van een jaarlijks terugkerend (tot 
in 1933) door haar georganiseerd evenement. 
Zeven meisjes had ze onder haar hoede van wie 
er zes waren verkozen door mejuffrouw C.P. 
van Asperen van der Velde, de directrice van de 
vereniging Ons Huis in Amsterdam. Nummer 
zeven was Hanneke Verweij, die met haar moe-
der, de hulp Klaasje Verweij-Veen, was meege-
komen. De benjamin van het stel was Geertje 
Bakker. Ze was net zeven jaar geworden en nog 
nooit van huis geweest.

       Liberta van Leeuwen Boomkamp werd op Het 
Luchtkasteel geassisteerd door de zusters Hieke 
en Klaasje Verweij-Veen. Hieke was de kinder-
juffrouw van de familie Van Leeuwen Boom-
kamp en Klaasje was gehuwd met de conciërge 
van deze familie op het kantoor aan de Heren-
gracht.

       In het met kiekjes verluchte, 96 pagina’s tellende verslag lezen we over het weer, het eten, het 
programma, de nachten en de bijzonderheden op Het Luchtkasteel, maar ook over karaktertrek-
ken van de kinderen zelf en de emoties van de organisatrice voor het welslagen van het project. 
Kortom een nostalgisch tijdsbeeld waarin het gebeuren daar tot in de details is beschreven.
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Vanouds Het Gooische Kaashuis, later de buurt-
winkel van Wolvetang

Wetenswaardigheden over twee voormalige houten huizen aan 
de Lambertus Hortensiuslaan

Annie Verweij

Tijdens de afbraak van de houten winkel/woonhuizen Lambertus Hortensiuslaan 16 
en 18 halverwege de jaren negentig dwarrelde een regen van ‘zeegras’ uit de lucht. Een 
windvlaag had het ouderwetse isolatiemateriaal uit de dubbele wanden opgepakt en 
er de naburige percelen mee bedekt. Met deze bijzondere vorm van neerslag werd een 
zoveelste ‘make-over’ van een perceel aan de ‘Lambertus’ ingezet.  
‘De Hypotheker’ staat daar nu in grote letters op de gevel van een modern kantoor, 
maar nog niet zo heel lang geleden werkte daar een ijverige kleine zelfstandige. Laten 
we eens terugkijken naar de ontwikkeling van deze plek en naar de mensen die er in de 
vorige eeuw woonden en werkten. 

Blekerijen
Kerkweg heette het zandpad naar Bussum lange tijd maar in december 1889 ver-
anderde dat in Lambertus Hortensiuslaan. Nadat in 1894 de laan was bestraat, 

De winkel/woonhuizen Lambertus Hortensiuslaan 16 en 18 omstreeks 1990.
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wilden tal van speculanten er wel een perceeltje kopen. Dat was wel even anders 
in de tijd ervoor toen de strook grond tussen de Kerkweg en de Bussumervaart 
uitsluitend het domein was van blekerijen.
In 1857 stichtte Ankevener Jan Verhoeven aan de zuidkant van de Galgebrug als 
eerste een blekerij. De Bussumers Van Eijden, Kuijer, Van Thienen, Ernst en Van 
Dalen volgden zijn voorbeeld waardoor zo’n 140 jaar geleden de hele strook van 
de Galgebrug tot aan de Rode Brug (1) bezet was met bleekvelden, mangelhuizen, 
droogschuren en blekerswoningen.
Daar kwam verandering in toen in 1874 de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort werd 
geopend en er door reizigers veelvuldig van de Kerkweg gebruik werd gemaakt om 
het station te bereiken. Ene Gerrit Jan Brussen speelde daar handig op in door tus-
sen de blekerijen op 20 mei 1879 een koffi ehuis te openen. Zijn initiatief vond na-
volging want enige tijd later kwam er zo’n zelfde gelegenheid plus een bierhuis bij. 

Woningbouw
Na de bestrating bleek vooral het zuidelijk gedeelte van de laan aantrekkelijk om 
er te wonen; bouwbeperkingen golden daar namelijk niet (2). Aan het begin van 
de laan, aan de Naardense kant dus, vlotte het wat minder; op dat gedeelte mocht 
vanwege beperkingen opgelegd door het Ministerie van Oorlog uitsluitend in hout 
worden gebouwd. Daar stonden omstreeks 1900 dan ook alleen maar blekerijen. 
Bij de Galgebrug werkten de nazaten van Jan Verhoeven, ernaast was Anthony van 
Dalen actief en verderop de kleerbleker Hendrik Ernst. Het laatst genoemde be-
drijf besloeg een oppervlakte van ruim 20 are. Toen Ernst in 1903 dat grote perceel 

De wasserij van Van Dalen in de jaren twintig. De mast is van een schuit liggende in 
de Bussumervaart.
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verkocht, bleek dat er ten zuiden van zijn bedrijfspanden ruimte genoeg over was 
voor de bouw van een fl ink aantal woningen. Vier geïnteresseerden dienden zich 
toen aan (3). Een van hen was de Bussumse aannemer Jan van ’t Klooster. In 1905 
liet hij er de houten villa’s 16 en 18 plus een grote houten loods bouwen. De loods - 
na 1926 versteend - werd zijn werkplaats, de woningen verhuurde hij. In 1917 deed 
hij het geheel in één koop van de hand (4). 

Het Gooische Kaashuis
 In 1929 kocht Mijndert Post (1904-1990), een boerenzoon uit Weesperkarspel, de 
houten twee-onder-een-kap woning en vestigde in het linkerdeel ervan een zui-
velhandel. In dat jaar was hij getrouwd met de Naardense boerendochter Jacoba 
Helena (Coba) Wolvetang (1904-1990) die in hun gezamenlijke onderneming een 
melkwijk inbracht die zij eerder voor haar vader had gelopen. Het huis werd ver-
bouwd tot winkel/woonhuis en kreeg de naam Het Gooische Kaashuis. 
Met Mijndert op de bakfi ets of met de ponywagen in de wijk en Coba met een 
spierwit gesteven schort achter de toonbank liep de zaak naar wens. Coba bleek 
een ideale winkeljuffrouw. Van meet af aan werden er ook andere levensmiddelen 
dan zuivelproducten verkocht en al gauw moest er een loopjongen in dienst wor-
den genomen om alle bestellingen aan huis te bezorgen. De zeer verre klanten - de 
klandizie strekte zich uit van Muiderberg tot Valkeveen - werden vanaf 1934 per 

De eerste woningen in steen werden omstreeks 1890 gebouwd aan het eind van de 
Lambertus Hortensiuslaan bij de gemeentegrens met Bussum.
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T-ford bediend. Het bedrijf groeide en in 1938 kon de winkel worden vergroot en 
gemoderniseerd. Al eerder in dat jaar had de gemeente voor het pand een breed 
trottoir aangelegd, waarvoor Post zijn tuin had opgeofferd. Dat was meteen een 
mooie gelegenheid om de ingang van de winkel van de zijkant naar de voorzijde 
van het huis te verplaatsen. Bij de verbouwing werden bovendien de winkelwan-
den betegeld en werd er een enorme koelkast aangeschaft. Twee tot drie keer per 
week moest deze kolos van staven ruw ijs worden voorzien. 

Herinneringen
In de vooroorlogse jaren werden in het gezin Post vier kinderen geboren. De oudste 
Gijsbertha Cornelia (Bertha) kwam in mei 1930 ter wereld en woont tegenwoordig 
in de nabijheid van haar geboorteplek. Ze herinnert zich de winkel en omgeving 
nog goed. Onlangs vertelde ze honderduit over haar jeugdjaren daar.
‘We woonden in een tamelijk groot houten huis. Door de dubbele, met zeegras 

Het Gooische Kaashuis in de jaren 
dertig en een advertentie uit die tijd in 
de Bussumsche Courant.
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geïsoleerde wanden was het er zowel zomers als ’s winters aangenaam toeven. Wel 
was het er erg gehorig, even kloppen op de wand en de buurman reageerde met 
een liedje. Hoewel, dat kloppen moest wel voorzichtig gebeuren want op de wan-
den zaten tengels en daarop een stoffen bekleding met behang. Bij de geringste 
aanraking golfde de hele wand mee. Voor je het in de gaten had, stootte je er met je 
vinger doorheen en verstoorde je het rijk der muizen. 
Achter het huis stond evenwijdig aan de Bussumervaart een schuur met schuif-
deuren richting waterkant. Zo werden we per schip bevoorraad. In strenge winters 
stapten we vanuit dat pakhuis direct op het ijs om een baantje te schaatsen. 
Naast ons pand stond een grote houten villa met een fraaie tuin aan de zijde van 
de Lambertus. In de tweede helft van de jaren dertig werd dat pand afgebroken om 
plaats te maken voor de drie winkel/woonhuizen die er nog staan. Daar vestigden 
zich toen Albert Heijn, de groentezaak van Jan Nuisker en de drogisterij De Tunnel. 
Ik herinner me nog altijd de met water gevulde bouwput waarin een bouwvakker 
verongelukte. De tragische gebeurtenis maakte diepe indruk op ons gezin, vooral 
ook omdat onze permanente hulp Leentje Frakking een oogje op de man had.
Verderop stonden de houten kolenschuren, bergplaatsen en het wasserijgebouw 
van Van Dalen. De eigenaar zelf woonde in een houten huis bij de Galgebrug. Voor 
ons kinderen was het tussen al die gebouwtjes een heerlijke plek om te spelen.
De woning pal naast ons huis had vader verhuurd aan elektricien Wim Steenman 

Houten woonhuizen aan het begin van de Lambertus Hortensiuslaan. Op deze plek 
stichtte Jan Verhoeven  halverwege de 19e eeuw een blekerij. In 1911 vestigde zich de 
boomkweker Johannes Kortenoever in het eerste houten huis. Later is Van Dalen er 
gaan wonen.
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uit de Vesting, die er een fi liaal begon. Daarnaast stond het karakteristieke houten 
pand van Schirmann met links diens drankenhandel, in het midden de sigaren-
zaak van Sauer en rechts de apotheek van Elze waarvan de eigenaar zelf aan de 
overkant woonde. Daar weer naast volgde het zuivelbedrijf van Sanitas dat werd 
gerund door de familie Krijnen. Naast Krijnen stonden dan drie herenhuizen met 
op nummer 28 de familie Wagenaar. Dat waren aardige maar wel wat afstandelijke 
mensen. Hun dochter Marietje - we waren als kleine kinderen een beetje bang voor 
haar - had een verstandelijke beperking. Zij werd door de ouders behoorlijk in 
bescherming genomen. De familie was van joodse komaf. Aan de vooravond van 
de dag waarop ze door de Duitsers uit hun huis zouden worden gehaald, maakten 
ze een tragisch einde aan hun leven.

Onze melk betrokken we van de melkfabriek Gooiland, die nabij Zandbergen 
langs de Rijksweg was gevestigd. Ook verkochten we ‘elitemelk’ afkomstig uit het 
West-Friese Lutjewinkel. Dat product had wat meer bewerkingen ondergaan en 
leek op de gepasteuriseerde melk van buurman Sanitas of van Oud-Bussem, be-
drijven die de melk van eigen koeien had-
den. Voor kleine kinderen gold dit product 
als gezonder. 
In de oorlogsjaren haalde ik iedere dag          
’s avonds in het donker clandestien 10 tot 
15 liter melk bij boer Van Ee in de Naarder-
meer, eigenlijk een hachelijke onderneming. 
Vader verdeelde deze extra melk dan onder 
de meest behoeftige klanten. Vrouwen in 
verwachting kregen bij hem altijd voorrang. 
In die tijd zaten er bij ons ook onderduikers 
in huis. Zo’n houten woning bleek prima 
geschikt om er schuilplaatsen in te maken.

Na de oorlog is moeder ziek geworden en 
moest ze rust houden. Haar jongste broer 
Herman, die voor de oorlog al meewerkte in 
de zaak, heeft in 1950 de winkel voor eigen 
rekening overgenomen. Mijn ouders zijn 
daarna in de Pater Wijnterlaan gaan wonen, 
waar vader zijn melkwijk heeft voortge-
zet. Toen moeder weer wat opgeknapt was, 
wilde ze toch weer achter de toonbank. Het 
winkelwerk was eigenlijk  haar lust en haar 

Herman Wolvetang, met de bakfi ets 
van het Gooische Kaashuis, gekiekt in 
de Gansoordstraat in de jaren dertig.

omroeper 2012 nr3.indd   34 03-11-11   12:43



$%&

leven. Daarom zijn mijn ouders in 1955 toch maar weer een nieuwe zaak begon-
nen, in Middenmeer in de Wieringermeerpolder. Later is dat bedrijf door mijn 
jongste broer Henk overgenomen’, aldus Bertha Post.

De buurtwinkel van Wolvetang
Hermanus Jacobus (Herman) Wolvetang (1919-1995) was in 1944 getrouwd met 
Geertruida Elizabeth (Truus) Starke (1920), wier ouders een bloemenzaak hadden 
op de Vlietlaan in Bussum. Bij hun trouwen was al beklonken dat ze eens de zaak 
van Mijndert en Coba zouden overnemen. Dat werd op 1 januari 1950 realiteit. 
Het pand bleef echter eigendom van Post.

Truus Wolvetang - inmiddels de negentig gepasseerd - kijkt terug op een heerlijke 
tijd aan de Lambertus. Met hart en ziel had ze met Herman 36 jaar lang de zaak 
bestierd. Ook zij vertelt met veel enthousiasme over haar vroegere werk: 
‘Als mijn benen het aankonden, ging ik zo weer terug. We hadden zulke aardige 
klanten. Ze vertelden me van alles. Soms voelde ik me daar achter die toonbank 
net een sociaal werkster. 
Ook Herman verleende zo zijn bijzondere diensten in de wijk. Bij het ‘horen’ in 

De ‘Lambertus’ in de jaren vijftig met het Fordje van de fi rma Wolvetang. Rechts de 
drie winkel/woonhuizen uit de tweede helft van de jaren dertig. Het meest rechtse is 
de Albert Heijn van Hofman.
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de morgen en het ‘bestellen’ in de mid-
dag nam hij op verzoek van bejaarde 
klanten ook andere spullen voor hen mee 
die bij ons niet te koop waren. En pas-
sant repareerde hij aan de voordeur ook 
nog eens een belletje of klaarde een ander 
klusje voor een trouwe klant. Bij zieken 
werd bovendien elke week een attentie 
bezorgd. In zo’n kleine zaak als de onze, 
voelde je dat als een deel van je plicht.’

‘Met naast de winkelruimte een huiska-
mer, een keuken, een klompenhok, een 
serre en ook nog eens vier kamers boven, 
woonden we in een heerlijk groot huis. 
Het pakhuis aan de vaart was echter voor 
de meeste van onze producten onge-
schikt. Koffi e, suiker, thee en meel moes-
ten op de verdieping in stellingen worden 
bewaard. Dat betekende de hele dag door 
traplopen. Door het stilstaande water 
achter het huis stikte het van de muizen 
en de ratten. Onze poezen en die van de 
buren hielden de populatie van deze pro-
fi teurs enigszins in toom. 
Al in de jaren vijftig ging bij de gemeente het verhaal rond dat ons huis voor de 
vlakte zou gaan. Door die geruchten heeft Wim Steenman, uit speculatief oogpunt, 
begin jaren zestig de twee-onder-een-
kap woning van onze zwager gekocht. 
Sindsdien werd er, tot onze spijt, niets 
meer aan onderhoud gedaan.  
Met de andere winkeliers aan de Lam-
bertus onderhielden we goede contac-
ten. We gingen joviaal en familiair met 
elkaar om en organiseerden geregeld fes-
tiviteiten en uitstapjes. Bij de jaarwisse-
ling kwamen alle winkeliers naar buiten 
om elkaar een gelukkig en zakelijk goed 
nieuwjaar toe te wensen. 
Vooral de heer Hofman, de fi liaalhouder 

Herman Wolvetang achter de toon-
bank van zijn buurtwinkel in de jaren 
zeventig. De weegschaal toont dat 
sommige levensmiddelen nog bij het 
pond werden afgewogen.

Een kijkje in de goedgevulde winkel in 
het begin van de jaren tachtig.
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van Albert Heijn, herinner ik me als een fi jne collega. Als hij wat tekort kwam 
of omgekeerd, liepen we bij elkaar achterom en wogen de spullen zelf af. Her-
man hielp Hofman ook wel met bestellingen klaarzetten. Toen AH transformeerde 
tot een supermarkt met verkoopstunts profi teerden we vaak mee van hun grote        
clientèle.’
De heer Sauer van de sigarenzaak was ook zo’n geschikte man. Hij nam vaak het 
voortouw in de winkeliersvereniging en voor de mensen die vroeg met de trein 
moesten, was zijn zaak al om zeven uur open.

Op zaterdag 28 juni 1986 sloten Herman en Truus Wolvetang voorgoed de buurt-
winkel. Van de klantenkring kregen ze een fraaie aquarel van de ‘houten dubbel’ 
als afscheidscadeau aangeboden. Tot 1 november 1990 hebben ze er nog gewoond. 
Het huis verkeerde toen al in slechte staat. In het voorjaar van 1991 vielen de pan-
den in krakershanden en verkrotten ze tot een brandgevaarlijk object. Om erger te 
voorkomen werden ze halverwege de jaren negentig afgebroken in afwachting van 
nieuwe planvorming. 

Nu zijn er nog maar drie van het grote aantal houten woningen in de laan over; 
het aanzicht van de ‘Lambertus’ verandert voortdurend, de laatste decennia zelfs 
razendsnel.    

Truus en Herman Wolvetang in juni 1986 bij het stoppen van hun winkel.
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Noten:
1.    De Rode Brug bevond zich op de grens van Naarden met Bussum aan het eind van de Lamber-

tus Hortensiuslaan. De brug werd aangelegd omstreeks 1806 toen de Kerkweg werd doorgra-
ven om een zanderijsloot aan te leggen vanaf de Bussumervaart naar de zanderij van Craanen 
(nu het Bussumse Prins Hendrikkwartier). In 1908 werd de zanderijsloot gedempt en kon de 
brug worden afgebroken.

2.    Tussen 1890 en 1900 liet aannemer G. Dekker uit Bussum daar een rijtje kleine woningen bou-
wen.  Deze bestaan anno 2012 nog. In 1892 betrok Hendrik Wingelaar uit Loosdrecht een van 
die woningen en begon er een viswinkel. In een grote schuur achter zijn huis rookte hij paling 
die hijzelf in de door hem gepachte Karnemelksloot had gevangen. 

3.    Henricus Schimmel uit Baarn nam de blekerij over. Die lag toen in een perceel van 5 are waarop 
bedrijfsruimten en een mooie houten blekerswoning stonden. In de tweede helft van de jaren 
dertig werd dit houten complex gesloopt en verrezen er de winkel/woonhuizen 12, 14 en 14a. 
Koper van een tweede perceel (ruim 7 are) was de Bussumse timmerman/aannemer Jan van 
‘t Klooster die hiervan in 1908 circa 3 are verkocht aan O.H.F. Schirmann. Een derde perceel 
(circa 4 are) ging over aan dezelfde Schirmann, die in 1925 het karakteristieke winkelpand op 
het tegenwoordige nr. 18/20 liet bouwen. De vierde koper was een Engelse koopman genaamd 
James Plant die, net buiten de tweede verboden kring van de Vesting, op 5 are de initiatiefne-
mer was voor de bouw van de stenen herenhuizen 28 t/m 32.

4.    In 1913 woonde op nummer 16 ook al een Engelsman, de industrieel John Shepherd Berring-
ton die, privé, ook les gaf in de Engelse taal. In 1917 verkocht Jan van ’t Klooster de huizen plus 
de loods aan de Amsterdamse koopman H.J.W. Henderikels die gehuwd was met J.G.L. Appels. 
In 1919 werden de panden opnieuw verkocht, nu aan B.M. Krull, eveneens een koopman uit 
Amsterdam. In de jaren 1919-1921 woonde de populaire Naardense wijkzuster Miep Appels op 
dit adres. In 1929 verkocht Krull de panden aan Mijndert Post.

De ‘Lambertus’ zo’n zestig jaar geleden. Links de ‘Sik’, het goederentreintje dat tot in 
1958 tussen het station en de Chemische Fabriek ‘Naarden’ reed, met vooruitfi etsend 
een ‘hoornblazer’ om het gevaar op cruciale plaatsen aan te kondigen. Rechts de 
warme bakkerij van Lucas.
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De Zwarte Brug over het boomgat bij de 
Westbeer

Henk Schaftenaar

Vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog bliezen de Duitsers in Naarden 3 
bruggen op. Van deze bruggen zijn maar weinig foto’s bewaard gebleven. Van de Zwar-
te Brug, de draaibrug in de weg naar het fort Ronduit, is bij de redactie slechts één 
afbeelding bekend. Het plaatje is van omstreeks 1930 en stond in het weekblad ‘Buiten’.

De Zwarte Brug was eigendom van het Rijk en werd als onderdeel van de vesting-
werken als volgt omschreven: ‘In den toegangsweg naar het Ronduit ligt over het 
boomgat, nabij den Westbeer, een draaibrug waarbij geen brugwachter is, zodat 
die brug voor de scheepvaartbeweging in geopende toestand moet blijven. Het is 
een ijzeren brug met een grenen bovendek. Er zijn twee stenen landhoofden die 5 
m uiteen liggen. Er staan vier dukdalven, elk bestaande uit een koningspaal en drie 
eiken schoorpalen.’

Die situatie geeft ook de foto weer: een draaibrug in geopende toestand met land-
hoofden en dukdalven. Het plaatje is geschoten vanaf bastion Oud Molen. Links 
is de Groene Brug zichtbaar en achter de havenkom, voorbij het boomgat, ligt het 
Kleine Meentje. Ruim een halve eeuw geleden werd op dat stuk erfgooiersgrond 

De Zwarte Brug omstreeks 1930.
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het Industrieterrein aangelegd. In de verte torent boven de Groene Brug de koren-
molen De Hoop uit.

De Zwarte Brug werd op donderdag 26 april 1945 opgeblazen. Jan Hulscher (1877-
1950), die op de eerste verdieping van het voormalige Burgerweeshuis woonde, 
schreef toen in zijn dagboek: ‘Hedenavond 7 uur werden de Naarders opgeschrikt 
door twee ontploffi ngen kort achter elkaar, welke veroorzaakt werden doordat de 
brug naar Fort Ronduit opgeblazen werd. Bij de Vijf Loodsen kwamen de stenen 
neer. Vele huizen liepen glasschade op. In het Burgerweeshuis werden aan de tuin-
zijde 19 fl inke ruiten vernield, zelfs de sponningen werden uit de ramen geslagen. 
Bij Bierhorst in de Cattenhagestraat is een stuk ijzer van ongeveer 1,50 m lang 
en naar schatting 30 kilo zwaar door het dak en de zolder heen in de huiskamer 
terecht gekomen.’

Een uur later werden ook de Kapitein 
Meijerbrug en de brug over de zanderij-
sloot in de Amersfoortsestraatweg opge-
blazen. In de brugwachterswoning van 
Swennen en het huis van Dekens nabij 
de zanderijsloot bleef niet veel meer heel. 
Ook het Diaconessenhuis had schade. Er-
ger was het op Zandbergen waar een stuk 
ijzer dwars door de muur was geslagen en 
een deel van het dak was vernield. 

De Kapitein Meijerbrug over de bui-
tengracht aan het begin van de Amers-
foortsestraatweg. Een foto gemaakt 
omstreeks 1917.

De brug in de Amersfoortsestraatweg 
over de zanderijsloot nabij Zandbergen 
omstreeks 1930. Het huis achter de 
brug was omstreeks 1900 een café met 
de naam ’t Gooi. Het pand werd eind 
jaren veertig gesloopt.
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