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VOORWOORD

Op het artikel over Jaap van Rossum in kwartaalblad 212 hebben wij enkele 
aanvullingen en verbeteringen ontvangen.
De klassenfoto op pagina 71 is gemaakt ca. 1950, maar helaas niet met 
juffrouw Cassée, maar met juffrouw Schreuder.
Jaap Veraar heeft de moeite genomen om zoveel mogelijk namen van de 
kinderen te achterhalen.

ONS STREVEN kleuterklas met juffrouw Schreuder, circa 1950
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Namen bij kleuterklas Ons Streven met juffrouw Schreuder
 
1: juffrouw Schreuder   2: Jelle Kuiper  3: Albert Mulder  4: Atie de Koning 

5: ?  6: Jaap Krook 7: Aad Versteegt  8: Cootje Franken  9: Kikkie Floor  10: ?

11: Hennie Heineke  12: Hendrica Boot  13: ?  14: Jopie Mulder  15: Sietse de 
Rooij

16: Erik Muller  17: Ineke van Reenen  18: Ina Wierda  19: Karel Bruins

20: Kees Manten  21: Tineke van Rossum  22: Jacob van der Meulen

23: Martien van de Blankevoort  24: Sijta Machielse  25: Janny Schipper

26: Yvonne de Jong  27: Wim Hoveling  28: Jan Veraar  29: ?

Jaap Veraar wees ons er ook nog op dat op blz.72 van HKL-212 de tweede van 
rechts Corrie Verhoef is en de vierde van rechts Bep Snoep.
En op de foto op blz. 111 ontbreekt de naam van Jan Lam (achterneef van Cor 
Lam). Hij staat tweede van rechts.

Eerder hebben wij gemeld dat Bootbouwerij Vrijheid per 1 april 2020 de 
deuren heeft gesloten. Trees en Gert Lamme hadden plannen gemaakt om op 
15 mei 2020 een afscheidsreceptie te houden voor hun klanten en relaties. 
Door de uitbraak van de coronapandemie moest die uitgesteld worden, 
zelfs vier keer. Toen bleek dat die receptie ook in het voorjaar van 2021 
niet gehouden kon worden, hebben ze moeten besluiten er vanaf te zien. Ze 
hebben toen iedereen die uitgenodigd zou worden een leuke attentie bezorgd. 
In de pers en in enkele bladen van verenigingen is veel aandacht besteed 
aan het sluiten van de bootbouwerij die 75 jaar heeft bestaan en een zeer 
goede reputatie in het hele land had. Voor ons was al die aandacht reden om 
daaraan aandacht te besteden met het artikel Bootbouwerij Vrijheid, een 
afscheidsreceptie die niet doorging en de laatste opdracht. In het artikel hebben 
wij met toestemming van de redacties de interessante artikelen opgenomen die 
in de verenigingsbladen De Wijde Keel van november 2019 van de KWVL 
en het Jollenbulletin van voorjaar/zomer 2020 van de Twaalfvoetsjollenclub 
staan. Het bestuur van de HKL heeft naar aanleiding daarvan besloten dat dit 
nummer geheel in kleur gedrukt zou worden.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de tante van Annet Werkhoven-
ScherpeL, Albertha Scherpel, een dagboek bijgehouden. Het dagboek 
bestaat uit een aantal schoolschriften en schriften met harde kaften. Voor de 
kwartaalbladen 209, 211 en 212 heeft Annet artikelen geschreven onder de 
titel Het dagboek van mijn tante. In het voorliggende blad treft u aflevering 4 
aan. Soms lijkt het alsof er helemaal geen oorlog is. Tante Bep beschrijft in de 
eerste schriften het spelen met vriendinnen, over thuis en school. Later zijn er 
verhalen over kantoor (Ahrend Globe in Hilversum), over zeilen, de dagelijkse 
dingen thuis en af en toe iets over de oorlog.

Cor Lam heeft in het artikel Verzamelen/sparen beschreven hoe hij vroeger 
sigarenbandjes, munten, speldjes, lucifersmerken en suikerzakjes verzamelde. 
Hij was niet de enige. Veel oudere Loosdrechters zullen zich daarin herkennen. 
Tegenwoordig worden die dingen nauwelijks nog verzameld. Af en toe is er 
nog wel een opleving als een supermarkt een actie begint waarmee plaatjes of 
‘dingetjes’ bij het doen van boodschappen verkregen kunnen worden, maar 
vergeleken met de verzamelwoedes van vroeger stellen die acties minder voor 
en zijn ze ook maar van tijdelijke aard.
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In het artikel Familie Buwalda in Loosdrecht van Arie de Kloet kunt u lezen 
dat er in het voorjaar van 1932 een houten zomerhuisje van het terrein van 
Ottenhome is overgevaren naar een bouwplaats aan de Veendijk. Met de grote 
villa’s die nu aan de Loosdrechtse dijken staan zou dat niet mogelijk zijn.

Wij wensen u veel leesplezier en dat u veel van de beschreven zaken herkent.

Foto van Ane Reindert Buwalda (1876-1944) aan het roeien.
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LOOSDRECHTSE BOOTBOUWERIJEN 11

BOOTBOUWERIJ VRIJHEID
Een afscheidsreceptie die niet doorging en de laatste opdracht

John Mol

In kwartaalblad 205 van herfst 2019 hebben we een artikel over de 
geschiedenis van Bootbouwerij Vrijheid geplaatst. Na de publicatie werd 
bekend dat de bootbouwerij op 1 april 2020 gesloten zou worden. In 
kwartaalblad 206 van winter 2019 hebben we aandacht besteed aan de 
opheffing van dat mooie bedrijf.

Bootbouwerij Vrijheid, die in 1945 is opgericht door Willem Lamme, heeft 
veel betekend voor Loosdrecht. Toen de watersport in de jaren zestig/zeventig 
van de vorige eeuw enorm opbloeide begon Willem ook met de verkoop van 
watersportartikelen. De watersportwinkel werd ook een succes.
In 1973 is het bedrijf voortgezet door zijn zonen Ben en Gert en in 1999 werd 
het bedrijf gespitst waarbij Ben de watersportwinkel voortzette en Gert de 
bootbouwerij. Dat de bootbouwerij na een bestaan van 75 jaar in 2020, wegens 
gebrek aan opvolging, moest worden opgeheven is bijzonder jammer en een 
groot verlies voor Loosdrecht.

Gert en Trees hadden in het najaar van 2019 besloten dat er op 15 mei 2020 
voor alle relaties een afscheidsreceptie zou worden gehouden. Daarvoor 
hadden ze al veel werk gedaan, maar door de uitbraak van het coronavirus 
moest die uitgesteld worden. Tot vier keer toe is er een datum vastgesteld, 
maar steeds moest er weer uitgesteld worden. Toen het ook in het voorjaar van 
2021 niet mogelijk bleek om met veel personen bij elkaar te komen hebben 
Gert en Trees moeten besluiten er van af te zien. Voor Trees is dat bijzonder 
jammer. Want zij heeft er bijzonder veel werk aan gehad. 
In mei 2021 heeft Trees allen die uitgenodigd zouden worden een bijzonder 
leuke attentie bezorgd of gestuurd. Die bestond uit twee kaarten – ontworpen 
door Lilian Folkertsma (= Grafisch ontwerp Aartje Vormgeving) – en een 
sleutelhanger met het logo van Bootbouwerij Vrijheid.
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Afb. 1  Voor- en achterkant van de afscheidskaart. Rechts staat het logo van Bootbouwerij
Vrijheid, twee Vrijbuiters ‘aan de wind’.

De Z16 is omstreeks 1919 gebouwd door W. Beekhuis (werf Navis)
voor de toenmalige voorzitter van de KVNWV (Koninklijk Verbond van
Nederlandsche Watersport Vereenigingen) Huysken en later gekocht door M.
van der Starre, die de boot de naam Jonker Kabeljauw gaf.
Links op de kaart de afbeelding van een olieverfschilderij waarop enkele
gereedschappen in de werkplaats te zien zijn en Gerts overall aan de spijker.
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Afb. 2  Binnenkant van de afscheidskaart. Op de linkerkant zien we de naamplaatjes die door 
Willem Lamme zijn gebruikt.  

Op de rechterkant staat de tekst die Gert en Trees aan allen die uitgenodigd zouden worden 
hebben verstrekt.





Afb. 3  De bedankkaart met in het midden Gert Lamme, links Hans van Kessel en rechts Elte 
Folkersma.
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Afb. 4  De achterkant van de bedankkaart geeft ons indrukken van de bootbouwerij
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Afb. 5  De deur van Bootbouwerij Vrijheid blijft dicht



Op de website van Bootbouwerij Vrijheid hebben Gert en Trees ook een 
bericht laten zetten:

Beste relatie van Bootbouwerij Vrijheid,

75 jaar geleden startte Willem Lamme Bootbouwerij Vrijheid.

De afgelopen jaren hebben we ons best gedaan om de toekomst van de 
Bootbouwerij veilig te stellen. Uiteindelijk zijn we hierin geslaagd.
Bootbouwerij Vrijheid houdt op 1 april 2020 op te bestaan... (opmerking 
hierbij is wel: dit geldt niet voor de winkel van Vrijheid Watersport).
Op dezelfde datum treden onze medewerkers Hans en Elte in dienst 
bij de Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’ om naast 
havenmeesteractiviteiten zich met name bezig te gaan houden met het 
onderhoud en de renovatie van de houten schepen van de KWVL en haar 
leden. Gedurende de komende tijd zal Gert bij deze activiteiten betrokken 
blijven om deze zo goed mogelijk over te dragen. Alle kennis en expertise in 
75 jaar opgebouwd blijft hierdoor voor de korte en de lange termijn behouden 
en wordt in de toekomst zo mogelijk zelfs verder uitgebouwd. 

Het is om deze reden dat wij zeer blij zijn met de overgang van onze 
medewerkers naar de KWVL.

Rest ons u heel hartelijk te danken voor het door u, in al die jaren, gestelde 
vertrouwen in ons!

We hopen u de komende maanden, tot 1 april 2020, maar ook hierna, nog vaak 
persoonlijk te ontmoeten!

Met vriendelijke groeten: Gert en Trees Lamme.

In het verenigingsblad van de KWVL , De Wijde Keel, jaargang 45, november 
2019, staat een bijzonder interessant artikel van Marijke Estourgie-Reinders, 
secretaris van de KWVL, over Bootbouwerij Vrijheid. Daarin staat een korte 
geschiedenis van het bedrijf en dat er boten zijn gebouwd van vrijwel alle 
klassen. Er wordt ook vermeld dat de band tussen de KWVL en Bootbouwerij 
Vrijheid een lange historie kent en dat de medewerkers van Gert Lamme, Hans 
van Kessel en Elte Folkersma, per 1 april 2020 in dienst getreden zijn van de 
KWVL. 
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overeenstemming gekomen dat na beëindiging van de 
activiteiten van Bootbouwerij Vrijheid per 1 april 2020, Elte 
en Hans in dienst treden van de KWVL. Gert zal de eerste 
maanden de overstap begeleiden, waardoor wij verzekerd 
zijn van een goede en soepele overgang. Gert Lamme zal 
tot 1 april 2020 het aangenomen onderhoud afmaken en 
zomer- en winterstalling blijven bieden. 

Huisvesting 
Met betrekking tot de huisvesting zal de komst van Elte 
en Hans ook iets teweegbrengen. De werkplaats van de 
havenmedewerkers is niet handig genoeg ingericht en 
moet iets worden vergroot om op een verantwoorde en 
goede manier het verrichten van onderhoud te kunnen 
faciliteren. Daarnaast zal er een plek moeten komen voor 
het aflakken van boten. De verbouwing van de kleedkamers 
en opslag aan de kant bij het Mirrorplein zal, uiteraard 
mits de ALV haar goedkeuring hieraan verleent, een stap 
zijn die gecombineerd kan worden met de opzet van een 
volwaardige werkplek voor het onderhoud van onze houten 
schepen en die van leden. In overleg met Hans en Elte heeft 
Jos Lisman al de eerste ideeën gevormd, hoe we tijdelijke 
en uiteindelijk vaste werkplekken kunnen creëren voor deze 
nieuwe uitdaging. 

BOOTBOUWERIJ VRIJHEID, 
de KWVL, Elte & Hans onze nieuwe havenmedewerkers

Korte geschiedenis 
Bootbouwerij Vrijheid is na de oorlog opgericht door 
Willem Lamme, de vader van Gert, die de werf zo noemde 
omdat Nederland haar vrijheid weer had teruggekregen.  
In 1956 betrok Willem Lamme het pand Oud-Loosdrechtse-
dijk 190 waar ooit de Eerste Loosdrechtsche Stoomwasserij 
van de gebr. De Gier was gevestigd. Tot op de dag van 
vandaag zijn hier zowel de bootbouwerij van Gert, als de 
watersportwinkel van de zoons van broer Ben gevestigd.
In de loop van de bijna 75 jaar dat de bootbouwerij bestaat, 
zijn er vele soorten schepen gebouwd. De eerste opdracht 
voor nieuwe schepen die Willem Lamme kreeg, waren drie 
Zestienkwadraten voor de meubelfabriek van Tijsseling in 
Nijkerk; daarna volgden de ‘Vrijheidjes’ met de nummers 
V52 en V53. De V52 was zeer succesvol in wedstrijden 
en is de eerste boot van de bootbouwerij die Nederlands 
kampioen is geworden. De meeste schepen die de werf 
hebben verlaten, zijn open zeilboten. Er zijn ook overnaadse 
vletten en een enkel kajuitzeiljacht gebouwd. Het afbouwen 
van polyester rompen is ook veel gedaan.

De typen zeilboten die bij Lamme zijn gebouwd, zijn onder 
andere Piraat, Optimist, Europe, OK-jol, Solo, Twaalf-
voetsjol, Finn-jol, Olympia-jol, Flying Dutchman, Flying 
Junior, Jeugdboot (Pluis), Schakel, Spanker, Valk, Sharpie, 
Vrijheid, Zestienkwadraat, Pampus en Regenboog. Van de 
door Lamme gebouwde wedstrijdschepen zijn er in de loop 
der jaren vele zeer succesvol geweest. Ook bij de KWVL zijn 
er veel clubkampioenen die zeilen en zeilden in een boot 
van Lamme.
 
Gegeven zijn leeftijd en gezondheid was het de wens 
van Gert opvolgers te vinden, dan wel de bootbouwerij te 
verkopen (de watersportwinkel van zijn neven blijft ‘gewoon’ 
bestaan). Helaas was er geen partij geïnteresseerd om dit 
mooie bedrijf met deze vakmensen voort te zetten. Toen 
enkele bestuursleden hoorden over het mogelijk stoppen 
van de bootbouwerij werd er actie ondernomen om deze 
vakmensen voor Loosdrecht en de KWVL te behouden. 
Onze eigen houten vloot behoeft elk jaar veel onderhoud, 
het haventeam had uitbreiding nodig en de houten vloot 

van leden behoeft onderhoud, liefst zo dicht mogelijk bij de 
KWVL. Een idee was geboren!
Hoe geweldig zou het zijn als deze vakmensen in dienst van 
de KWVL zouden kunnen treden en op die manier zowel de 
eigen vloot van de KWVL als de houten schepen en hout-
aan-schepen van onze leden kunnen verzorgen. Let op, het 
betreft uitsluitend onderhoud aan schepen van leden van de 
KWVL.
 

Ervaren vakmensen 
Vanuit het bestuur hebben Henk Bergsma en Jan Willem 
Bouman meerdere malen overleg gevoerd met Gert 
en later met Elte en Hans erbij of zij dit ook zo zagen. 
Zorgvuldigheid was de insteek, kennis en vakmanschap 
behouden het resultaat. Met het aanstaande pensioen 
van havenmeester Johan Bakker is er binnen de groep 
havenmedewerkers zeker ruimte voor nieuwe medewerkers 
en wat geweldig als dit dan ook nog zulke ervaren 
vakmensen zijn. De groei van de Vereeniging met leden met 
eigen houten boten en de groei van het aantal roeiers met 
de prachtige houten KWVL-Gigs leiden eveneens tot meer 
vraag naar medewerkers met specifieke houtkennis. 
In alle rust, tijd nemende om alles te bespreken, zijn 
Gert, Hans en Elte met het bestuur van de KWVL tot 

De band tussen de KWVL en Bootbouwerij Vrijheid kent een lange historie. 
Vele Vrijheden, Jollen, Pampussen, Regenbogen en andere houten schepen van onze 
leden zijn gebouwd door Gert Lamme, Hans van Kessel, Elte Folkersma of zelfs nog 
door Willem Lamme, de vader van Gert. Het onderhoud aan de schepen van leden 
wordt vaak door Gert, Hans en Elte verricht. Johan Bakker heeft het vak nog bij 
Lamme geleerd. Hans en Elte helpen onze havenmedewerkers bij het begin van de 
winter al jaren mee met de boten uit het water te krijgen en als we een groot 
evenement hebben staan de heren ook vaak klaar. De banden zijn sterk en warm.

Contracten 
Nadat Gert zijn klanten had geïnformeerd en de KWVL een 
dag later haar leden informeerde, was op donderdag 24 
oktober het moment daar  dat Hans en Elte met Henk, Jos 
en Jan Willem namens de KWVL hun arbeidsovereenkomst 
tekenden.

 
Wij heten Elte en Hans van harte welkom bij de KWVL en 
zijn blij dat wij voor onze leden zulke ervaren vakmensen, 
maar bovenal plezierige medewerkers, ‘aan boord’ hebben 
weten te krijgen.

Marijke Estourgie-Reinders, secretaris

Zorgvuldigheid was de  
insteek, kennis en  

vakmanschap behouden 
het resultaat

Afb. 6  Artikel in De Wijde Keel,  jaargang 45, november 2019, bladzijden 8 en 9
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overeenstemming gekomen dat na beëindiging van de 
activiteiten van Bootbouwerij Vrijheid per 1 april 2020, Elte 
en Hans in dienst treden van de KWVL. Gert zal de eerste 
maanden de overstap begeleiden, waardoor wij verzekerd 
zijn van een goede en soepele overgang. Gert Lamme zal 
tot 1 april 2020 het aangenomen onderhoud afmaken en 
zomer- en winterstalling blijven bieden. 

Huisvesting 
Met betrekking tot de huisvesting zal de komst van Elte 
en Hans ook iets teweegbrengen. De werkplaats van de 
havenmedewerkers is niet handig genoeg ingericht en 
moet iets worden vergroot om op een verantwoorde en 
goede manier het verrichten van onderhoud te kunnen 
faciliteren. Daarnaast zal er een plek moeten komen voor 
het aflakken van boten. De verbouwing van de kleedkamers 
en opslag aan de kant bij het Mirrorplein zal, uiteraard 
mits de ALV haar goedkeuring hieraan verleent, een stap 
zijn die gecombineerd kan worden met de opzet van een 
volwaardige werkplek voor het onderhoud van onze houten 
schepen en die van leden. In overleg met Hans en Elte heeft 
Jos Lisman al de eerste ideeën gevormd, hoe we tijdelijke 
en uiteindelijk vaste werkplekken kunnen creëren voor deze 
nieuwe uitdaging. 

BOOTBOUWERIJ VRIJHEID, 
de KWVL, Elte & Hans onze nieuwe havenmedewerkers

Korte geschiedenis 
Bootbouwerij Vrijheid is na de oorlog opgericht door 
Willem Lamme, de vader van Gert, die de werf zo noemde 
omdat Nederland haar vrijheid weer had teruggekregen.  
In 1956 betrok Willem Lamme het pand Oud-Loosdrechtse-
dijk 190 waar ooit de Eerste Loosdrechtsche Stoomwasserij 
van de gebr. De Gier was gevestigd. Tot op de dag van 
vandaag zijn hier zowel de bootbouwerij van Gert, als de 
watersportwinkel van de zoons van broer Ben gevestigd.
In de loop van de bijna 75 jaar dat de bootbouwerij bestaat, 
zijn er vele soorten schepen gebouwd. De eerste opdracht 
voor nieuwe schepen die Willem Lamme kreeg, waren drie 
Zestienkwadraten voor de meubelfabriek van Tijsseling in 
Nijkerk; daarna volgden de ‘Vrijheidjes’ met de nummers 
V52 en V53. De V52 was zeer succesvol in wedstrijden 
en is de eerste boot van de bootbouwerij die Nederlands 
kampioen is geworden. De meeste schepen die de werf 
hebben verlaten, zijn open zeilboten. Er zijn ook overnaadse 
vletten en een enkel kajuitzeiljacht gebouwd. Het afbouwen 
van polyester rompen is ook veel gedaan.

De typen zeilboten die bij Lamme zijn gebouwd, zijn onder 
andere Piraat, Optimist, Europe, OK-jol, Solo, Twaalf-
voetsjol, Finn-jol, Olympia-jol, Flying Dutchman, Flying 
Junior, Jeugdboot (Pluis), Schakel, Spanker, Valk, Sharpie, 
Vrijheid, Zestienkwadraat, Pampus en Regenboog. Van de 
door Lamme gebouwde wedstrijdschepen zijn er in de loop 
der jaren vele zeer succesvol geweest. Ook bij de KWVL zijn 
er veel clubkampioenen die zeilen en zeilden in een boot 
van Lamme.
 
Gegeven zijn leeftijd en gezondheid was het de wens 
van Gert opvolgers te vinden, dan wel de bootbouwerij te 
verkopen (de watersportwinkel van zijn neven blijft ‘gewoon’ 
bestaan). Helaas was er geen partij geïnteresseerd om dit 
mooie bedrijf met deze vakmensen voort te zetten. Toen 
enkele bestuursleden hoorden over het mogelijk stoppen 
van de bootbouwerij werd er actie ondernomen om deze 
vakmensen voor Loosdrecht en de KWVL te behouden. 
Onze eigen houten vloot behoeft elk jaar veel onderhoud, 
het haventeam had uitbreiding nodig en de houten vloot 

van leden behoeft onderhoud, liefst zo dicht mogelijk bij de 
KWVL. Een idee was geboren!
Hoe geweldig zou het zijn als deze vakmensen in dienst van 
de KWVL zouden kunnen treden en op die manier zowel de 
eigen vloot van de KWVL als de houten schepen en hout-
aan-schepen van onze leden kunnen verzorgen. Let op, het 
betreft uitsluitend onderhoud aan schepen van leden van de 
KWVL.
 

Ervaren vakmensen 
Vanuit het bestuur hebben Henk Bergsma en Jan Willem 
Bouman meerdere malen overleg gevoerd met Gert 
en later met Elte en Hans erbij of zij dit ook zo zagen. 
Zorgvuldigheid was de insteek, kennis en vakmanschap 
behouden het resultaat. Met het aanstaande pensioen 
van havenmeester Johan Bakker is er binnen de groep 
havenmedewerkers zeker ruimte voor nieuwe medewerkers 
en wat geweldig als dit dan ook nog zulke ervaren 
vakmensen zijn. De groei van de Vereeniging met leden met 
eigen houten boten en de groei van het aantal roeiers met 
de prachtige houten KWVL-Gigs leiden eveneens tot meer 
vraag naar medewerkers met specifieke houtkennis. 
In alle rust, tijd nemende om alles te bespreken, zijn 
Gert, Hans en Elte met het bestuur van de KWVL tot 

De band tussen de KWVL en Bootbouwerij Vrijheid kent een lange historie. 
Vele Vrijheden, Jollen, Pampussen, Regenbogen en andere houten schepen van onze 
leden zijn gebouwd door Gert Lamme, Hans van Kessel, Elte Folkersma of zelfs nog 
door Willem Lamme, de vader van Gert. Het onderhoud aan de schepen van leden 
wordt vaak door Gert, Hans en Elte verricht. Johan Bakker heeft het vak nog bij 
Lamme geleerd. Hans en Elte helpen onze havenmedewerkers bij het begin van de 
winter al jaren mee met de boten uit het water te krijgen en als we een groot 
evenement hebben staan de heren ook vaak klaar. De banden zijn sterk en warm.

Contracten 
Nadat Gert zijn klanten had geïnformeerd en de KWVL een 
dag later haar leden informeerde, was op donderdag 24 
oktober het moment daar  dat Hans en Elte met Henk, Jos 
en Jan Willem namens de KWVL hun arbeidsovereenkomst 
tekenden.

 
Wij heten Elte en Hans van harte welkom bij de KWVL en 
zijn blij dat wij voor onze leden zulke ervaren vakmensen, 
maar bovenal plezierige medewerkers, ‘aan boord’ hebben 
weten te krijgen.

Marijke Estourgie-Reinders, secretaris

Zorgvuldigheid was de  
insteek, kennis en  

vakmanschap behouden 
het resultaat



Ook in de Gooi- en Eemlander van 20 februari 2020 staat een interessant 
artikel van Simone Stevens over de sluiting van Bootbouwerij Vrijheid.

In het blad van de Pampus klassenorganisatie van juni 2019 staat een leuk 
artikel over bootbouwer Gert Lamme en daarin wordt ook vermeld dat er bij 
Bootbouwerij Vrijheid meer dan 66 Pampussen zijn gebouwd [het zijn er 65] 
waardoor Lamme recordhouder is in de Pampusvloot. 

Afb. 7  Artikel in  het blad van de Pampus klassenorganisatie van juni 2019 

In het Jollen Bulletin nummer 11 van de Twaalfvoetsjollenklasse van 
voorjaar/zomer 2020 staat het uitgebreide en bijzonder interessante artikel 
Bootbouwerij Vrijheid bouwt geen 12-voetsjollen meer.

EYE FOR HANDS-ON 
INVESTMENTS

beiden niet heel veel tijd hadden, hebben wij Cas Verholt 
erbij gevraagd. Ik zal gaan sturen in de 444 en Cas en 
George zullen bemannen!

Ik heb gezien en ervaren dat het tactisch zeilen in de 
Pampus erg aantrekkelijk is. Het ligt vaak dicht bij elkaar 
en er moeten goede keuzes gemaakt worden om voorin 
mee te kunnen doen. Ook vind ik een tweemans boot wel 
eens leuk. De Laser vaar je natuurlijk alleen en nu moet 
er toch ook gecommuniceerd worden en heb ik niet alles 
zelf in de hand. Ik zal zeker gaan proberen om in mijn 
drukke agenda nog wat mogelijkheden te zoeken om 
ook meer in de Pampus te gaan varen. Want wedstrijden 
zeilen vind ik echt wel het mooiste aan de sport, in welke 
klasse dan ook.

Bootbouwerij Vrijheid is een begrip in en buiten Loosdrecht. 
Gert Lamme bouwt er met enkele toegewijde collega’s al 
tientallen jaren prachtige houten zeilschepen. Naast de 
werkplaats neemt de watersportwinkel van Ben Lamme een 
prominente plaats in aan de dijk. 

Bij de Vrijheid rolden meer dan 66 nieuwe Pampussen van stapel, 
waarmee Lamme recordhouder is in de Pampusvloot. De Vries Lentsch 
bouwde er rond de 100, maar wel verspreid over drie werven. Daarnaast 
hebben tientallen Pampussen liefdevol en vakkundig onderhoud of 
reparatie gekregen bij Lamme. Wat vind Gert van de mega Pampusvloot 
die met het lustrum de plas opgaat? Gert: “als straks de helft van de 
Lamme boten komt dan heb je er al 33, dat zou al leuk zijn. We hebben 
natuurlijk nog heel veel andere boten hier in de werkplaats gehad. Ik ga 
er zeker tijd voor vrijmaken om te kijken, het lijkt me gigantisch mooi 
worden. Dat sloepvaren vind ik eigenlijk geen barst aan, ik ga liever 
zeilen, maar volgen dat vind ik wel hartstikke leuk. Geweldig dat de lage 

Het mooie van een 
Pampus

nummers zoals de eerste tien ook nog meedoen. Dat is nou het mooie 
van een Pampus. Polyester boten zijn na zoveel jaar helemaal uitgezeild, 
maar met een oude Pampus die goed in conditie is gehouden kan je net 
zo goed meekomen als met een nieuwe.“ 

De Pampusclub mag blij zijn met deze aimabele, ambachtelijke 
kunstenaar, die desgevraagd laat weten nog wel wat materiaal achter 
de hand te hebben bij pech met mast of giek tijdens het evenement.  
Want bij Lamme verkopen ze nooit nee!

teun in Der maur - P 444 
kWajongen
Een van de leuke dingen van een lustrum is dat 
het ook ‘gelegenheids’ zeilers aantrekt uit andere 
klassen. Bijvoorbeeld Teun In der Maur (17), die staat 
ingeschreven met P 444, de boot die we kennen met 
erelid Hans aan het roer, en later Bart of George, 
die allen hetzelfde zeil-gen hebben. Gaat de derde 
generatie In der Maur voor een lustrumstunt zorgen?

Ik zeil in de Laser Radiaal, in het NTT (Nationaal 
Training Team) en maak ongeveer 120 zeildagen 
per jaar. Deze dagen zijn erg verschillend. afgelopen 
winter heb ik een trainingsstage in het buitenland 
gehad, gevolgd door een aantal grote buitenlandse 
wedstrijden om te kijken wat verbetering nodig heeft 
en wat goed gaat. Gedurende het seizoen draait het 
vooral om wedstrijden met als hoofddoel het EK 
Radiaal in athene dat in de zomer plaatsvindt. Dus 
ik ben erg fanatiek bezig met het zeilen. Dit zorgt 
voor een overvolle agenda en natuurlijk heeft school 
ook tijd nodig. Zoals misschien wel bekend is onze 
familie helemaal gek van zeilen. Dit heeft er ook voor 
gezorgd dat ik vroeg ben begonnen en al heel wat 
uren op het water heb gemaakt. Mijn vader (George) 
heeft zelf altijd Pampus gezeild, maar moest dit 
laten lopen doordat hij vaak in de weer was met 
zijn eigen kinderen (waar ik hem heel dankbaar voor 
ben). Ik kwam dit jaar op het idee om samen eens te 
gaan varen en dat moest natuurlijk gebeuren in de 
Pampus. aangezien het evenement 3 dagen is en wij 

“

”

Teun in Hyères, frankrijk
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Gert Lamme bij een van de Spankers in onderhoud bij Bootbouwerij Vrijheid, ca. 2013. (Foto Watersport-TV)

heden in de garage van zijn vader, die kruidenier was. In 1946 
schreef hij zijn bedrijf in bij de Kamer van Koophandel en kon 
het echte werk beginnen in de loods van ‘Ome Dirk’, de oom van 
zijn moeder. Deze loods lag aan de Loosdrechtsedijk tussen het 
bedrijf van zijn oude werkgever Baaij en de Koninklijke Water-
sport-Vereeniging ’Loosdrecht’ (KWVL).
In 1956 betrok Wim schuin aan de overkant ook het pand aan de 
Loosdrechtsedijk 190, waar hij zich, naast werkzaamheden als 
onderhoud, reparaties, restauraties en het intimmeren van poly-
ester boten, vooral toelegde op het bouwen van nieuwe boten.
In de loop der jaren bouwde hij wel een twintigtal verschillende 
boten, waaronder veel wedstrijdboten in diverse klassen als 
16-kwadraat, Valk, Vrijheid, Pluis, Pampus en Regenboog. Alle-
maal boten, die heel goed voor in de wedstrijdvelden konden 
meekomen.

MALLEN
Hans Gaillard, een enthousiaste 12-voetsjollenzeiler en in het 
bezit van jol 533, wilde eigenlijk een nieuwe jol van het Baaij-
type. Hij zocht in 1974 contact met Wim Lamme, die immers 
Baaij-jollen had gebouwd bij zijn oude leermeester. Er was 
echter één probleem, Wim had geen mallen van de jol. Toen 
Baaij in 1965 geen opvolger voor zijn bootbouwerij had en de 
houtbouw in die jaren in een dip zat, heeft hij zijn bedrijf gewoon 
opgeheven en al zijn mallen op de brandstapel vernietigd. 
Gelukkig was de heer Van Doorn, die de mallen bij Baaij maakte, 
een goede bekende van Wim. Hij kwam regelmatig bij het 
bedrijf van Wim binnen lopen om een praatje te maken. Hans 
Gaillard en Wim Lamme besloten hem te vragen om hen te 
helpen bij het maken van nieuwe mallen van het Baaij-type. Aan 
dat verzoek werd gevolg gegeven, waarna Wim de jollen kon 
bouwen. De eerste jol van Bootbouwerij Vrijheid kreeg nummer 
664 met de toepasselijke naam Cederaal. Vervolgens bouwde hij 
in datzelfde jaar de 669, in 1976 de 679, in 1977 de 684 en in 

1978 de 688.  De eerste vier jollen werden gebouwd van ceder, 
de 688 van mahonie.
Na die vijf jollen was Bootbouwerij Vrijheid zo druk bezig met 
het bouwen van Pampussen en Regenbogen – er werden soms 
wel drie exemplaren van elk type per jaar afgeleverd – dat er 
geen tijd overbleef voor de bouw van 12-voetsjollen. De wacht-
tijd voor een nieuwe Pampus kon wel oplopen tot enkele jaren.

BESLOTEN VENNOOTSCHAp
Wim en zijn vrouw kregen drie kinderen, twee zonen en een 
dochter. Ben, de oudste, die goed kon timmeren, kwam in 1965 
bij zijn vader in dienst. Gert volgde een opleiding in de meubel- 
en jachtbouw. Later, van 1982 tot 1985, volgde hij, naast werk en 
gezin, nog een praktische opleiding bedrijfsvoering, die hij met 
goed gevolg afrondde.
In 1966 ging hij, als 16-jarige jongen, bij Bootbouwerij Bob Boe-
schoten in Loosdrecht aan de slag. In 1968 wilde Wim, dat Gert 
bij hem kwam werken en dat gebeurde ook, want toen was 
vaders wil nog wet. Toen beide zonen bij hun vader in dienst 
waren, werd in 1975 voor de vorm van een besloten vennoot-
schap gekozen. Vanaf dat moment heeft Wim Lamme zich lang-
zaam uit het bedrijf teruggetrokken. In 1977 onderging het 
bedrijf nog een aanpassing en ontstond er een bootbouwerij 
onder leiding van Gert, met op hetzelfde terrein een watersport-
winkel onder leiding van Ben. In 1999 werd de b.v. offi  cieel 
opgesplitst in Bootbouwerij Vrijheid b.v. en de winkel Vrijheid 
Watersport b.v. De bootbouwerij werd dus per 1 april jl. geslo-
ten, maar de goed lopende watersportwinkel, inmiddels overge-
nomen door de zonen van Ben, blijft gelukkig bestaan.  

Hoe is Bootbouwerij Vrijheid – nee, zonder het lidwoord 
‘de’ – eigenlijk ontstaan? Het begon allemaal met Wim 
Lamme. Als 15-jarige jongen ging Wim werken bij 
bootbouwer Frits Baaij in Loosdrecht, waar hij begon 

tegen een salaris van 1 gulden per week. Daar werden allerlei 
wedstrijdboten gebouwd, ook veel 12-voetsjollen. Wim heeft 
daar in ongeveer vijf jaar veel geleerd, maar toen de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak, kwam daar een einde aan. Door de bezet-
ter werd hij tewerkgesteld in Duitsland. Toen hij voor een kort 

BOOTBOuWERIJ VRIJHEID
bouwt geen 12-voetsjollen meer

na een bestaan van 75 jaar werden op 1 april jl. de deuren van Bootbouwerij Vrijheid voorgoed gesloten. dat zal 

voor alle liefhebbers van houten boten als een enorm gemis aanvoelen. denk maar eens aan de mensen, die zich 

bij gert lamme – en vroeger bij zijn vader Wim – altijd welkom voelden, die zonder afspraak gewoon even binnen 

stapten voor een praatje over hun houten boot. of het nu was om alleen maar even de sfeer op te snuiven van 

de plaats waar al dat vakkundige houtwerk plaatsvond of om over de beste reparatie of onderhoud van hun boot 

te praten of misschien wel om een nieuwe boot te bestellen. die tijd is nu voorbij en we kunnen alleen nog met 

weemoed terugdenken aan wat eenmaal was en nooit meer terug zal komen.
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verlof terug naar Nederland mocht, dook hij onder tot het einde 
van de oorlog. Na de oorlog besloot hij niet terug te gaan naar 
zijn oude werkgever Baaij, maar zelf een eigen bootbouwerij te 
beginnen. En omdat het net na de bevrijding was en hij intens 
‘vrijheid’ voelde, gaf hij zijn bootbouwerij die naam. 

BOuW VAN NIEuWE BOTEN
Wims eerste echte opdracht was het repareren van een praam. 
Hij had nog geen offi  ciële papieren en deed zijn werkzaam-

 Gert Lamme (midden) en zijn medewerkers 
Hans van Kessel (links) en Elte Folkersma ‘lezen’
de bouwtekening van een boot. Februari 2006.

 De werkplaats van Bootbouwerij Vrijheid. 
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Gert Lamme bij een van de Spankers in onderhoud bij Bootbouwerij Vrijheid, ca. 2013. (Foto Watersport-TV)

heden in de garage van zijn vader, die kruidenier was. In 1946 
schreef hij zijn bedrijf in bij de Kamer van Koophandel en kon 
het echte werk beginnen in de loods van ‘Ome Dirk’, de oom van 
zijn moeder. Deze loods lag aan de Loosdrechtsedijk tussen het 
bedrijf van zijn oude werkgever Baaij en de Koninklijke Water-
sport-Vereeniging ’Loosdrecht’ (KWVL).
In 1956 betrok Wim schuin aan de overkant ook het pand aan de 
Loosdrechtsedijk 190, waar hij zich, naast werkzaamheden als 
onderhoud, reparaties, restauraties en het intimmeren van poly-
ester boten, vooral toelegde op het bouwen van nieuwe boten.
In de loop der jaren bouwde hij wel een twintigtal verschillende 
boten, waaronder veel wedstrijdboten in diverse klassen als 
16-kwadraat, Valk, Vrijheid, Pluis, Pampus en Regenboog. Alle-
maal boten, die heel goed voor in de wedstrijdvelden konden 
meekomen.

MALLEN
Hans Gaillard, een enthousiaste 12-voetsjollenzeiler en in het 
bezit van jol 533, wilde eigenlijk een nieuwe jol van het Baaij-
type. Hij zocht in 1974 contact met Wim Lamme, die immers 
Baaij-jollen had gebouwd bij zijn oude leermeester. Er was 
echter één probleem, Wim had geen mallen van de jol. Toen 
Baaij in 1965 geen opvolger voor zijn bootbouwerij had en de 
houtbouw in die jaren in een dip zat, heeft hij zijn bedrijf gewoon 
opgeheven en al zijn mallen op de brandstapel vernietigd. 
Gelukkig was de heer Van Doorn, die de mallen bij Baaij maakte, 
een goede bekende van Wim. Hij kwam regelmatig bij het 
bedrijf van Wim binnen lopen om een praatje te maken. Hans 
Gaillard en Wim Lamme besloten hem te vragen om hen te 
helpen bij het maken van nieuwe mallen van het Baaij-type. Aan 
dat verzoek werd gevolg gegeven, waarna Wim de jollen kon 
bouwen. De eerste jol van Bootbouwerij Vrijheid kreeg nummer 
664 met de toepasselijke naam Cederaal. Vervolgens bouwde hij 
in datzelfde jaar de 669, in 1976 de 679, in 1977 de 684 en in 

1978 de 688.  De eerste vier jollen werden gebouwd van ceder, 
de 688 van mahonie.
Na die vijf jollen was Bootbouwerij Vrijheid zo druk bezig met 
het bouwen van Pampussen en Regenbogen – er werden soms 
wel drie exemplaren van elk type per jaar afgeleverd – dat er 
geen tijd overbleef voor de bouw van 12-voetsjollen. De wacht-
tijd voor een nieuwe Pampus kon wel oplopen tot enkele jaren.

BESLOTEN VENNOOTSCHAp
Wim en zijn vrouw kregen drie kinderen, twee zonen en een 
dochter. Ben, de oudste, die goed kon timmeren, kwam in 1965 
bij zijn vader in dienst. Gert volgde een opleiding in de meubel- 
en jachtbouw. Later, van 1982 tot 1985, volgde hij, naast werk en 
gezin, nog een praktische opleiding bedrijfsvoering, die hij met 
goed gevolg afrondde.
In 1966 ging hij, als 16-jarige jongen, bij Bootbouwerij Bob Boe-
schoten in Loosdrecht aan de slag. In 1968 wilde Wim, dat Gert 
bij hem kwam werken en dat gebeurde ook, want toen was 
vaders wil nog wet. Toen beide zonen bij hun vader in dienst 
waren, werd in 1975 voor de vorm van een besloten vennoot-
schap gekozen. Vanaf dat moment heeft Wim Lamme zich lang-
zaam uit het bedrijf teruggetrokken. In 1977 onderging het 
bedrijf nog een aanpassing en ontstond er een bootbouwerij 
onder leiding van Gert, met op hetzelfde terrein een watersport-
winkel onder leiding van Ben. In 1999 werd de b.v. offi  cieel 
opgesplitst in Bootbouwerij Vrijheid b.v. en de winkel Vrijheid 
Watersport b.v. De bootbouwerij werd dus per 1 april jl. geslo-
ten, maar de goed lopende watersportwinkel, inmiddels overge-
nomen door de zonen van Ben, blijft gelukkig bestaan.  

Hoe is Bootbouwerij Vrijheid – nee, zonder het lidwoord 
‘de’ – eigenlijk ontstaan? Het begon allemaal met Wim 
Lamme. Als 15-jarige jongen ging Wim werken bij 
bootbouwer Frits Baaij in Loosdrecht, waar hij begon 

tegen een salaris van 1 gulden per week. Daar werden allerlei 
wedstrijdboten gebouwd, ook veel 12-voetsjollen. Wim heeft 
daar in ongeveer vijf jaar veel geleerd, maar toen de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak, kwam daar een einde aan. Door de bezet-
ter werd hij tewerkgesteld in Duitsland. Toen hij voor een kort 

BOOTBOuWERIJ VRIJHEID
bouwt geen 12-voetsjollen meer

na een bestaan van 75 jaar werden op 1 april jl. de deuren van Bootbouwerij Vrijheid voorgoed gesloten. dat zal 

voor alle liefhebbers van houten boten als een enorm gemis aanvoelen. denk maar eens aan de mensen, die zich 

bij gert lamme – en vroeger bij zijn vader Wim – altijd welkom voelden, die zonder afspraak gewoon even binnen 

stapten voor een praatje over hun houten boot. of het nu was om alleen maar even de sfeer op te snuiven van 

de plaats waar al dat vakkundige houtwerk plaatsvond of om over de beste reparatie of onderhoud van hun boot 

te praten of misschien wel om een nieuwe boot te bestellen. die tijd is nu voorbij en we kunnen alleen nog met 

weemoed terugdenken aan wat eenmaal was en nooit meer terug zal komen.
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verlof terug naar Nederland mocht, dook hij onder tot het einde 
van de oorlog. Na de oorlog besloot hij niet terug te gaan naar 
zijn oude werkgever Baaij, maar zelf een eigen bootbouwerij te 
beginnen. En omdat het net na de bevrijding was en hij intens 
‘vrijheid’ voelde, gaf hij zijn bootbouwerij die naam. 

BOuW VAN NIEuWE BOTEN
Wims eerste echte opdracht was het repareren van een praam. 
Hij had nog geen offi  ciële papieren en deed zijn werkzaam-

 Gert Lamme (midden) en zijn medewerkers 
Hans van Kessel (links) en Elte Folkersma ‘lezen’
de bouwtekening van een boot. Februari 2006.

 De werkplaats van Bootbouwerij Vrijheid. 
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Onderstaand stukje is een bewerking van een recente blog 
van pieter Bleeker en de blog van Milka Eid, eigenaar van de 
fi rma Sail Supply.

Het belangrijkste doel tijdens het aan de wind zeilen is 
de juiste balans te vinden tussen snelheid en hoogte: 
heel hoog varen is niet zo moeilijk en heel snel varen 
ook niet, maar snel én hoog is een uitdaging! Een 

goed getrimd grootzeil zorgt aan de wind zeilend niet alleen 
voor meer snelheid, maar ook voor meer hoogte. Bovendien 
wordt met een goed getrimd zeil het sturen veel gemakkelijker 
Voor een optimale snelheid en hoogte is een juiste balans tussen 
de power van het zeil, de helling van de jol en de roeruitslag 
nodig.  

Voor elk zeil geldt dat de power die het genereert  bepaald 
wordt door: de aanstroomhoek (de hoek die de schijnbare wind 
van de wind maakt met het grootzeil), de bolling en de twist in 

het zeil. Als de wind recht van voren komt (aanstroomhoek = 0⁰), 
klapperen de zeilen en is er dus geen power. Als je afvalt en de 
grootschoot aantrekt, wordt de aanstroomhoek groter en neemt 
de power van het zeil toe. Een bol zeil genereert over het alge-
meen meer power maar ook meer weerstand. Een vlak zeil gene-
reert minder power maar heeft ook minder weerstand.  (afb. 1)

Voor een optimale snelheid, moet de bolling van het zeil aange-
past worden aan de windkracht. Bij weinig wind kies je voor een 
boller zeil en bij meer wind voor een vlakker zeil. Je kunt daarbij 
voor verschillende zeilen kiezen, maar kan ook ‘spelen’ met de 
spanning op de giek en gaff el, de spanning op de marllijn en de 
buiging van de mast, de gaff el en giek en hiermee de bolling van 
het zeil veranderen. Zo kan je hetzelfde zeil geschikt maken voor 
meerdere windsoorten. Sommige zeilers kiezen er voor om ook 
bij licht weer een vlak zeil te gebruiken, om afbreken van de stro-
ming van de wind langs het zeil door een sterke bolling te voor-
komen.

Voor het optimaal trimmen van het zeil is 
het verstandig om de grootzeilval zo strak 
te zetten dat de horizontale rimpels in het 
zeil nét verdwijnen. Het onderlijk en 
bovenlijk zet je in het algemeen ook zo 
strak dat de verticale rimpels in het zeil nét 
verdwijnen. Pieter Bleeker geeft hierbij 
aan dat een paar rimpels de werking van 
het zeil niet verminderen.

Omdat de mast, de gaff el en de giek 
buigen en van stand veranderen tijdens 
het zeilen,  ontstaat draaiing (twist) in het 
zeil. De mate van twist in het zeil bepaalt 
dus de windenergie die je kunt ‘opvangen’ 
en omzetten in snelheid. Het zeil fungeert 
dus als  een soort ‘gaspedaal’. De vuistregel 
daarbij is: meer (twist) = minder (energie) 
en vice versa.

De mate van twist heeft onder andere te 
maken met de buiging van de giek, de 
gaff el en de mast en die  is  weer afhanke-
lijk van de windkracht. 
Om te kunnen beoordelen of het zeil juist 
getrimd is voor een bepaalde koers, 
kunnen tell tales gebruikt worden. Als de 
tell tales aan het achterlijk van het zeil 
‘wapperen’ dan is het zeil niet optimaal 
getrimd. Als de tell tales mooi naar achte-
ren wijzen, dan is er sprake van een opti-
male zeiltrim. (afb. 2 zie volgende blz.)

1  Een vlak zeil (links) en een bol zeil (rechts).

TWEE NIEuWE JOLLEN
In 2014 vierde De Twaalfvoetsjollenclub bij de KWVL het eeuw-
feest. Henk van der Zande, de toenmalige voorzitter van De 
Twaalfvoetsjollenclub, vond dat een goede reden om een 
nieuwe jol te laten bouwen en die dan tijdens het lustrum te 
laten dopen. Omdat hij al in het bezit was van een mooie Lamme 
jol (684), gaf hij de opdracht aan Gert Lamme. Tegelijkertijd 
benaderde hij Harry Heijst, die uit een echte jollenfamilie stamt, 
met het voorstel om ook een jol door Gert Lamme te laten 
bouwen. Harry vond het een goed idee en beide jollen werden 
besteld en tegelijkertijd gebouwd door Gert en zijn medewer-
kers Elte Folkersma en Hans van Kessel. Op het eeuwfeest 
werden ze met nog vier andere jollen gedoopt en kregen res-
pectievelijk zeilnummer 878 en 880. 

Naast veel nieuwbouw, bleef Bootbouwerij Vrijheid een geliefd 
bedrijf voor het onderhoud en reparaties van houten boten en 
veel jolzeilers hebben het vakmanschap van het bedrijf jaren-
lang ervaren. 

VAKMANSCHAp NIET VERLOREN
Waarom is Bootbouwerij Vrijheid nu eigenlijk opgeheven? In de 
eerste plaats omdat Gert de pensioengerechtigde leeftijd al 
ruim is gepasseerd en het hoog tijd werd om te stoppen. Helaas 
lukte het niet om voor zijn mooie bedrijf opvolgers/kopers te 
vinden. Toch is er een klein lichtpuntje en komt er een verras-
send einde aan dit verhaal. Zijn medewerkers Elte Folkersma en 
Hans van Kessel zijn namelijk per 1 april jl. in dienst getreden bij 
de KWVL en zij hebben niet alleen hun expertise meegenomen, 
maar ook de mallen van de 12-voetsjol en de Pampus. Ervaring 
en historie blijven zo bewaard.

We wensen Gert en Trees Lamme mooie jaren toe, danken Gert 
voor zijn vakmanschap en hopen beiden nog vaak op de Loos-
drechtse Plassen tegen te komen, gewoon voor een praatje. De 
sfeer van zijn bootbouwerij kunnen we niet meer opsnuiven en 
ook zal het gesprek niet meer gaan over reparaties, onderhoud 
of nieuwbouw. Maar bij Gert kun je nog altijd veel te weten 
komen over de geschiedenis van de houten bootbouwerij in 
Loosdrecht. 

Tonny Surendonk (688) en Tom Fick (664)  

Gert Lamme (links) en Elte Folkersma brengen een gang aan bij jol 878. (Foto John Mol, Historische Kring Loosdrecht)

 Jol 878 gereed voor transport naar de KWV ‘Loosdrecht’ om 
gedoopt te worden tijdens het eeuwfeest van de klasse (2014).
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Afb. 10 Artikel in het Jollen Bulletin van voorjaar/zomer 2020 bladzijde 26
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Afb. 11 Gert Lamme spreekt een dankwoord uit



Gert Lamme is op 26 mei 2021 
benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Hij heeft 
bijzonder veel bijgedragen aan de 
bekendheid van Loosdrecht door zijn 
bootbouwerij Vrijheid. Er zijn boten 
gebouwd voor de klassen Regenboog, 
Pampus, Vrijheid, Twaalfvoetsjol, 
Zestienkwadraat, Sharpie, Olympiajol, 
Valk, Jeugdboot (Pluis), Finnjol, 
Flying Dutchman, Flying Junior, 
Piraat, OK-jol, Spanker, Schakel, Solo 
en Europe. Opvallend zijn de grote 
aantallen voor de klassen Pampus die 
in 1933 is ingesteld (65) en Vrijheid 
van1946 (83). 
De onderscheiding is een terechte 
erkenning voor het mooie werk 
dat Gert en zijn medewerkers vele 
decennia hebben geleverd om 
Loosdrecht ‘op de kaart te zetten’.

In de NieuwsSter van woensdag 2 juni 2021 juni stond een artikel over de 
uitreiking van de onderscheiding.

Op woensdag 26 mei 
ontving Gert Lamme 
ontving een Koninklijke 
Onderscheiding. Hij 
werd benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-
Nassau. Burgemeester 
Crys Larson reikte de 
onderscheiding uit 
in de Raadszaal van 
het gemeentehuis van 
Wijdemeren.

Afb. 13 Een mooi bericht 
in de NieuwsSter
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Afb. 12 Gert Lamme krijgt het lintje 
opgespeld door dochter Inge



Afb. 14  Gert en Trees Lamme met de voormalige medewerkers die vanaf 1 april 
2020 in dienst van de KWVL zijn getreden. Van links naar rechts: Elte Folkersma, 

Gert Lamme, Trees Lamme en Hans van Kessel

In het clubblad Pampus Nieuws van 21 
juni 2021 staat het bijzonder interessante 
artikel van vier bladzijden Koninklijke 
onderscheiding voor Gert Lamme met 
mooie afbeeldingen. De onderscheiding 
zou hem op 15 mei 2020 tijdens de 
afscheidsreceptie al toegekend worden, 
maar dat kon door de maatregelen tegen 
het coronavirus niet doorgaan. In het artikel 
wordt  bootbouwerij Vrijheid geprezen om 
het vakmanschap waarmee de vele boten 
in bijna alle klassen gebouwd zijn. Gemeld 
wordt dat Bootbouwerij Vrijheid de grootste 
Pampusbouwer aller tijden is. 

In de Zomerspecial 2021 van Wijdemeren 
stond het interessante artikel ‘Botenbouwer 
pur sang. Terugkijken: een jaar na de 
sluiting.’Afb. 15 De oorkonde bij de 

onderscheiding
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Botenbouwer 
pur sang
Terugkijken: een jaar na de sluiting

Vrijheid
Gert is geboren in Loosdrecht en heeft altijd op de dijk gewoond. 
“Op wel vijf, zes verschillende plekken,” glimlacht hij. Het gezin 
Lamme telde twee zoons en een dochter. Zijn vader had in de oorlog 
in Duitsland moeten werken. Dat was een hele zware tijd geweest en 
hij kwam dan ook verzwakt en ziekelijk terug. Bij thuiskomst was hij 
met Jans de bootbouwerij begonnen en noemde deze Vrijheid. De 
Vrijheid is een sierlijke kielzeilboot van 5,40 bij 1,65 meter ontworpen
 door Willem de Vries Lentsch. “Maar de naam komt dus 
niet van de vele bootjes die wij gebouwd hebben in die 
klasse maar is echt naar aanleiding van de bevrijding”, 
legt Gert uit.

Begin
Van jongs af aan hielpen de kinderen mee. Op zater-
dagochtend moesten ze de machinehal aanvegen en 
brandhout wegbrengen. Later hielpen ze ook met het
schuurwerk. Ze waren echt onderdeel van het bedrijf, al wilde hij op 
zo’n zaterdagochtend liever meevoetballen met de jongens achter 
op het parkeerterrein. Als jonge tiener ging hij naar de LTS. In deze 
periode was Gert altijd aan het knutselen. Na het afronden van zijn 
opleiding vond hij werk in bootonderhoud bij de jachthaven van Bob 
Boeschoten; een oud werknemer van vader Willem. “Na een paar 
jaar heeft mijn vader me daar weggehaald omdat hij me zelf nodig 
had.” Broer Ben werkte er al en de samenwerking met hun vader 
duurde tot medio jaren zeventig, waarna de zoons het stokje over-
namen. Gert heeft veel van zijn vader geleerd. “Mensen vonden dat 
hij heel mooi bouwde; netjes en mooi strak. Daar ben ik mee verder 
gegaan.” De familie Lamme had ook heel wat winnende boten op hun 
naam staan binnen het wedstrijdvaren.

Taakverdeling
Rond zijn dertigste leerde Gert via een zogeheten bedrijfskaderop-
leiding mensen aan te sturen en leiding te geven. Dat kwam goed van 
pas toen hij en broer Ben jaren later besloten het bedrijf te splitsen. 
Ze hadden inmiddels een winkel met bootbenodigdheden waar Ben 
de baas werd. Gert kreeg de leiding over alle bootwerkzaamheden. 
Zijn vrouw Trees deed voor hem onder andere alle administratie. In 
1999 is op aanraden van de boekhouder het eigendom van de twee 

takken ook op papier verdeeld: Vrijheid Watersport en Bootbouwerij 
Vrijheid kwamen onder de paraplu van Lamme Holding. “Het onroe-
rend goed bleef wel van ons tweeën”, aldus Gert.

Einde en voortgang
Niet zo heel lang geleden was het na al die jaren mooi geweest. 
Ondanks een flinke zoektocht naar geïnteresseerden lukte het niet 
om een koper voor de werf te vinden. Gelukkig nam De Koninklijke 

Watersport Vereeniging de werknemers Hans en Elte, 
én al het materiaal over. De winkel is er nog en een 
aantal gebouwen – zoals de loods en het woonhuis – 
zijn inmiddels gemeentelijk monument geworden en 
blijven op die manier behouden. De loods was name-
lijk ooit als “Eerste Loosdrechtse Stoomwascherij” 
gebouwd. De zoons van broer Ben – Kees en Barend, 
die de winkel al runnen – willen Gerts deel van het 
onroerend goed kopen. Hun plan is om dat gebouw te 

renoveren en in te zetten als opslagverhuur. “Wel leuk,” vindt Gert 
”want dan blijft het in de familie”.

Vrouw en kinderen
Wat vindt botenbouwer Gert Lamme nou de mooiste boot? “De 
Regenboog!” Gert omschrijft dit vaartuig als de Rolls Royce onder 
de wedstrijdzeilboten. Een klassieker. Hij benoemt de lange overhang 
(= overhellen, red.) “Ik vind het een verschrikkelijk mooi gezicht om 
die te zien varen. Zo sierlijk en elegant!” De verrukking komt overeen 
met die van een man die een mooie vrouw voorbij ziet lopen. “Een 
beetje wel, een vaartuig is ook vrouwelijk, al zal ik niet zo snel verliefd 
worden op een boot.” Hij glimlachte. Andere ervaringen hadden 
meer een ouderlijk karakter. Van de Pampus zijn er bijvoorbeeld ruim 
450 gebouwd, waarvan een groot deel nog vaart. In tegenstelling 
tot grotere werven met veel gespecialiseerde werknemers, deed bij 
Lamme iedereen alles. Dus van begin tot eind. Hij was met een boot 
makkelijk drie maanden bezig. De klant kwam geregeld langs om de 
voortgang te bekijken. Ze maakten foto’s en bespraken alles met 
Gert. Het was al met al een behoorlijk intensief proces. “En als ze de 
boot dan kwamen ophalen en van het terrein reden, keek ik ‘m na 
totdat hij uit beeld was.”
 

“Een vaartuig is ook
vrouwelijk,

al zal ik niet zo snel
verliefd worden

op een boot”

Gert Lamme (1950) en botenbouwbedrijf Vrijheid zijn beide een begrip in Loosdrecht en omgeving. Op de website staat nu al 

enige tijd te lezen dat Bootbouwerij Vrijheid per 1 april 2020 is gestopt. Zo’n 75 jaar geleden was vader Willem de zaak gestart 

met zijn vrouw Jans. Als je het terrein opgaat en de loods in, voel je - mede door al het gereedschap en de machines die er nog 

staan - de energie van het ambacht dat hier bedreven werd.

HOME.NLdbNieuw!Nieuw!

Anton van
 Beek colle

ctie

Anton van
 Beek colle

ctie

Benieuwd? Kijk op DBHOME.NL

Trots op een mooie samenwerking met natuurfotograaf Anton van Beek.Trots op een mooie samenwerking met natuurfotograaf Anton van Beek.

Prachtige posters en muurstickers.Prachtige posters en muurstickers.

Nu 25% korting! Gebruik je persoonlijke kortingscode: Zomer/zzNu 25% korting! Gebruik je persoonlijke kortingscode: Zomer/zz
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Afb. 16  Het artikel in  de Zomerspecial 2021 van Wijdemeren
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De laatste opdracht
Dat de bootbouwerij per 1 april 2020 gesloten zou worden was intern in het 
najaar van 2019 uiteraard al bekend. In oktober 2019 had Gert een laatste 
opdracht aangenomen: de restauratie van een Boeschraceboot. Die klus 
zou gemakkelijk vóór 1 april 2020 geklaard kunnen worden, de datum dat 
personeelsleden Hans en Elte in dienst zouden treden van de KWVL. Dat het 
anders zou uitpakken was toen niet te voorzien.

De Boesch bleek een wrak te zijn dat eigenlijk niet gerestaureerd kon worden 
maar geheel nieuw gebouwd moest worden, waarbij slechts een deel van de 
spanten gebruikt kon worden.
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Afb. 17 De oorspronkelijke Boesch Lemania B560 met zijramen, reclamefoto van Boesch 
Motorboote AG (Zwitserland)



Afb. 17  De oorspronkelijke Boesch Lemania B560 met zijramen, reclamefoto van Boesch 
Motorboote AG (Zwitserland)

Dat kwam goed uit, want door de huid, bodem en dek deel voor deel te 
vervangen op de nog bruikbare spanten kon de vorm van de boot bewaard 
blijven. Hier en daar moesten ook wel delen van spanten vervangen worden. 
Het zou veel meer werk blijken te zijn dan gedacht was. 

De Boeschboot die gerestaureerd zou worden is een B560 LEMANIA, 
gebouwd in 1958. Hij ziet er niet hetzelfde uit als het oorspronkelijke type, 
want in de loop der tijd is er een brugdek bijgekomen en de zijramen zijn er 
afgehaald.
Alvorens aandacht te besteden aan de restauratie laat ik een stukje van de 
geschiedenis van de Boesch Motorboote AG volgen. Op het internet is over 
deze firma veel te vinden.
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Een korte indruk:
Boesch Motorboote AG werd opgericht in 1920 toen Jakob Boesch, 
botenbouwer van beroep, de Treichler & Co. Scheepswerf in Kilchberg, aan 
het meer van Zurich, overnam. Hij doopte het bedrijf om tot Boesch & Co. In 
de “gouden jaren twintig” bouwt, renoveert en repareert het bedrijf zeilboten, 
motorboten en roeiboten.
In de jaren dertig wordt de binnenboordmotor steeds populairder als 
krachtbron voor motorboten. Boesch experimenteert voor het eerst met 
planerende rompen.
Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Walter 
Boesch, zoon van Jakob Boesch, de eerste snelle motorboten volgens het 
zogenaamde “horizontaal glijden” principe. Dit ontwerpprincipe ging uit 
van een gematigde V-vorm van de romp, positionering van de motor in het 
zwaartepunt van de boot en een directe aandrijving naar een relatief vlak 
liggende scheepsschroef. Door de meer horizontale ligging op het water 
werden Boeschboten vooral populair als trekboot bij het waterskiën. 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog heerste er grote schaarste aan 
brandstoffen en materialen waardoor het bedrijf  zich in deze periode 
voornamelijk op zeil- en roeiboten richtte.
Vanaf de jaren vijftig werd de productie van zeilboten gestaakt en richtte 
Boesch zich  op de productie van met de hand gebouwde luxe, snelle 
speedboten en jachten. Vanaf 1956 stapte Boesch over naar efficiënte, 
kwalitatief hoogstaande serieproductie, waardoor meer boten gebouwd 
konden worden dan voorheen en versterkte  zijn reputatie als botenbouwer in 
het kwalitatief hogere segment. Veel succes werd behaald met de B500, de 
zogenaamde “Star boat”, kleine raceboten met V-vormige rompen. Dankzij 
hun uitstekende prestaties werden Boesch motorboten de favoriete vaartuigen 
voor liefhebbers van het waterskiën.
 
In de jaren 50-70 van de vorige eeuw waren er ook enkele Boeschboten van 
het type B500 op de Loosdrechtse plassen te zien. Grote aantallen zijn het 
nooit geweest. Ze vielen op door de hoge snelheden die ze konden halen. 
Tegenwoordig zijn deze boten niet meer te zien.
Na de B500 heeft Boesch tot heden nog 15 andere typen op de markt gebracht 
waaronder de B560 Lemania die van 1955 tot 1965 is gebouwd, het type 
waarvan er een is gerestaureerd bij Bootbouwerij Vrijheid.. 
De firma Boesch bestaat nog steeds als familiebedrijf dat geleid wordt door 
de vierde generatie Boesch. In 1971 is de productie-afdeling verplaatst naar 
Sihlbrugg, dat tussen de kantons Zug en Zürich ligt.
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In oktober 2019 is het wrak van de Boeschraceboot bij Bootbouwerij Vrijheid 
afgeleverd. De volgende foto’s laten zien dat de boot er bijzonder slecht uitzag 
en dat de ‘restauratie’ een enorme klus zou worden. 

Afb. 18  Op deze foto lijkt het nog wel mee te vallen
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Afb. 19 De bodem zal ook geheel 
vervangen moeten worden

Afb. 20  De beschadigingen aan de boeg



Afb. 22  De motor zal er uit moeten en 
gereviseerd moeten worden. Het dek zal 

vervangen moeten worden en van de  
bekleding van de kuip is ook niet veel over.

Afb. 23 Op de boeg gezien ziet het er slecht 
uit.
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Afb. 21  De motor is eruit gehaald. Op deze foto is te zien dat delen van de spanten en balken 
nog bruikbaar zijn om er ‘een nieuwe boot’ omheen te bouwen



Bouwen gaat niet over stenen, staal en glas. Bouwen 

gaat over mensen. Over werken, wonen en leven. 

Over functionaliteit en over behaaglijkheid. Over 

schoonheid en over comfort. Over duurzaamheid 

en over verantwoordelijkheid. Bouwen gaat over 

denken. Over levensduur, energie besparing en kosten-

reductie. Over bouwconcepten en over onderhouds-

concepten. Bouwen gaat over u. En over ons. 

Over vakmanschap en over visie. Waarin uiteindelijk

altijd verwachting, eisen, stenen, staal en glas bij 

elkaar komen. Bouwen is Aalberts. Aalberts is bouwen. 

AALBERTS. denkt. bouwt. onderhoudt.

aalbertsbouw.nl
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BIJ DE HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT ZIJN VERKRIJGBAAR:
UITGAVEN

        EURO:
MEER LOOSDRECHTSE VERHALEN verhalenbundel 2009      5,00
LOOSDRECHT ZOALS HET WAS verhalenbundel 2010       5,00
BRIEFWISSELING VAN SYPESTEYN VOOGSGEERD door B. De Ligt   12,60
DE LOOSDRECHTSE PORSELEINFABRIEK BOVEN WATER  AFGEPRIJSD!   12,00
Loosdrechts Historische Reeks deel 5. Verslag van het archeologisch onderzoek in 2000
184 bladzijden, geheel in kleur.  Formaat A5. Verschenen 6 maart 2007
WIJ SCHRIJVEN HIER DE GESCHIEDENIS Loosdrechters,  oude en nieuwe     6,00
132 bladzijden met veel foto’s en landkaarten in zwart/wit en kleur
DE BOSBOOMS IN LOOSDRECHT met 17 reproducties van aquarellen van landgoed Eikenrode    7,50
LOOSDRECHTNUMMER Stichting Tussen Vecht en Eem 1997      5,00
LOOSDRECHTNUMMER Stichting Tussen Vecht en Eem 2007 verschenen 22 september 2007    5,00
LOOSDRECHT, GESCHIEDENIS EN ARCHITECTUUR door Hans Lägers en Marije Strating  12,00
LOOSDRECHT OP DE VALREEP, “kijkboek” met ruim 200 afbeeldingen van vroeger en nu    5,00
NATUURLIJK ’T GOOI een prachtig “kijkboek’ met ruim 125 afbeeldingen in kleur en zwart/wit  20,00
NICOLAAS WICART, TEKENAAR EN PORSELEINSCHILDER met 500 afbeeldingen  20,00
DRINKEN UIT DE PLAS geschiedenis van de drinkwaterleiding uit de Loenderveense plas    5,00
HET DAGBOEK VAN JACOB POS door J.F.C. Schlimme     10,00
WANDELINGEN DOOR OUD- EN NIEUW LOOSDRECHT  door K. van Walderveen    4,00
TOLHEFFING TE LOOSDRECHT door J.P. van der Meulen-Kuhn      2,00
IMPRESSIES UIT DE JAREN 1940-’45  door G. Marx en F. Brand   kopie van origineel    1,75
FRANSE TIRANIE IN LOOSDRECHT EN OMGEVING 1672/1673 door F. Brand en B. de Ligt*     2,50
EEN DROOM WORDT WERKELIJKHEID leven en werk van jonkheer C.H.C.A. van Sypesteyn  10,00
KASTEEL-MUSEUM SYPESTEYN door C.G. Boogaard    3,00
RELIGEUZE SCHILDERKUNST IN KASTEEL-MUSEUM SYPESTEYN door C.M.T. Vergeer    3,00
DE JEUGDALIJAH VAN HET PAVILJOEN LOOSDRECHTSE RADE     5,00
Loosdrechtse Historische Reeks deel 4 tweede druk, samengesteld door Mirjam Pinkhof
TER HERINNERING AAN DE JONGENS VAN HET HOF (twee hoofdstukken over Loosdrecht)    5,00
HISTORISCHE CANON TUSSEN VECHT  EN EEM, TVE 2009      5,00
LOOSDRECHT,  ACHT EEUWEN ROND DE STER
Historische Canon van Loosdrecht door Annet Werkhoven     15,00
LOOSDRECHT IN OUDE ANSICHTEN vierde druk 1995       5,00

KERKEN
DE SYPEKERK TE NIEUW-LOOSDRECHT Loosdrechts Historische Reeks deel 2     5,00
DE STICHTING VAN DE SIJPEKERK IN 1400 door B. de Ligt*      3,00
IN EN OM DE “OUKERCK” geschiedenis van de voorm. Ned.Herv. Kerk te Oud Loosdrecht    2,25
door S. Pos
DE AFSCHEIDING VAN 1834 IN OUD LOOSDRECHT door F. Brand*      2,25
DE HERVORMDE KERK IN OUD-LOOSDRECHT door H. Brunekreef*     4,55
DE FRANSE KLOK TE OUD LOOSDRECHT door H. Brunekreef*      2,70
DE PAULUS-GEMEENSCHAP 1959-1984        2,25
HANDELINGEN DES KERCKENRAETS van de Oude Loosdrecht, 1647-1695 door
B. de Ligt (zie voor alternatieve uitgave onze website)     12,60
ENIGE HOOFDSTUKKEN UIT EEN EEUW LOOSDRECHTSE KERKGESCHIEDENIS 1550-1650
Door B. De Ligt        12,60

REGISTERS EN GENEALOGISCHE UITGAVEN
GRAFSTENEN IN DE SIJPEKERK*        2,00
REGISTER VAN DE GRAVEN IN DE SIJPEKERK 1645-1650      2,00
REGISTER DOOPBOEK NIEUW-LOOSDRECHT 1676-1703      2,00
REGISTER TROUWBOEK NIEUW-LOOSDRECHT 1719-1811      9,50
REGISTER BS LOOSDRECHT 1811-1934      11,40
GENEALOGIE SCHIPPER       11,40        
CD-ROM HKL-GENEALOGIE       12,50
DVD MET INHOUD VAN DE HKL-PERIODIEKEN 1974-2019    12,50



SCHOLEN
MR. J. TERPSTRASCHOOL 1931-1981         2,00
DE WILLIBRORDSCHOOL 1963-1983         2,00
DE EIKENRODESCHOOL 1954-1984  kopie van origineel        1,00
100 JAAR CHRISTELIJK ONDERWIJS IN OUD-LOOSDRECHT*       2,00
100 JAAR ZONDAGSSCHOOL IN NIEUW-LOOSDRECHT       2,00

KAARTEN EN PRENTEN (REPRODUCTIES)
NIEUWE KAART VAN MYNDEN EN DE LOOSDRECHTEN Anno 1734, (door Jan Spruytenburgh),
opdracht: Mr. Lieve de Geelvinck, Uitg. Covens en Mortier. Afm. 46x65 cm     20,00
NIEUWE KAART VAN MYNDEN, EN DE 2 LOOSDRECHTEN
door Nic. Visscher  afmeting 50x65 cm       14,00
NIEUWE KAART BALJUWSCHAP VAN GOOYLAND, DE BEIDE LOOSDRECHTEN,  
MIJNDEN etc. door Isaak Tirion, 1750, afm. 39 x 50 cm       12,00
UTRECHT-DOMINI ULTRAIECTINITABULAAUCTORE F. DE WIT AMSTERODAMI
afmeting 46x64,5 cm         20,00
NIEUWE KAART VAN LOENEN door C.C. van Bloemswaert, opdracht Jacob Balde,
uitgave Covens en Mortier, afmeting 71x92 cm       25,00

LOSSE ARTIKELEN
DVD DENKEND AAN LOOSDRECHT…. Leven van wind en water. Wie aan Loosdrecht denkt, denkt
aan water. Water om te zeilen, om in te zwemmen, te vissen. En als het wintert tochten op de schaats   15,00
DVD OUD-LOOSDRECHT OF NIEUW-LOOSDRECHT van films uit 1970      8,00
DVD 60 JAAR VRIJHEID IN LOOSDRECHT met 1 deel oorlog en verzet duur ong. 30 minuten
en deel 2 films over Loosdrecht uit de jaren 1945-2005, duur ongeveer 60 minuten      8,00
DVD ‘DAGJE UIT MET DE 65 PLUSSERS VAN LOOSDRECHT’voor de veertigste maal in 1987   8,00
DVD UIT HET LEVEN VAN DIK TROM         8,00
CD-ROM STA EEN OGENBLIK STIL met foto’s en documenten van de tentoonstelling in 2005
Over 60 jaar herdenking oorlog, bezetting en bevrijding, duur 15 minuten       5,00
LEPELTJE MET HET GEMEENTEWAPEN VAN LOOSDRECHT       6,00
ARCHEOLOGISCHE KRONIEK Prov. Utrecht 1988-2005 (per 2 jaar) per stuk      2,00
KLEURENPLATEN UIT PERIODIEK enkel of dubbel per stuk       0,25
KAARTJE SPRUYTENBURGH dubbele pagina A5 zwart-wit*       0,25
HKL-TIJDSCHRIFT losse nummers tot 2000,  per stuk:        1,00
HKL-TIJDSCHRIFT losse nummers vanaf 2000,  per stuk:        3,00
UITGAVEN VAN DE STICHTING OPEN MONUMENTENDAG 1990 t/m 1998 per stuk:     1,50
* eerder verschenen in ons tijdschrift   Leden van de HKL krijgen 20% korting op voornoemde artikelen

NIEUWE UITGAVEN
GENEALOGIE MASMEIJER        10,00
DORPSLEVEN Herinneringen aan het leven in Oud-Loosdrecht in de jaren zestig      6,00
WERK AAN DE WINKEL Neringdoenden en ambachtslieden in Loosdrecht 1900-1960
Loosdrechts Historische Reeks deel 6          9,50
LOOSDRECHT,  HET PALET VAN DIRK SMORENBERG    12,00
FIETSEN EN WANDELEN DOOR DE HISTORIE VAN WIJDEMEREN       2,75
ART DECO KAARTEN WINTER IN LOOSDRECHT. Twee full-color afbeeldingen van schilderijen 
van Dirk Smorenberg op dubbele prentbriefkaarten (13 x 18 cm). De kaarten zijn zonder tekst, dus vrij 
naar eigen idee te beschrijven. Enkel per stuk € 2,10. 1 set = 2 dubbele blanco kaarten € 4,00.  
3 sets = 6 kaarten € 7,50.  5 sets = 10 kaarten € 10,00. Alle kaarten zijn inclusief enveloppe.
THEMANUMMER HERINNERINGEN AAN DE OORLOGSJAREN 1940-1945 IN LOOSDRECHT      7,95

Bestellingen: telefoon (035) 582 4841,  e-mail:  john-mol@hetnet.nl
of schriftelijk:  Historische Kring,  Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a,  1231 KM  Loosdrecht.
Prijswijzigingen voorbehouden.  Prijzen gelden bij afhalen in De Magneet.
Bij verzending per post worden kosten voor porto en verpakking in rekening gebracht. 

HKL bankrekening IBAN: NL20ABNA0558164390                                                                        versie najaar 2021



 design & studio
 XXL printing
 sign & display
 offset print
 digital print
 binding & fulfilment
 warehouse & logistics
 print management

color your identity

Torenstraat 22a • 3764 CM Soest • 035 6012 100
info@practicum.nl • practicum.nl

SCHIETEN OP DE MAAN
Gezag en verzet in Laren NH in WO II

Een boek dat fascineert en verrast

Vanaf 29 april is dit nieuwe boek te koop bij de boekhandel. 
‘Schieten op de maan’ verwijst naar in Laren ingekwartierde 
Duitse militairen, die ’s nachts in dronken toestand de 
maan lek willen schieten. Maar de titel slaat vooral op de 
moeilijkheden waarmee het Larense gezag en het verzet 
te maken krijgen in hun strijd tegen de bezetter.

Het boek staat vol Larense verhalen over helden, 
misdadigers, verdriet en verlies. Het gaat over bijzondere 
mensen en verbazingwekkende gebeurtenissen. Zelfs Willy 
Brandt, prins Bernhard en Winston Churchill blijken deel 
uit te maken van de Larense oorlogsgeschiedenis. En al 
die verhalen zijn waar gebeurd.
Op de schaal van een dorp toont de oorlog zich in al zijn 
facetten van ‘goed en fout’. Ook Laren krijgt te maken met 
de systematische vervolging van de Joden. Scholen, huizen 
en vervoersmiddelen worden op grote schaal gevorderd. Er 
wordt massaal ondergedoken door Joden, verzetsmensen 

en mannen die weigeren in 
Duitsland te gaan werken. 
De katholieke kerk heeft 
een grote invloed op de 
mentaliteit van de bevolking.

Bij het lezen van het boek rijst 
onvermijdelijk de vraag: Wat 
zou ik zelf gedaan hebben?

Auteurs:
Teun Koetsier is historicus en filosoof van de wiskunde.
Elbert Roest is historicus en burgemeester van Laren.
Hinke Piersma is senior onderzoeker bij het NIOD.

Formaat 24 x 17 cm staand
Omvang 240 pagina’s hardcover
Geheel gedrukt in kleur
ISBN 978-90-77285-40-4
Prijs € 19,95



www.zeilschooldevuurtoren.nl



De mooiste thuishaven 
van Loosdrecht

tel 035 58 25 00   info@hetanker.nl   www.hetanker.nl

j a c h t h a v e n

he t   a nk er

UITVAARTVERZORGING

Lindelaan 8  I  1231 CL Loosdrecht
T 035 5825929  I  M 06 1035 8100  I  info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl

ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL

Oud-Loosdrechtsedijk 113  •  1231LS   LOOSDRECHT
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Voor uw doe-het-zelf 

materialen, shutters, 

binnen en buiten 

zonwering, incl. 

montagemogelijkheid 

en uiteraard 

vakkundig advies. 

zie onze website: 

doelandloosdrecht.nl

8

O.a. de volgende werkzaamheden 
kunnen wij voor U uitvoeren:

* Periodiek onderhoud van alle binnenboordmotor
* Inbouwen van Uw boegschroef, kachels, 
 ankerlier, dieptemeter etc.
* Levering, en indien gewenst de montage, 
 van waterski-paal en wakeboardtower
* Montage en levering van een biminitop
* Alle voorkomende polyester/gelcoat reparaties
* Polijsten en poetsen en  van uw boot
* Aanbrengen van antifouling en het uitvoeren 
 van z.g.n. osmose-behandelingen.

TB-BOTEN
In onze professionele werkplaats, met gecertifi-
ceerde monteurs, hebben wij de mogelijkheid om 
vrijwel alle voorkomende reparaties en periodiek 
onderhoud uit te voeren aan vrijwel alle merken 
motoren. 

laat U Boot 
seIzoensKlaar maKen 

door een van onze 
monteUrs oP loKatIe!!!

tB-BOteN 
iNdUstRieWeG 6, LOBitH 

teL. 0316-540058 
iNFO@tB-BOteN.NL 

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

VAKGARAGE LAMME

NiEuW-LoosdREchtsEdijK 167 - LoosdREcht
tELEfooN: 035 - 582 62 32

iNfo@VAKGARAGELAMME.NL

Vertrouwd dichtbij voor:

•	APK	 •	Airco	service
•	Onderhoud	 •	Banden	service
•	Reparatie	 •	Verkoop	occasions

Wil je
mode
optiek

oogzorg
techniek
dynamiek

?

Dan staat
hier je
nieuwe

job
!

Briljant is een middelgroot, volledig zelfstandig
optiekbedrijf, sinds 1994 gevestigd te Kortenhoef.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke Oogmerk-groep
en leveren brilmode, contactlenzen en aanverwante
optische producten aan een groeiende klantenkring
in Wijdemeren, Hilversum en omringende gebieden.
Daarnaast bieden wij oogzorg in nauwe samenwer-

king met huis- en oogartsen en beschikken over
een eigen slijp- en reparatieatelier.

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons
team met twee winkelmedewerksters

De job
• Winkel: Ontvangen van onze klanten en hen helpen met het

uitzoeken van een nieuw montuur of modieuze zonnebril.
Afspraken maken voor oogonderzoeken en het afleveren

van brillen en contactlenzen.
• Atelier: Verrichten van kleine reparaties en het afstellen van brillen.

• Administratie: Orderverwerking, klantenadministratie,
bestellingen, crediteringen, mailings en declaraties 

bij zorgverzekeringen.
• Algemeen: Onze winkel is ons visitekaartje en samen

ontvangen we klanten in een schone, opgeruimde winkel.
• Op termijn: Het bezoeken van inkoopbeurzen, startende

contactlensdragers instrueren en je verder
bekwamen in het optiekvak.

Wij bieden
Een prettige werksfeer in een stabiel team.

Goede salariëring.
Opleidingsmogelijkheden in het optiekvak.

Een leuke, afwisselende baan met vele uitdagingen.

Wij zoeken
Een jonge, representatieve persoonlijkheid met een

vriendelijke uitstraling, een verzorgd voorkomen
en goede contactuele eigenschappen.

Een specifieke vooropleiding is niet nodig.
Affiniteit met mode en interesse voor techniek.

Bereidheid om op zaterdagen te werken en de overige
3 dagen van 9.00 uur tot sluitingstijd (totaal 36 uur).

Interesse?
Spreekt deze vacature je aan en herken je je in bovenstaand
profiel, stuur dan vóór 5 maart 2011 je schriftelijke sollicitatie

t.a.v. Yvar Steketee, voorzien van een c.v.
Meer informatie? Kijk dan op onze site of mail je

vragen naar info@oogmerk-briljant.nl

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

GEEF OOK UW HUID EEN KANS!

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht
tel. 035 - 533 85 65 - info@beautysalonfiore.nl

start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start bin-
nenkort met de jaarlijkse, 
landelijke collecte. in de week 
van 27 februari t/m 5 maart 
2011 gaan ruim 65.000 vrij-
willigers langs de deuren om 
te collecteren voor de bestrij-
ding van reuma en artrose. 
In Nederland leven ruim 
twee miljoen mensen met 
deze ingrijpende aandoe-
ning die niet te genezen 
of te voorkomen is. Onder-
zoek naar de oorzaak en 
behandeling van reuma 
is kostbaar. Daarom is uw 
bijdrage hard nodig.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben 

vooral last van pijn en moe-
heid, beide onzichtbare 
kenmerken van deze chro-
nische ziekte. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 
130 aandoeningen aan bot-
ten, gewrichten en spieren. 
Het is een auto-immuun-
ziekte. Dit betekent dat het 
natuurlijke afweersysteem 
het eigen gewrichtsweef-
sel (en soms organen) 
aanvalt. Hierdoor hebben 
mensen met reuma vaak 
last van ontstekingen aan 
gewrichten of spieren, en 
is bewegen pijnlijk. Reuma 
is een ingrijpende aandoe-
ning, die niet te genezen of 
te voorkomen is. Reuma heb 

je levenslang en kan jong en 
oud overkomen. 

steun van iedere 
Nederlander nodig
Het Reumafonds is dé fond-
senwerver op het gebied 
van reuma in Nederland. 
Al 85 jaar zetten wij onze 
middelen in voor de bestrij-
ding van reuma, het geven 
van voorlichting en het be-
hartigen van de belangen 
van mensen met reuma. 
Daar is veel geld voor no-
dig. We zijn blij met iedere 
gift die bijdraagt aan onze 
missie: reuma de wereld 
uit. Giro 324, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

De wintercollectie 2011 is binnen !!

Groot assortiment
jacks, broeken, truien en skikleding 

voor dames, heren en kids.

Bezoek ook onze OUTLET- HOEK 
met scherp geprijsde jacks en 

broeken !!!
Vreeken Water/wintersport
Oud Loosdrechtsedijk 182
1231 NG
Oud Loosdrecht

Openingstijden:
Ma      13.00-18.00
Di-Vrij 10.00-18.00
za       10.00-17.00

 

 
INDIVIDUELE BIJLESSEN Nederlands, Engels, Frans 

voor scholieren, studenten en volwassenen 
 

we hebben weer ruimte voor leerlingen, 
in overleg tijdens kantooruren of in de avonduren 

 
bel 035-693 3335 tijdens kantooruren 

of mail naar info@mtm-international.eu 

 

Industrieweg 12B – 1231 KH  Loosdrecht 
www.mtm-international.eu  Taalkundige ondersteuning 

www.thetravelclub.nl

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken
met uw persoonlijk reisadviseur, ervaar zelf de luxe!

De club van 
professionele reisadviseurs

Alice & José 
uw persoonlijk reisadviseur

Vermeerlaan 42
1231 AP Loosdrecht
T: 035 58 22 103
M: 06 21 20 84 41 (Alice)
M: 06 55 36 79 94 (José)
loosdrecht@thetravelclub.nl 
www.thetravelclub.nl/loosdrecht www.thetravelclub.nl
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Alice en José laten u i.s.m. Kuoni, 
kennismaken met het nieuwe type 
van United Campervans!

Kom op  vrijdag 21 oktober a.s. 
van 15.00 uur tot 17.30 uur naar het 
Lindeplein te Loosdrecht 

Onder genot van een drankje kunt u 
alle ins en outs van de campervan te 
weten komen!

6

Voor uw doe-het-zelf 

materialen, shutters, 

binnen en buiten 

zonwering, incl. 

montagemogelijkheid 

en uiteraard 

vakkundig advies. 

zie onze website: 

doelandloosdrecht.nl

8

O.a. de volgende werkzaamheden 
kunnen wij voor U uitvoeren:

* Periodiek onderhoud van alle binnenboordmotor
* Inbouwen van Uw boegschroef, kachels, 
 ankerlier, dieptemeter etc.
* Levering, en indien gewenst de montage, 
 van waterski-paal en wakeboardtower
* Montage en levering van een biminitop
* Alle voorkomende polyester/gelcoat reparaties
* Polijsten en poetsen en  van uw boot
* Aanbrengen van antifouling en het uitvoeren 
 van z.g.n. osmose-behandelingen.

TB-BOTEN
In onze professionele werkplaats, met gecertifi-
ceerde monteurs, hebben wij de mogelijkheid om 
vrijwel alle voorkomende reparaties en periodiek 
onderhoud uit te voeren aan vrijwel alle merken 
motoren. 

laat U Boot 
seIzoensKlaar maKen 

door een van onze 
monteUrs oP loKatIe!!!

tB-BOteN 
iNdUstRieWeG 6, LOBitH 

teL. 0316-540058 
iNFO@tB-BOteN.NL 

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

VAKGARAGE LAMME

NiEuW-LoosdREchtsEdijK 167 - LoosdREcht
tELEfooN: 035 - 582 62 32

iNfo@VAKGARAGELAMME.NL

Vertrouwd dichtbij voor:

•	APK	 •	Airco	service
•	Onderhoud	 •	Banden	service
•	Reparatie	 •	Verkoop	occasions

Wil je
mode
optiek

oogzorg
techniek
dynamiek

?

Dan staat
hier je
nieuwe

job
!

Briljant is een middelgroot, volledig zelfstandig
optiekbedrijf, sinds 1994 gevestigd te Kortenhoef.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke Oogmerk-groep
en leveren brilmode, contactlenzen en aanverwante
optische producten aan een groeiende klantenkring
in Wijdemeren, Hilversum en omringende gebieden.
Daarnaast bieden wij oogzorg in nauwe samenwer-

king met huis- en oogartsen en beschikken over
een eigen slijp- en reparatieatelier.

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons
team met twee winkelmedewerksters

De job
• Winkel: Ontvangen van onze klanten en hen helpen met het

uitzoeken van een nieuw montuur of modieuze zonnebril.
Afspraken maken voor oogonderzoeken en het afleveren

van brillen en contactlenzen.
• Atelier: Verrichten van kleine reparaties en het afstellen van brillen.

• Administratie: Orderverwerking, klantenadministratie,
bestellingen, crediteringen, mailings en declaraties 

bij zorgverzekeringen.
• Algemeen: Onze winkel is ons visitekaartje en samen

ontvangen we klanten in een schone, opgeruimde winkel.
• Op termijn: Het bezoeken van inkoopbeurzen, startende

contactlensdragers instrueren en je verder
bekwamen in het optiekvak.

Wij bieden
Een prettige werksfeer in een stabiel team.

Goede salariëring.
Opleidingsmogelijkheden in het optiekvak.

Een leuke, afwisselende baan met vele uitdagingen.

Wij zoeken
Een jonge, representatieve persoonlijkheid met een

vriendelijke uitstraling, een verzorgd voorkomen
en goede contactuele eigenschappen.

Een specifieke vooropleiding is niet nodig.
Affiniteit met mode en interesse voor techniek.

Bereidheid om op zaterdagen te werken en de overige
3 dagen van 9.00 uur tot sluitingstijd (totaal 36 uur).

Interesse?
Spreekt deze vacature je aan en herken je je in bovenstaand
profiel, stuur dan vóór 5 maart 2011 je schriftelijke sollicitatie

t.a.v. Yvar Steketee, voorzien van een c.v.
Meer informatie? Kijk dan op onze site of mail je

vragen naar info@oogmerk-briljant.nl

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

GEEF OOK UW HUID EEN KANS!

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht
tel. 035 - 533 85 65 - info@beautysalonfiore.nl

start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start bin-
nenkort met de jaarlijkse, 
landelijke collecte. in de week 
van 27 februari t/m 5 maart 
2011 gaan ruim 65.000 vrij-
willigers langs de deuren om 
te collecteren voor de bestrij-
ding van reuma en artrose. 
In Nederland leven ruim 
twee miljoen mensen met 
deze ingrijpende aandoe-
ning die niet te genezen 
of te voorkomen is. Onder-
zoek naar de oorzaak en 
behandeling van reuma 
is kostbaar. Daarom is uw 
bijdrage hard nodig.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben 

vooral last van pijn en moe-
heid, beide onzichtbare 
kenmerken van deze chro-
nische ziekte. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 
130 aandoeningen aan bot-
ten, gewrichten en spieren. 
Het is een auto-immuun-
ziekte. Dit betekent dat het 
natuurlijke afweersysteem 
het eigen gewrichtsweef-
sel (en soms organen) 
aanvalt. Hierdoor hebben 
mensen met reuma vaak 
last van ontstekingen aan 
gewrichten of spieren, en 
is bewegen pijnlijk. Reuma 
is een ingrijpende aandoe-
ning, die niet te genezen of 
te voorkomen is. Reuma heb 

je levenslang en kan jong en 
oud overkomen. 

steun van iedere 
Nederlander nodig
Het Reumafonds is dé fond-
senwerver op het gebied 
van reuma in Nederland. 
Al 85 jaar zetten wij onze 
middelen in voor de bestrij-
ding van reuma, het geven 
van voorlichting en het be-
hartigen van de belangen 
van mensen met reuma. 
Daar is veel geld voor no-
dig. We zijn blij met iedere 
gift die bijdraagt aan onze 
missie: reuma de wereld 
uit. Giro 324, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

De wintercollectie 2011 is binnen !!

Groot assortiment
jacks, broeken, truien en skikleding 

voor dames, heren en kids.

Bezoek ook onze OUTLET- HOEK 
met scherp geprijsde jacks en 

broeken !!!
Vreeken Water/wintersport
Oud Loosdrechtsedijk 182
1231 NG
Oud Loosdrecht

Openingstijden:
Ma      13.00-18.00
Di-Vrij 10.00-18.00
za       10.00-17.00

 

 
INDIVIDUELE BIJLESSEN Nederlands, Engels, Frans 

voor scholieren, studenten en volwassenen 
 

we hebben weer ruimte voor leerlingen, 
in overleg tijdens kantooruren of in de avonduren 

 
bel 035-693 3335 tijdens kantooruren 

of mail naar info@mtm-international.eu 

 

Industrieweg 12B – 1231 KH  Loosdrecht 
www.mtm-international.eu  Taalkundige ondersteuning 

www.thetravelclub.nl

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken
met uw persoonlijk reisadviseur, ervaar zelf de luxe!

De club van 
professionele reisadviseurs

Alice & José 
uw persoonlijk reisadviseur

Vermeerlaan 42
1231 AP Loosdrecht
T: 035 58 22 103
M: 06 21 20 84 41 (Alice)
M: 06 55 36 79 94 (José)
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Alice en José laten u i.s.m. Kuoni, 
kennismaken met het nieuwe type 
van United Campervans!

Kom op  vrijdag 21 oktober a.s. 
van 15.00 uur tot 17.30 uur naar het 
Lindeplein te Loosdrecht 

Onder genot van een drankje kunt u 
alle ins en outs van de campervan te 
weten komen!
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Voor uw doe-het-zelf 

materialen, shutters, 

binnen en buiten 

zonwering, incl. 

montagemogelijkheid 

en uiteraard 

vakkundig advies. 

zie onze website: 

doelandloosdrecht.nl

8

O.a. de volgende werkzaamheden 
kunnen wij voor U uitvoeren:

* Periodiek onderhoud van alle binnenboordmotor
* Inbouwen van Uw boegschroef, kachels, 
 ankerlier, dieptemeter etc.
* Levering, en indien gewenst de montage, 
 van waterski-paal en wakeboardtower
* Montage en levering van een biminitop
* Alle voorkomende polyester/gelcoat reparaties
* Polijsten en poetsen en  van uw boot
* Aanbrengen van antifouling en het uitvoeren 
 van z.g.n. osmose-behandelingen.

TB-BOTEN
In onze professionele werkplaats, met gecertifi-
ceerde monteurs, hebben wij de mogelijkheid om 
vrijwel alle voorkomende reparaties en periodiek 
onderhoud uit te voeren aan vrijwel alle merken 
motoren. 

laat U Boot 
seIzoensKlaar maKen 

door een van onze 
monteUrs oP loKatIe!!!

tB-BOteN 
iNdUstRieWeG 6, LOBitH 

teL. 0316-540058 
iNFO@tB-BOteN.NL 

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

VAKGARAGE LAMME

NiEuW-LoosdREchtsEdijK 167 - LoosdREcht
tELEfooN: 035 - 582 62 32

iNfo@VAKGARAGELAMME.NL

Vertrouwd dichtbij voor:

•	APK	 •	Airco	service
•	Onderhoud	 •	Banden	service
•	Reparatie	 •	Verkoop	occasions

Wil je
mode
optiek

oogzorg
techniek
dynamiek

?

Dan staat
hier je
nieuwe

job
!

Briljant is een middelgroot, volledig zelfstandig
optiekbedrijf, sinds 1994 gevestigd te Kortenhoef.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke Oogmerk-groep
en leveren brilmode, contactlenzen en aanverwante
optische producten aan een groeiende klantenkring
in Wijdemeren, Hilversum en omringende gebieden.
Daarnaast bieden wij oogzorg in nauwe samenwer-

king met huis- en oogartsen en beschikken over
een eigen slijp- en reparatieatelier.

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons
team met twee winkelmedewerksters

De job
• Winkel: Ontvangen van onze klanten en hen helpen met het

uitzoeken van een nieuw montuur of modieuze zonnebril.
Afspraken maken voor oogonderzoeken en het afleveren

van brillen en contactlenzen.
• Atelier: Verrichten van kleine reparaties en het afstellen van brillen.

• Administratie: Orderverwerking, klantenadministratie,
bestellingen, crediteringen, mailings en declaraties 

bij zorgverzekeringen.
• Algemeen: Onze winkel is ons visitekaartje en samen

ontvangen we klanten in een schone, opgeruimde winkel.
• Op termijn: Het bezoeken van inkoopbeurzen, startende

contactlensdragers instrueren en je verder
bekwamen in het optiekvak.

Wij bieden
Een prettige werksfeer in een stabiel team.

Goede salariëring.
Opleidingsmogelijkheden in het optiekvak.

Een leuke, afwisselende baan met vele uitdagingen.

Wij zoeken
Een jonge, representatieve persoonlijkheid met een

vriendelijke uitstraling, een verzorgd voorkomen
en goede contactuele eigenschappen.

Een specifieke vooropleiding is niet nodig.
Affiniteit met mode en interesse voor techniek.

Bereidheid om op zaterdagen te werken en de overige
3 dagen van 9.00 uur tot sluitingstijd (totaal 36 uur).

Interesse?
Spreekt deze vacature je aan en herken je je in bovenstaand
profiel, stuur dan vóór 5 maart 2011 je schriftelijke sollicitatie

t.a.v. Yvar Steketee, voorzien van een c.v.
Meer informatie? Kijk dan op onze site of mail je

vragen naar info@oogmerk-briljant.nl

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

10% korting op een gezichtsbehandeling
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merk 
behandeling krijgt die het verdient!

GEEF OOK UW HUID EEN KANS!

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht
tel. 035 - 533 85 65 - info@beautysalonfiore.nl

start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start bin-
nenkort met de jaarlijkse, 
landelijke collecte. in de week 
van 27 februari t/m 5 maart 
2011 gaan ruim 65.000 vrij-
willigers langs de deuren om 
te collecteren voor de bestrij-
ding van reuma en artrose. 
In Nederland leven ruim 
twee miljoen mensen met 
deze ingrijpende aandoe-
ning die niet te genezen 
of te voorkomen is. Onder-
zoek naar de oorzaak en 
behandeling van reuma 
is kostbaar. Daarom is uw 
bijdrage hard nodig.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben 

vooral last van pijn en moe-
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is een ingrijpende aandoe-
ning, die niet te genezen of 
te voorkomen is. Reuma heb 

je levenslang en kan jong en 
oud overkomen. 

steun van iedere 
Nederlander nodig
Het Reumafonds is dé fond-
senwerver op het gebied 
van reuma in Nederland. 
Al 85 jaar zetten wij onze 
middelen in voor de bestrij-
ding van reuma, het geven 
van voorlichting en het be-
hartigen van de belangen 
van mensen met reuma. 
Daar is veel geld voor no-
dig. We zijn blij met iedere 
gift die bijdraagt aan onze 
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Alice en José laten u i.s.m. Kuoni, 
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Onder genot van een drankje kunt u 
alle ins en outs van de campervan te 
weten komen!

 
LEKKER, 

LEUK 

  

EN

 
LEERZAAM!

 

IJsboerderij van Herk

 

Oud Loosdrechtsedijk 38A 
Loosdrecht 
035-5826485 

www.ijsboerderijvanherk.nl www.hooibergtehuur.nl 

 

- Familie-uitje 
- Kinderfeesten 
- Ponyrijden 
- Boerengolf voor volwassen en 

kinderen 
- Tractorrit met oldtimer 
- Educatie voor schoolklassen 

 





Afb. 24 De motor is uit de boot gehaald.

In november 2019 ben ik begonnen bijna wekelijks foto’s te maken van de 
voortgang van de restauratie. Door het uitbreken van de coronapandemie 
kwam daar half maart 2020 een einde aan. Ik kon pas op 7 april 2021 de 
laatste serie foto’s maken. Tussen maart 2020 en april 2021 is het werk wel 
doorgegaan en ik heb van Gert Lamme veel foto’s uit die periode gekregen. 
Met mijn foto’s en die van Gert beschik ik over een aantal van bijna 300. 
Daaruit moet ik een keuze maken. Omdat het volgen van de geheel restauratie 
een veel te lang artikel voor dit kwartaalblad zou opleveren, zal ik in een 
volgend blad laten zien dat Gert Lamme en zijn medewerkers van het wrak 
een prachtige nieuwe boot hebben gemaakt.
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HET DAGBOEK VAN MIJN TANTE (4)

Annet Werkhoven-Scherpel

Vooraf
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft mijn tante Bep een dagboek 
bijgehouden dat uit meerdere schriften bestaat. In het schrift, dat zij op haar 
zeventiende verjaardag kreeg, staat: ‘Dagboek van Albertha Scherpel, oud 17 
jaar, geboren op 8 juni 1926 te Koog aan de Zaan. Wonend te Nieuwendijk 
C206 te Oud-Loosdrecht’. 
Vanaf 8 juni 1943 tot en met 26 maart 1944 heeft zij daarin haar belevenissen 
beschreven. Het vorige deel uit het dagboek sloot op woensdag 7 juli 1943 af 
met de mededeling dat haar broer Kees naar Duitsland was vertrokken om er 
te werken als landbouwersknecht.

Oud-Loosdrecht. Vrijdag, 9 juli 1943
Gisterenmorgen kregen we een briefkaart van Kees. Ze sliepen dien nacht, dus 
van woensdag op donderdag, in Hotel Concordia te Enschede. Ieder in een 
eenpersoonsledikant. ‘s avonds hadden ze warm eten gekregen zonder bon en 
donderdagmorgen kregen ze brood en koffie, ook zonder bon. Gisterenmorgen 
om 10 uur 22 zijn ze naar Osnabrück vertrokken. Ze komen met z’n drieën 
bij een bouwboer in een klein plaatsje in de omgeving van Osnabrück. 
Gisterenavond kregen we nog een ansicht van Kees uit Enschede. Die had 
hij gisterenmorgen om half negen geschreven. Nu zal het wel een dag of tien 
duren eer we weer bericht krijgen. 

Hotel Concordia aan de Markt in Enschede
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Gisterenmorgen had ik ruzie met moeder. Ze wou perse dat ik een pond 
clandestiene boter naar tante Nel op de Amersfoortseweg bracht voordat ik 
naar kantoor ging. Dat is een heel eind uit de buurt. Ik was al laat en als ik 
het zou brengen was ik misschien pas om negen uur op kantoor gekomen. Dus 
dat wou ik niet. Van het een kwam het ander. Ik gaf moeder een grote mond. 
Bij zulke ruzies zeg ik altijd dingen die ik niet wil zeggen en daar maak ik 
moeder juist zo kwaad mee. En zelf vind ik het reuze rottig evengoed. Enfin het 
is weer bijgelegd.
Ik krijg fijn twaalf werkdagen vacantie. Eerst had ik tien dagen, maar omdat ik 
me per 1 januari in dienst kan beschouwen, al ben ik de vierde begonnen, heb 
ik er met Van Dijk over gesproken, die me dadelijk grif gelijk gaf. 

Oud-Loosdrecht. Dinsdag 20 juni 1943 
Sinds de laatste keer dat ik schreef is er niet zoveel bijzonders gebeurd. 
Van Kees hebben we nog niets uit Duitsland gehoord. De post van en naar 
Duitsland staat de laatste drie weken totaal stop. In Hilversum is een bende 
half verbrande post aangekomen, dus zal er wel wat gebeurd zijn. Afwachten 
maar.
Sjouk komt waarschijnlijk van acht tot en met vijftien augustus bij me logeren. 
Net in de Nieuw-Loosdrechtweek. 1)De dertiende, veertiende en vijftiende 
augustus zijn er ‘s avonds stamppotmaaltijden op Het Witte Huis en daar 
doen we natuurlijk aan mee. Ik doe ook mee met de Hollandweek II, als die 
tenminste doorgaat, want ik heb nog geen bericht ontvangen. Leen Koopman, 
m’n stuurman wou ook naar de Westeinder, maar dat wou ik niet hebben. 
Vader trouwens ook niet, daar ik dan geen vacantie meer heb en hij dan een 
andere fokkenist moest hebben. En de boot helemaal in vreemde handen geven 
doe ik niet. Dus dat werd afgeketst. Zaterdagmiddag en Zondag de hele dag 
heb ik steeds met Miep van de Brink in de Amigo 2) gezeild. Zondagmorgen, 
voor Miep er was, ging Gerrit Staartjes een poosje met me mee. Het weer was 
de laatste weken knudde, maar nu gaat het best. Het zonnetje schijnt af en toe 
en het blijft droog. 
Op kantoor is het tamelijk druk en ik begin nu maar weer, want er wacht me 
weer wat. Het is namelijk op kantoor dat ik dit schrijf, ‘s morgens tien voor 
half elf. 
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Tante Bep aan het roer in 1943 
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Oud-Loosdrecht. Maandag, 9 augustus 1943
Een week vacantie zit er op. Ik heb nu zo ontzettend veel te vertellen, dat ik 
het maar kalm aan doe. Laten we bij het begin beginnen. Ten eerste hebben 
we van Kees al drie brieven ontvangen en hij maakt het best. Hij zit in het 
dorpje Laer in de omgeving van Osnabrück bij een boer. Hij eet vijf keer per 
dag onder andere spek (iedere dag), vrijdags eieren, dus dat is niet gek. Wij 
hebben hem ook al drie brieven geschreven. De eerste werd meegenomen door 
een jongen. 
Nu de Hollandweek. Miep van de Brink en ik hebben kennis gemaakt met 
een heel stel jongens die ook BM zeilen. Vrijdagavond zijn we eerst met z’n 
allen naar ‘t Plashuis geweest en daar lekker sinas gedronken, vervolgens 
gingen we wandelen. Zaterdagmiddag was de eerste wedstrijd, er waren 28 
BM’s, maar er startten er minder dan 15, daar er maar drie prijzen bleken te 
zijn. Wij werden vierde van achteraf. Eerst hadden we een derde man nodig, 
namelijk Ben Staartjes, maar later ging de wind liggen zodat het onnodige 
ballast werd. Zaterdagavond hebben we weer met een nog groter stel in ‘t 
Plashuis gezeten en sinas gedronken. Er was daar een man die accordeon 
speelde, dus dat werd echt gezellig. Zondag was het zulk beestenweer dat 
ik niet gestart ben. Er startten ongeveer 16 van de 28. Er zijn met elkaar 
ongeveer 26 boten omgeslagen. Miep en ik waren op de Vereniging en konden 
het goed zien. 
Vanmiddag hebben we ondanks de storm in de ‘Bofboer’ gezeild met Fred 
Piers, Coen Boeklage, Kees van ‘t Hoen, Maarten Knol en Arie, de vriend van 
Coen. Maarten heeft een stel foto’s gemaakt. We hebben op Het Witte Huis 
koffie gedronken. Reuze lol gehad.

Oud-Loosdrecht. Dinsdag, 17 augustus 1943
De Nieuw-Loosdrechtweek heeft me zaterdagmorgen nog een vierde prijs 
opgebracht. ‘s Middags werden we zevende en Zondags ook. Kees van ‘t 
Hoen, mijn nieuwe vriend, werd drie keer eerste en behaalde dus ook de 
hoofdprijs. Het waren verdraaid ruwe wedstrijden. Het poeierde zondag zo, 
dat ik bijna niet durfde te starten. Zaterdagavond hebben we gewandeld en 
Zondagavond hebben we met z’n vieren in de Koninklijke gezeten. 
Mijn vacantie is nu ook om. Toen ik gisterenmorgen op kantoor kwam, bleek 
mijn visioen van stapels opbergwerk, bittere werkelijkheid te zijn. Maar ik heb 
vandaag weer erg hard gewerkt, zodat ik er nu doorheen ben, gelukkig. Ik ben 
nu moe van het werken... 
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Oud-Loosdrecht. Donderdag, 19 augustus 1943
Ik heb vanavond geen zin in zwemmen. Ik ga zo meteen maar eens de Amigo 
nazien en peinzen over de twee Kezen, die zo ver weg zijn. Het is vijf voor 
acht nu, de post is er al geweest, maar heeft niets gebracht. Ik ga maar gauw 
naar buiten. In huis is het op het ogenblik ook niet te doen. Moeder loopt 
aanhoudend op me te mopperen omdat ik veel te grote happen neem volgens 
haar. Dat is ook wel een beetje zo, omdat ik altijd zo’n razende honger heb als 
ik thuiskom. 

Oud-Loosdrecht. Maandag, 23 augustus 1943 
En nog geen bericht van Kees van ‘t Hoen. Zaterdagmorgen ontvingen we een 
brief van Kees uit Duitsland. Hij maakt het nog steeds best. Zaterdagmiddag 
heb ik met Annie en Willy Sierhuys, Miep van den Brink en Bertus Brinkman 
gezeild in de boot van Sierhuys. In de ‘Wastobbe’ hebben we gezwommen. 
Gisteren heb ik de hele dag in de Amigo gezeild met Leo van Noppen 
en Doortje Hoetink, een kennisje van hem. ‘s Morgens hebben we koffie 
gedronken bij Het Witte Huis en ‘s middags hebben we in de fortgaten gelegen 
en gegeten. Leo heeft toen gezwommen. 
Ans is vandaag jarig. Dus nu is er feest op kantoor. Vanmiddag moet ik weer 
ijs halen. Van ons kreeg ze een bos dahlia’s. M’n appel heb ik maar aan haar 
gegeven. Vanmorgen heb ik twee brieven voor Kees naar het postkantoor 
gebracht. Een van vader en moeder en een van mij. Fred Ratelband komt half 
October over. Ik heb gevraagd of Kees met Kerstmis niet over kan komen.
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Oud-Loosdrecht. Maandag , 30 augustus 1943
Zaterdagmiddag was het reuze vies weer. Harde wind en regen. Als het 
gisteren zo hard gewaaid had, was ik niet gestart. Roel is niet gestart, daar 
hij het zulk vies weer vond. Dat was ‘s morgens, maar ‘s middags klaarde het 
helemaal op, zodat Roel wel spijt gehad zal hebben. Wij werden tweede, na de 
253. De Smalbak werd drie. Nu hebben we Roel weer een stuk ingehaald, wat 
de punten betreft. Wij hebben er nu 116 en Roel 124 of zoiets. 
Ik ben nu eigenlijk klaar met mijn werk. Om 15 uur ga ik thee  zetten. Het is 
nu tien voor. Vanmorgen, toen moeder en Piet weggingen, was het vreselijk 
weer. Nu is het helemaal opgeklaard, alleen staat er storm. Ik verlang naar 
volgend jaar, naar de zomervacantie en zeilen met de z’n allen en ik mis Kees, 
m’n broer. Zaterdagmorgen ontvingen we z’n vierde brief. d.d. 5 augustus, 
waarin hij schreef dat hij nog steeds niets van ons had ontvangen. Nu zal hij 
onze brieven ontvangen hebben. Kees van ‘t Hoen zou hem ook nog schrijven. 
Nou, ‘t zal mij benieuwen, tot nu toe heb ik ook nog geen brief van hem gehad. 

Het Witte Huis, kaart uit de jaren veertig van de vorige eeuw
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Noten toegevoegd door de redactie:
1) Over de Nieuw-Loosdrechtweek hebben we 3 berichten uit de jaren 
1942/1943 gevonden:

1. DE GOOI- EN EEMLANDER VAN ZATERDAG 15 
AUGUSTUS 1942:

ZEILEN       WEDSTRIJDEN NIEUW-LOOSDRECHT-WEEK.
Als uitbreiding van de reeds eenige jaren door de Watersportvereeniging 
„Het Witte Huis” georganiseerde wedstrijden om het kampioenschap van 
Loosdrecht, is thans door deze vereeniging een Nieuw-Loosdrecht-week 
ontworpen, waarbij in acht verschillende klassen wordt gezeild en het 
kampioenschap  van Loosdrecht óp het spel staat. De wedstrijden, tevoren op 
Zaterdag en Zondag georganiseerd, vingen nu gisteren reeds aan en worden 
vandaag en morgen voortgezet. 
     Het aantal inschrijvingen is, evenals de vorige week tijdens de Holland-
week11, bijzonder groot. Ook nu moest de 16M2 eenheidsklasse in twee 
groepen worden verzeild. 
     De eerste dag was  het weer vrij gunstig. Opmerkelijk was het fraaie succes 
der nog jeugdige (15 en17 jaar) Boeschoten’s  uit Loosdrecht, die in de B.M.- 
en de Pampusklasse met de eer gingen strijken en daarbij vele cracks achter 
zich lieten. In  de meeste andere nummers hadden de cracks meer succes.
     De„Roerdomp II” met Jan Brunt als stuurman bereikte weer de eerste 
plaats in de toerklasse ,de „Windwanner” van Henny Mathieu won het bij 
de Valken, terwijl de „ Soekasan” van  Ek Jr. in één der groepen van de 
eenheidsklasse als eerste finishte. In de andere groep won de „Surcouf” van 
A.E. de Jong. J.R. v.d. Berg wist zijn „Magneet” bij  de Olympiajollen te doen 
zegevieren.

Het bericht sluit af met een lange lijst van uitslagen. In de B.M.-klasse (5 
deelnemers)  wordt C. Scherpel („Het Witte Huis”) met de Hoesha 2) als 
tweede genoemd.
Dit bericht staat ook in de Telegraaf van 15 augustus 1942.
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2. HET NATIONALE DAGBLAD VAN DONDERDAG 22 
HOOIMAAND (JULI) 1943:

Nieuw-Loosdrecht-week
De watersportvereeniging  „Het Witte Huis”organiseert Zaterdag 14 en 
Zondag 15 Augustus de Nieuw-Loosdrecht-week. Aan deze zeilwedstrijden 
kan worden deelgenomen met 12-voetsjollen, BM’s, Pampusjachten, 
Eenheidsklasse A en B, Toerklasse, Valken, Vrijbuiters, Draken, Sharpies, en 
Olympiajollen. 
De inschrijving sluit 5 Augustus.

Het Nationale Dagblad werd door de NSB tussen 1936 en 1945 uitgegeven.  
Voor de namen van de maanden werden andere gebruikt dan gebruikelijk 
was: Louwmaand (januari), Sprokkelmaand (februari), Lentemaand (maart), 
Grasmaand (april), Bloeimaand (mei), Zomermaand (juni), Hooimaand (juli), 
Oogstmaand (augustus), Herfstmaand (september), Zaaimaand (oktober), 
Slachtmaand (november) en Wintermaand (december).

3. DE COURANT-HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN 
WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1943:
     
Nieuw Loosdrecht- Zeilweek.
Op beide dagen van de zo goed geslaagd „Nieuw Loosdrecht-Zeilweek” werd 
het programma zoo vlot afgewerkt dat er van de 750 startende schepen slechts 
twaalf werden teruggeroepen voor een foutieven start. En het moet gezegd 
worden dat de booten inderdaad met lauweren werden getooid.
     Er hadden beide dagen weinig accidenten plaats. Twee politiebooten lagen 
gereed om ruim sop te kiezen: zij kregen vlak na den start van de Valken 
haar eerste kans, toen de wind van de Windhapper zestiende van den mast 
weghapte en het Valkje hulpeloos wegdreef.

 Het bericht sluit af met een lijst van uitslagen.

2)  In de Schepenlijst van de Scherpel Jachtwerf staat dat de Amigo in 1943 
gebouwd  is met zeilnummer 318 voor Mej. A. Scherpel. De Hoesha is ook in 
1943 bij Scherpel gebouwd met zeilnummer 296 voor C. Scherpel jr.
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VERZAMELEN / SPAREN
Cor Lam

Bij het opruimen heeft iedereen dit wel: alles komt door je handen en het is of 
een deel van je leven voorbij trekt: foto’s, van allerlei jaren en gebeurtenissen. 
De belangrijkste foto’s zitten in albums, maar juist de extra gemaakte foto’s 
hebben nu ineens ook veel te zeggen!

Hé een stapeltje sigarendozen en doosjes. Die heb ik lang niet onder ogen 
gehad. Ze bevatten een schat aan sigarenbandjes. Vrijwel iedereen rookte in 
mijn jeugdjaren, mannen vooral, sigaren. En niet zo’n klein beetje sigaren 
ook! Elk merk had een eigen speciaal bandje om de  ‘gewone’ sigaren.

In de jaren ’50 en ’60 werden allerlei dingen gespaard, als vrijetijdsbesteding. 
Ook sigarenbandjes werden gespaard. De fabrikanten zagen natuurlijk ook dat 
wij daar, als jeugd, zoveel van onze tijd aan besteedden. Al die dagen die er in 
gingen zitten met uitzoeken, inplakken of in insteekhoezen doen en onderling 
ruilen, het is nu niet uit te leggen….. Volgende stap was dat de merken de 
aandacht wilden vangen. Ze dongen naar onze gunst: er werden steeds meer 
sierbandjes, series met verzamelwaarde, om de sigaren gedaan. Willem II  en 
Derk de Vries waren daar wel koploper mee.

Enkele van de vele ‘gewone’ merkbandjes
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Zo’n extra grote sierband onderin een doos was een volgende stap erbij, 
die na het eerste merk wat ermee kwam, snel door andere merken werd 
overgenomen. 
Voor winkeliers, bedrijven enz. was er ook nog de mogelijkheid om reclame te 
maken op de sigarenbandjes. Die zie je soms nog weleens voorbij komen:

Series met onderwerpen als presidenten van 
Amerika, bloemensoorten, vogels, wapens 
van dorpen en steden, oorlogstaferelen, 
belangrijke gebouwen, steeds werd weer een 
nieuw onderwerp in de strijd gegooid. Ook 
werden series in andere kleuren gemaakt.

Sier’banden’, die onder de sigaren in de doosjes lagen

Vogels: hier de Wielewaal
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Bandjes met reclame

Wij probeerden Pa, een buurman en een goede kennis zover te krijgen dat 
zij er ook aardigheid in hadden en juist de sigaren kochten met de door ons 
gewilde bandjes. In onze gedachten ging het de rokers toch alleen maar om 
een ‘bek vol rook’ en dan konden ze beter ook aan onze voorkeur denken….. 
Wat velen gelukkig ook deden!

Sigaren en sigaretten werden bijna allemaal aangestoken met lucifers. 
Ook de doosjes van de lucifers boden mogelijkheden om reclame op te maken 
én natuurlijk gingen we die ook verzamelen.
We zijn erbij opgegroeid, het hoorde er bij zoals een kopje thee bij het 
ontbijt. Toch is het roken nu (gelukkig hoor, met de kennis van de gevolgen) 
in vergelijking met toen nog maar minimaal. Maar als er dan toch een 
sigarenroker die speciale geur van sigarenrook verspreidt vind ik zo’n 
langstrekkende vlaag, voor even, een heerlijk ruikende herinnering aan die 
tijd! Ik denk dat meerderen dat hebben.
Nu was ik ook benieuwd waar m’n verzameling lucifersmerken en 
suikerzakjes was. Van alle mogelijke bedrijven en gebeurtenissen waren die er. 
Bijna standaard was dat je bij elk kopje thee of koffie bij een ‘uitspanning’ 
je een zakje suiker met reclame erop kreeg. Die waren ook leuk voor 
reisverslagen om erbij te plakken! Een gebruik dat door de jaren heen is 
gebleven.
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Van al die dingen, die werden gespaard, werd dus ook geruild met elkaar! 
Heel bekend waren de filatelistenbeurzen. Verzamelaars kwamen met hun 
boekwerken vol postzegels van over de hele wereld! Postzegels waren niet zo 
voor mij weggelegd. Waar ik wel een poosje mee bezig geweest ben is munten 
verzamelen, gewoon van ons eigen land. ‘Guldentijd munten’ tot gewone 
roodkoperen centen toe. Eén gouden tientje en ook zilveren. Verschillende 
herdenkingsmunten: Unie van Utrecht, 400 jaar Brandaris, dubbele koppen 
rondom de troonoverdracht. Opgeborgen in plastic hoesjes in ringbanden. 
Daar vind ik nu ook nog een paar oudere munten tussen, in gebruik voor 
mijn tijd zoals ook de halve cent. Kom daar nu eens om…., betalen met halve 
centen! Na de ‘actieve spaarperiode’ heb ik alles opgeborgen in een lade. 
En ja, als je dan het teveel opgespaarde geld niet op tijd hebt ingeleverd bij het 
overstappen naar de euro……. De waarde vervalt dan en dat is pech.
We verzamelden nog meer: ‘pinnen’. Wij noemden dat toen nog gewoon 
‘speldjes’. Hele bijzondere zitten er tussen, andere waren meer bulk en 
werden echt gemaakt om het erbij behorende product beter te laten verkopen. 
Eigenlijk van alle dingen in de supermarkt was op een bepaald moment wel 
een speldje. Die truc hebben ze nog steeds, nu met andere dingen. Ook met 
speldjes heb ik me dus ‘bezig gehouden’ in m’n jeugd. Eén schuimrubber 
plaat, waarin we de speldjes toen staken om ze overzichtelijk te kunnen 
bewaren, heb ik nog, met de meer waardevolle speldjes. Een plaat met 
herinneringen voor velen, kijk maar:

In die jaren schreven we brieven naar bedrijven met het verzoek om een 
speldje. De eerste keer dat ik zoiets deed was erg spannend! Al doende werden 
we daar handiger in. Was de vlakverdeling bij de adressering wel netjes? Dan 
had je ook meer kans op antwoord! En, meestal kreeg je een mooi briefje 
terug. Ik herinner me b.v. ‘Paco’ in Rhenen of ‘Kuiken’ in Emmeloord, met 
een speldje netjes verpakt bijgevoegd! 
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Automerken Daf, Mercedes, Volvo, Mack, Volkswagen en Renault

Mc. Cormick trekker, Vredestein banden, Omroep Veronica, 
             Kuiken Machines, Viking Schaatsen en Empo Fietsen

De verzameldrift ging ver. Op allerlei beurzen ging de jeugd soms in groepen 
de kramen langs om pennen en speldjes. Automerken, trekkermerken, allerlei 
machines, oliefirma’s, voederfirma’s, meststoffenbedrijven, bandenmerken en 
ga maar door. Bedrijven hebben daar nu geen ruimte meer voor….

In deze tijd, waar de elektronica ons met van alles om de oren slaat, neemt 
men er ook geen tijd meer voor om rustig een hele middag met dergelijke 
verzamelingen bezig te zijn..….. Althans, slechts enkelen vinden er nog 
genoegen in en houden er tijd voor vrij. Toen ik mijn verzamelingen weer zag 
was in elk geval die middag, ook nu weer, zomaar om!

Tot besluit laat ik enkele afbeeldingen van sigarendozen en -kisten zien waarin 
ik mijn verzamelingen sigarenbandjes en munten heb opgeborgen.
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Sigarendozen van de 
merken Hofnar en 

Velasques

Sigarenkistje van het 
merk Hudson

Blikjes van het merk 
Ritmeester

Sigarenkistje van het 
merk Derk de Vries
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Enkele winkeliers verkochten sigaren in kistjes met hun naam erop. In 
Loosdrecht waren dat onder andere Harmen ten Broeke, die een winkel op 
de Nootweg had en G. van den Bunt, die een kapperszaak en een handel in 
rookwaren op de Nieuw-Loosdrechtsedijk had.

Sigarenkistje met de naam Harmen ten Broeke. Het merk van de sigaren wordt niet vermeld

Sigarenbandje van restaurant Het Witte Huis
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FAMILIE BUWALDA IN LOOSDRECHT
Vijf generaties genieten van watersport op Loosdrecht

Arie de Kloet

Inleiding
Lang werd in Loosdrecht turf gewonnen. De turf gaf veel inwoners generaties 
lang werk. Met de turfwinning verdween er bouwland. Daarvoor in de plaats 
kwam er water. Door de turfwinning ontstonden er trekgaten met legakkers. 
Op de legakkers werd opgebaggerd veen gedroogd en tot turf gestoken.
Door de grote vraag naar turf werd zelfs het veen onder de legakkers 
weggebaggerd. Deze akkers hadden daardoor geen binding meer met de 
ondergrond en werden bij storm weggeslagen. Zo ontstond er een steeds 
grotere wateroppervlakte. Nadat na 1850 de turfwinning langzaam maar zeker 
begon af te nemen was het oppervlakte aan grasland sterk afgenomen. De 
gevolgen waren rampzalig voor de Oud-Loosdrechtse bevolking. Door de 
verdwijning van het land was er ook geen alternatief voor de landbouw. Jagen, 
vissen, riet snijden en kruiden zoeken waren alternatieven. In Oud-Loosdrecht 
heerste in die tijd bittere armoede. In Nieuw-Loosdrecht was het beter, daar 
was het overgrote deel van de bevolking boer.
Begin 1900 ontdekt Loosdrecht dat water ook een andere bron van inkomsten 
kan opleveren, namelijk die van watersport en later het toerisme.

Begin van toerisme
Rond 1900 begonnen Rutger Vlug en zijn vrouw Neeltje Gijzen op bescheiden 
schaal met het verhuren van enkele bootjes.
In 1902 werd op initiatief van enkele vooraanstaande Loosdrechters in het 
Loenerveen de eerste bad- en zweminrichting geopend. Zij dachten dat het 
toerisme voor een heel andere bron van inkomsten kon gaan zorgen. Door 
het verhuren van bootjes en zeilboten ontdekten dagjesmensen Loosdrecht. 
In 1912 werd ‘de Vereeniging’ opgericht, later werd de naam gewijzigd in 
Koninklijke Watersport Vereeniging Loosdrecht.
Rond 1915 begon Barend van Schooten een jachthaven aan het einde van de 
Oud-Loosdrechtsedijk.
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In de jaren dertig van de vorige eeuw werden in de Boomhoek en Oud-
Loosdrecht enkele zwembaden geopend die tot grote bloei kwamen door de 
vele dagjesmensen die eropaf kwamen.
Met de opening van restaurant ’t Plashuis in 1926, tevens zweminrichting, dat 
zich tot één van de eerste restaurants in het Gooi mocht rekenen, kwamen de 
beter gesitueerden naar Loosdrecht.

Zomerhuisjes
De gegoede middenstand en ondernemers uit het Gooi en omgeving ontdekten 
Loosdrecht op een andere wijze. Naast dat ze fervente watersporters waren, 
zochten ze een meer permanente binding met het de dorpen. Men vond die 
door een stukje grond langs het water te kopen. Het is bekend dat sommigen er 
een eenvoudig schuurtje op plaatsten om zich hierin om te kunnen kleden om 
vervolgens het water op te gaan om te zeilen en te zwemmen.
Zo ontstonden er in de jaren dertig aan de Loosdrechtse Dijken zomerhuisjes. 
Stuk voor stuk prachtige optrekjes veelal bestaande uit riet gedekte 
vakantiewoningen met gepotdekselde houten gevels in de stijl van de 
Amsterdamse school. Veel zijn er inmiddels verdwenen en vervangen door 
grote stenen villa’s, maar er zijn nog enkele houten huizen te bewaard 
gebleven waarvan een enkeling nog in originele staat.

Familie Buwalda in Loosdrecht
Tot de eerste ‘generatie’ recreanten 
die Loosdrecht ontdekte behoorde de 
Hilversumse familie Buwalda.
Aan het woord is André Hafkamp 
(1941), kleinzoon van Ane Reindert 
Buwalda (1876-1944) en Petronella 
Hillen (1884-1950): ‘De familie 
Dwarshuis verhuurde enkele 
vakantiehuisjes aan het water die 
achter op het erf stonden. Vanaf juni 
1929 tot najaar 1931 hebben mijn 
grootouders de vakanties in één van 
deze huisjes doorgebracht. Dit was 
aan de eerste plas op het terrein van 
Ottenhome. Ik stel mij voor, dat mijn 
grootouders door de

Ane Reindert Buwalda sr. (1876-1944)
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groentetuin van Dwarshuis gewoon tussen de bedden van bonen en sla door 
naar hun vakantiehuisje liepen. Dit vakantiehuisje was een heel bescheiden 
pittoresk optrekje dat veel weg had van een Zaans loodsje. Mijn grootouders 
kwamen hier graag en raakten zo verknocht aan Loosdrecht. Niet alleen aan 
Loosdrecht maar ook aan het vakantiehuisje.’
 
Naar de Veendijk
Vroeger heette de Veendijk ook Bloklaan. Rond 1850 stonden hier nog 
verschillende turfschuren maar die verdwenen snel. Eind jaren twintig 
kwamen aan de Veendijk diverse percelen te koop. De Veendijk bestond in 
die tijd nog uit een smalle klinkerweg waar hier en daar een (zomer)huis aan 
stond. De bermen waren breed met fluitenkruid en fraaie heggen.

Tussen Hotel/Restaurant De Koet (Veendijk 11), het latere Djumpol, en het in 
1921 gebouwde De Karekiet (Veendijk 15) waren twee percelen beschikbaar, 
die kort na elkaar werden verkocht. Het ene aan de Amsterdamse familie 
Smit, die een groothandel had in gereedschappen  die in de diamantbewerking 
werden gebruikt, en die op het terrein in 1930 Welcome liet bouwen (Veendijk 
14).

Veendijk 14 ‘Welcome’ gebouwd in 1930
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Op het andere perceel had mijn grootvader Ane Reindert Buwalda zijn oog 
laten vallen. Hij had gevoel voor mooie plekken en de schoonheid van de 
omgeving wist hij op zijn juiste waarde te waarderen.
Aan de andere zijde naast De Karekiet had Dirk Vlug in deze periode een 
jachthaven aangelegd. Dit werd later jachthaven Piet Hein. Dirk Vlug stond 
in de buurt niet gunstig bekend. Je moest geen ruzie met hem krijgen. Hij kon 
goed schieten en jagen deed hij graag.

Bouw Over-Gooi
Buwalda vroeg vergunning aan om een zomerhuis op zijn perceel te mogen 
bouwen en eind 1931 werd de door Robberse gebouwde woning opgeleverd. 
Dit zomerhuis kreeg de naam Over-Gooi en werd het nieuwe vakantieverblijf 
van de familie Buwalda. Over-Gooi thans Veendijk 13, heeft nog steeds een 
fraaie uitstraling en ondanks dat er enkele verbouwingen hebben plaats gehad

Uit het familiealbum: Over-Gooi, Veendijk 13 met rechts het zomerhuisje
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ademt het zeer zeker de grandeur van weleer uit. Het overgrote deel van het 
jaar stond de woning net als andere zomerhuisjes leeg. Als er ijs lag kwam de 
familie uiteraard naar hun vakantiewoning en bonden achter op de steiger de 
schaatsen onder om vervolgens te genieten van het schaatsen. Er zijn uit die 
tijd fraaie familiekiekjes bewaard gebleven.

Zomerhuisje werd overgevaren
André: ‘In die tussentijd waren mijn grootvader en Dwarshuis overeen 
gekomen om het zomerhuisje van zijn terrein te verhuizen naar het gekochte 
perceel aan de Veendijk en naast het nieuw gebouwde zomerhuis te plaatsen 
(Veendijk 12). Het waarom is ons niet bekend, maar vermoedelijk stond het 
huisje in de weg en had Dwarshuis waarschijnlijk plannen om zijn bedrijf, het 
latere Ottenhome, verder uit te breiden.

22 september 1929. Het zomerhuisje bij Dwarshuis
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In het vroege voorjaar van 
1932 werd door aannemer en 
timmerman Dirk Robberse 
het zomerhuisje op een 
dekschuit naar de Veendijk 
gevaren. Het werd in zijn 
geheel overgevaren en aan 
de Veendijk op palen gezet. 
Uiteraard had Robberse eerst 
de palen geslagen en op 
hoogte afgezaagd. Het zal een 
hele klus geweest zijn voordat 
het huisje op de palen stond. 

Schilder Van der Starre heeft het 
geschilderd. Ook al het beschoeiings- en 
steigerwerk werd door Robberse uitgevoerd.’

Interieur van het zomerhuisje

Bouw
tekening van het huisje
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Voorjaar 1930 met Liet Buwalda, Ane Reindert Buwalda sr., Nel Buwalda-Hillen 
en Ane Reindert Buwalda jr.

Herinneringen aan mijn oma
Mijn oma was een dochter van Ane Reindert Buwalda en huwde met Andries 
Johannes Hafkamp. Aan het woord is Ane Hafkamp (1965): ‘Mijn oma heeft 
mij veel verteld over de vakanties op Loosdrecht. Zij had graag met eigen 
ogen gezien hoe het huisje door Robberse per dekschuit werd overgevaren 
maar dit gebeurde buiten het seizoen en dan was je thuis en werd er niet 
gerecreëerd.
Elke vakantie verbleef de familie op Loosdrecht. Toen mijn oma nog jong 
was en zij met haar ouders hier verbleef, duurde de vakantie voor mijn 
overgrootvader kort. Er moest gewerkt worden dus ging haar vader, mijn 
overgrootvader, weer naar kantoor. Hij was makelaar in onroerend goed en 
hield in Hilversum aan de ’s-Gravelandseweg 43 kantoor. Het was een andere 
tijd. Er werd ook op zaterdag gewerkt. Er werden wel langere werkweken 
gemaakt maar de tijd was minder gehaast. Er was meer rust. Kantoor was 
aan huis en mijn overgrootouders hadden een dienstbode. Aan het eind van 
de werkdag kookte zij het eten, en mijn overgrootvader zette het eten in de 
‘hooikist’ en reed in zijn auto naar de Veendijk en werd er door het gezin 
warm gegeten. Deze kist hebben we nog bewaard.
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Oma was dol op de wherry maar op latere leeftijd roeide ze er zelf weinig 
in, omdat de speedboten grote golven trokken. Ze was als het druk was een 
beetje angstig op het water. Ik ging dan met haar mee en ik roeide, zij zat dan 
vorstelijk op de bank en stuurde, en genoot.

Ane vervolgt zijn herinneringen aan zijn oma: ‘Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hebben Duitsers Over-Gooi gevorderd. Mijn oma was hier zo 
over verbolgen dat zij vele jaren weigerde om door Duitsland te reizen. Ik 
herinner me mijn oma als een zeer correcte en verstandige vrouw, maar haar 
afkeer ging zover dat als er Duitse toeristen naderhand aan de Veendijk stopten 
om de weg te vragen, dan deed oma net of zij hen niet verstond en gebaarde 
om verder te gaan.’

Gedurende al deze jaren zijn er vele typen boten gekomen en ook weer 
gegaan. Vanaf 1929 werd gevaren met een 12-voets jol, een kano en een 
wherry. In 1933 werd de zeilboot vervangen door een (kleine) BM, die op zijn 
beurt later ruimte maakte voor een 16m2. Ook kwam er in dat jaar een soort 
autoboot, die de oorlog niet heeft overleefd. Maar de wherry bleef.
Na de oorlog kwamen de volgende generaties (boten en mensen): een Baay-
vlet, roeiboot, weer een BM, Laser, Piraat, Optimist en Splash.
Uit praktische overwegingen, maar met pijn in het hart, werd eind 90-er jaren 
uiteindelijk toch afscheid genomen van eerst de wherry en wat later de Baay-
vlet, waarvoor een sloep als opvolger werd gekozen.
Ik heb hier leren roeien, zeilen en zelfs vogels kijken. Zeilen leerde je 
van vader op zoon maar vooral door te doen. Dat ging als volgt: Als we 
gingen zeilen stond er nooit teveel wind. Je ging in de zeilboot zitten en 
de zeilboot werd afgeduwd met de boodschap: zie je maar te redden. De 
enigste waarschuwing die je kreeg was ‘let op de lucht en als ik 3 x toeter 
kom je direct terug, en denk erom: ‘Blijf in het zicht!’ Deed je dit niet, 
dan bleef je de volgende keer gewoon thuis! Omdat er vroeger nog geen 
voldoende beschermende zeilkleding bestond, was het zeilseizoen korter dan 
tegenwoordig.
Het is een fijn gevoel, dat ik mijn kinderen – de vijfde generatie inmiddels – 
op precies dezelfde plaats en in dezelfde traditie heb kunnen leren genieten 
van het water en de watersport in al zijn facetten.
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Nel Buwalda-Hillen
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inter 1932-1933. IJspret gezien vanuit O

ver-G
ooi
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Schaatsen
Ik weet mij als 12 jarige jongen nog goed het volgende voorval te herinneren, 
één van de wijze lessen van mijn oma. Tijdens een ijsperiode werd ik door 
mijn moeder afgezet en ben ik alleen, boven aan de ’s-Gravelandsevaart, thans 
ter hoogte van de Intratuin, op het ijs gestapt en via de ’s-Gravelandsevaart 
en de Drecht de plassen op zo naar oma die aan de Veendijk op mij wachtte. 
Ik vertelde haar heel stoer dat ik om de controlepost van de ijsclub was 
geschaatst. Oma zei toen: ‘Ane, dit gaat dus niet meer gebeuren. Want de 
mensen van de ijsclub hebben ook voor jou een baan uitgezet. Kom mee 
jongen’, en ik stapte bij oma in de auto en zo reden we naar de penningmeester 
van de ijsclub die in een woonboot woonde. En, ik hoor oma het nog zeggen: 
‘Ik wil deze jongen onmiddellijk lid maken van de ijsclub’ en vanaf dat 
moment ben ik lid van IJsclub de Loosdrechtse Plassen.’

Winter 1932 -1933 met op de achtergrond zomerverblijf Over-Gooi aan de Veendijk 13 met op 
de foto: Ane Reindert Buwalda sr., Nel Buwalda – Hillen, Ane Reindert Buwalda jr., onbekend, 

Liet Buwalda, onbekend
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Tot slot
André: ‘Nog een herinnering aan de periode voordat Djumpol naast ons 
afbrandde (1953). Aan de steiger bij Djumpol lag de waterskiboot van Wim de 
Vreng. Wim had een skischool en ik weet nog dat ik samen met mijn nichtje, 
twee kinderen van 12 en 8 jaar, achter de raceboot van Wim de Vreng heb 
leren waterskiën. Dit gebeurde ‘s-avonds laat. Dan was het stil. Wij genoten 
daarvan en Wim ook.’

Toen Ane Reindert Buwalda en zijn vrouw Petronella (Nel) in 1929 de 
schoonheid van Loosdrecht ontdekten, konden zij niet bevroeden dat 
inmiddels de vijfde generatie geniet van de watersport op Loosdrecht.

Ane en Petronella kregen twee kinderen. Dochter Alida Hendrika (Liet) 
(1912-2003). Zij huwde met Andries Johannes Hafkamp (1913-1986), en zoon 
Ane Reindert (1918-1982) die later de makelaardij van zijn vader zal zou 
overnemen en voortzetten en huwde met Louise Terlet (1922-2008).

Na het overlijden van Petronella in 1950 werden beide zomerhuizen door 
de twee kinderen verdeeld. Dochter Liet kreeg het over de plas verplaatste 
huisje Veendijk 12, dat vanaf 1932 tot 1950 verhuurd is geweest, en zoon Ane 
Reindert jr. de in 1931 gebouwde vakantiewoning Over-Gooi (Veendijk 13), 
die 1982 werd verkocht.

Bronnen:
• Loosdrecht acht eeuwen rond de Ster. Historische canon door Annet 

Werkhoven 2011.
• Loosdrecht geschiedenis en architectuur door Hans Lägers en Marije 

Strating 1998.
• Foto’s: afkomstig uit het familiearchief van de families Hafkamp en 

Buwalda en uit de collectie van de auteur.
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