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Veerhuis bff de boerderij De Kemp 
in Oukoop ten noorden van Nieuwer Ter Aa 

Albertus A. van Kootent en Bep van Schaik-van Kooten 
Wagendijk 1A, 3628 EP Kockengen 

Prachtig gelegen achter de kade in een haakse hoek 
tussen de Geuzesloot en het riviertje de Angstel ligt 
boerderij De Kemp, Oukoop 2 (vroeger Gemeente 
Loenersloot). De Angstel is een watertje dat vanaf 
Nieuwer Ter Aa via Loenersloot richting Baam-
brugge, Abcoude stroomt en uitloopt in het Gein. 

In de hoek waar de Kemp staat, komt de Geu
zesloot in de Angstel uit (Afbeeldingen 1 en 2). Daar 
is een grote verwijding ontstaan en in het midden 
daarvan is een mooi stukje bosgrond overgebleven. 
Dat staat bekend als het kempbosje. Wat er eerder 
was, het bosje of de boerderij, is onzeker. 

De eeuwenoude boerderij De Kemp, vroeger 
ook wel De Kamp genoemd, was in de wijde om
trek bekend. De kinderen die daar woonden, werden 
op school wel eens de Kemphanen genoemd, maar 
daar werden ze zeker niet boos om, ze waren er 
zelfs trots op. 

Al eeuwenlang woont de familie Van Kooten op 
deze boerderij. Wat ik - de als tweede genoemde 
auteur - nu ga vertellen komt grotendeels uit een 
verhaal dat mijn overleden vader Bertus van Koo
ten op schrift heeft nagelaten; zijn naam staat daar
om als eerste auteur. Het verhaal is geschreven van
uit de situatie van vader Bertus. Het gaat over het 
veerhuis dat bij de boerderij stond en daartoe be
hoorde. Het is een klein wit huisje. Met zijn lage 
bouw, kleine ruitjes en rieten kap vormt het met de 
boerderij een passend geheel. 

Het overzetveer en het veerhuis 
Dit huisje is net als de boerderij een paar eeuwen 

oud en heeft ook al die tijd als veerhuis dienst ge
daan. 

Voor de mensen die vanuit Oukoop, Groenland-
se Kade en de Demmerikse sluis naar het dorpje 
Loenersloot wilden, was er geen andere verbinding 
dan via het veer. De schooljeugd, de kerkgangers, 
bakker, slager, kruidenier, iedereen moest met dit 
veer overvaren. Ook werd er in vroegere jaren veel 
gebruik van het veer gemaakt door vissers uit Am
sterdam. Die kwamen met de trein naar het toen nog 
bestaande station Loenen-Vreeland en liepen van 
daaruit naar het overzetveer om dan in de Oukoper 

Afb. 1. Detail uit de Topografische Kaart van Nederland 1: 25 000, 
blad 31G, Woerden, waarop de ligging van De Kemp en het veer
huis aangegeven is met een pijl. 
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poldersloten en ook in de toen al bekende Vinke-
veense Plassen te gaan vissen. 

De kosten van het overvaren waren destijds voor 
een voetganger drie cent en voor een fietser vijf 
cent. Alleen de bewoners van de boerderij De 
Kemp moesten kosteloos worden overgezet, maar 
dat was dan ook verrekend in de huishuur voor het 
veerhuis. Dat was indertijd het formidabele bedrag 
van ƒ2,- per week, later verhoogd tot ƒ2,50 en 
ƒ 3,-, maar hoger is de huur nooit geweest. 

De breedte van het water is bij De Kemp en het 
veerhuis ruim 40 meter en omdat het een driesprong 
is, kon het hier op het water met een noordwester 
storm wel eens aardig spoken. Dan viel het echt niet 
mee om met een roeibootje goed over te komen. 
Maar je raakte wel gewend aan het varen. Je had er 
zelf nog wel geen weet van maar je was amper een 
dag oud of ze gingen al met je varen om je in de 
kerk te laten dopen. 

Stormachtig avontuur 
Toch gebeurde er wel eens wat. Zo is het eens 

gebeurd - het was tegen november - dat er in Loe-
nen een toneeluitvoering werd gegeven en dat we 
daar ondanks het stormachtige weer met zijn allen 
naar toe mochten. We gingen om kwart voor zeven 

Afb. 2. Tante Sjaan van Kooten gaat aan de overkant iemand ophalen, 1931; op 
de achtergrond boerderij De Kemp met links daarvan het witte veerhuis, nabij het 
samenvloeiingspunt van Angstel en Geuzesloot (beide foto's uit privé-collectie). 

lopen - want dat was toen heel gewoon - om dan 
om half acht in Loenen te zijn. Na afloop weer ge
zellig lopen naar huis. Maar in de tussentijd was het 
stormachtige weer aangegroeid van zwaar tot zeer 
zware storm. Toen we bij de boerderij van Kruis
wijk, 't Swaantje geheten, kwamen (aan het begin 
van de Angsteldijk, waar deze naar het noorden 
buigt), kregen we wel de schrik te pakken. Het wa
ter stond tot boven de kruin van het dijkje en op 
sommige plaatsen rolden de golven zelfs over het 
dijkje heen, zo was het water door de zware storm 
opgezet. Maar een andere weg naar huis was er niet, 
dus moesten we wel doorgaan. We gingen arm in 
arm tegen de storm in naar de overhaal. Maar bij de 
boot aangekomen bleek dat deze door de zware 
golfslag geheel vol water geslagen en gezonken 
was. Niet alleen wij, maar ook de thuisblijvers ston
den met angst op de kaai aan de overkant. We pro
beerden te roepen en te schreeuwen, maar door de 
storm was het onmogelijk elkaar te verstaan. De 
boot lag nog aan de ketting wat een geluk was, 
anders was hij zeker van de kant gegaan. 

We hebben met elkaar de boot op de kant ge
trokken en omgekeerd en weer in het woelige water 
gezet. En omdat het met storm bijna nooit geheel 
pikdonker is, vonden we de roeispanen, die wegge

dreven waren, een eind verder 
tegen de dijk weer terug. We 
zijn toen in de boot gestapt 
om met de wind mee honderd 
meter af te zakken om zo
doende enige beschutting te 
vinden achter de boerderij en 
de vele hoge populieren die 
toen rond de boerderij en het 
veerhuisje stonden. Zo kwa
men we tussen twee smalle 
rietkragen door opzij bij de 
moestuin weer veilig aan de 
kant. 

Dit waren niet de enige 
moeilijkheden die we met de 
overzet tegenkwamen. 

Varen dooreen slop 
Ook 's winters met ijs en 

sneeuw kon het wel eens 
moeilijk zijn om aan de over
kant te komen. Wanneer het 
eenmaal begon te vriezen, had 
je van die dagen dat je niet 
meer kon varen en het ijs ook 
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nog niet sterk genoeg was om er overheen te lopen. 
Dan moest er meestal 's morgens vroeg al een slop 
(vaargeul) geslagen worden, want de melk van de 
boerderij moest met open water altijd met de boot 
overgezet worden om dan met een kruiwagen, kar 
of slee naar de weg gebracht te worden. En ook de 
schoolkinderen moesten op tijd over kunnen. 

Wanneer zich zo'n situatie voordeed, moest 's 
morgens eerst de boot rondom los gestoten worden 
en daarna stapten er twee in de boot: een met een 
ijshaak en de ander met een ijshamer. Dat was een 
groot rond blok hout, meestal van peren- of prui-
menbomenstam. Daar was dan een lange steel inge
zet en zo moest je dan zien - de een maar slaan en 
de ander met de ijshaak de boot vooruit trekken -
om aan de overkant te komen. Maar ook als het ijs 
al sterk genoeg was, werd het nog veel door schip
pers opengebroken. Er was toen, omstreeks 1920, 
nog weinig vervoer per as, alles ging nog per schip. 
Dat openbreken ging toen nog met de trekschuit, 
waar veel paarden voor stonden. 

IJsbrekers 
Het gebeurde wel eens dat ze van Vinkeveen af 

kwamen ijsbreken en dat de paarden dan bij De 
Kemp het ijs overliepen omdat het jaagpad hier aan 
de andere kant kwam te liggen; van hier ging men 
dan weer verder met breken naar Nieuwersluis. 

Later kwamen er motorboten; die werden soms 
met vier boten achter elkaar ingezet om het ijs open 
te breken. Ondanks dat we het als kinderen erg von
den dat het ijs kapot gemaakt werd, was het toch 
een prachtig gezicht te zien hoe de voorste boot 
soms half op het ijs geschoven werd voor hij erdoor 
zakte. 

Als de ijsbrekers en de schepen waarvoor ze een 
vaargeul baanden voorbij waren, moest er weer voor 
een overpad gezorgd worden. Dan werd er een grote 
ijsschol in het slop gedreven en een lange ladder er
over gelegd met een paar planken erop. Als je niet 
al te bang was, kon je daar weer overheen lopen om 
aan de andere kant te komen. 

Dat zo'n ijsbrug ook zeer snel sterk kon zijn, 
heb ik nog van mijn ouders gehoord. Die hebben 
het meegemaakt - ze waren nog niet zo lang ge
trouwd, het moet zo rond 1910 geweest zijn - dat ze 
een dag te vieren gingen bij oom Jan Uitterwaal te 
't Goy. Het was akelig streng koud en eigenlijk geen 
weer om uit te gaan, maar er was op gerekend dus 
ze zijn toch gegaan, 's Morgens konden ze nog ge
woon overroeien, hoewel het grondijs al begon te 
lopen, maar toen ze 's avonds terugkwamen, zat al
les potdicht met grondijs. De knecht had al planken 

over het ijs gelegd, zodat ze gewoon aan de over
kant konden komen. Als men binnen ruim 12 uur 
tijd over een water van wel 40 meter breed 's mor
gens gewoon kon varen en er 's avond zo overheen 
kon lopen, is dat toch wel heel snel gegaan. 

De laatste lange winter is in 1948 geweest; toen 
was het tien weken lang aan één stuk winter. 

Rolpalen 
Om nog even op het jaagpad terug te komen: dat 

pad dateerde uit de tijd dat de trekschuit nog tussen 
Amsterdam en Utrecht voer, via de Angstel en de 
Nieuwe Wetering naar Nieuwersluis. Toen stonden 
er in de grote bochten zware eiken palen met daar 
tegenaan grote rollen, de zogenaamde rolpalen. Daar 
liep dan de treklijn tegenaan, omdat anders de schuit 
tegen de wal getrokken zou worden. 

In onze schooljaren stonden hier juist aan de 
overhaal ook twee van die rolpalen. Als school
kinderen stonden we wel eens aan die rollen te 
draaien. Maar eerst zijn de rollen en later ook de 
palen verdwenen. 

Bewoners van het veerhuis 
Rond de eeuwwisseling (1900) woonde de fa

milie Smit in het veerhuis. Bart Smit was van een 
boerderij nabij Nieuwer Ter Aa afkomstig en was 
familie van ons. 

In 1903 is deze Bart Smit overleden. Zijn vrouw 
en zoon Kees (smid/loodgieter) zijn in 1908 naar 
Schalkwijk vertrokken. Van daaruit heeft Kees Smit 
omstreeks 1912 aan De Kemp nog een pomp ge
slagen, om aan goed drinkwater te komen. We 
komen daar zo nog even op terug. 

De volgende bewoner was de familie Van 
Ginkel. Van Ginkel is in het veerhuis overleden en 
vanaf de boerderij met paard en brik naar Nieuwer 
Ter Aa gereden en daar begraven. De weduwe van 
Ginkel heeft er toen nog een poosje alleen gewoond 
maar is daarna hertrouwd met ene Feddema en naar 
de Groenlandse Kade verhuisd. 

Omstreeks 1915 is er toen de familie Van den 
Broek komen wonen. Hij was wel een duister fi
guur; op een ochtend is hij met zijn hele boeltje en 
een jaar huishuurschuld met de noorderzon vertrok
ken. Ook bij vele anderen stond hij nog in de 
schuld; zo ook bij Hofstede, de smid. Die had aan 
Van den Broek nog geen vier weken tevoren een 
nieuw kookfomuis geleverd. Maar Hofstede had er 
tijdig lucht van gekregen en daags voor het ver
dwijnen van zijn klant - er was toen niemand thuis -
heeft hij de deur opengebroken en het fornuis er net 
op tijd uitgehaald. Vader Van Kooten was zo blij 
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dat ze vertrokken waren dat hij de vlag uithing. Dit 
was in het jaar 1923. 

Als volgende bewoners zijn toen A. van Schaik 
en zijn vrouw Jaan Daalhuizen in het veerhuis ge
komen. Die hebben het veer waargenomen tot 1929 
of 1930 en zijn toen naar Loenersloot verhuisd. 

r^. 
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Afb. 3. Feestgezelschap wordt overgezet bij De Kemp, op 
weg naar de bruiloft van To van Kooten en Bertus van 
Kasteren (28 mei 1940; vanwege de uitgebroken oorlog 
had de bruid haar trouwjurk afbesteld). Buurman Willem 
van Bijleveld, op klompen, staat aan het roer. De boot 
waarmee overgevaren werd, is een zogeheten bok. 

Latere bewoners geen veerlieden meer 
Nadien heeft het veerhuis leeggestaan tot mei 

1930; daarna werd het verhuurd aan Dirk Visser en 
zijn vrouw Dirkje Visser-Brouwer, maar als zomer
verblijf, zonder waarneming van het veer. Dat werd 
toen overgenomen door de bewoners van de boer
derij. Maar dat gaf toch weer andere moeilijkheden, 
want als er mensen aan het veer kwamen die over 
wilden varen dan moesten ze dat kenbaar maken 
met de fietsbel of, als het voetgangers waren, door 
een langgerekt OVERRR te roepen. Van mijn vader 
hadden wij het advies gekregen om eerst zo hard 
mogelijk te roepen en dan nog steeds harder, maar 
als men op de boerderij druk aan het werk was of 
het was net onder melktijd, dan gebeurde het toch 
wel eens dat het niet gehoord werd; dan kon je wel 
eens een poosje moeten wachten. 

Het is ook wel eens gebeurd dat iemand, na lang 
wachten, het besluit nam om maar over te zwem
men. Deze zwemster was mevrouw Visser; ze kon 
het eerst niet erg waarderen, maar later is er toch 
ook wel weer om gelachen. 

Ook is het wel voorgekomen dat men 's mor

gens niet over kon omdat 's avonds laat of 's nachts 
door late passanten al de boten waren meegenomen 
naar de overkant. Dan was het wachten of er gauw 
een klant van de overkant zou komen die zelf ook 
nog roeien kon, want dat was niet altijd zo. Wie dat 
niet kon, waagde het vast niet om in de boot te stap
pen. Dan moesten we naar de buren toe om met hun 
boot een van ons naar de overzijde te brengen; daar 
was ruim een kwartier mee gemoeid voor je rond 
was. Later is er bij het veer een bel geplaatst; dat 
was wel beter om de aandacht te trekken. Deze bel 
is ook al lang weer verdwenen want na de aanleg 
van de nieuwe wegen is het veer al spoedig opge
heven. Het is er nu alleen nog voor het eigen gemak 
van de bewoners van de boerderij. 

Het echtpaar Visser heeft het huisje samen be
woond tot 1943. Toen is mijnheer Visser overleden 
en heeft mevrouw tot 1954 alleen in het veerhuisje 
gewoond. Zij is daarna naar een rusthuis in haar 
geboorteplaats Culemborg vertrokken. 

Na mevrouw Visser heeft het veerhuisje op
nieuw een poosje leeggestaan totdat Arie van de 
Kroef er is komen wonen. Die was arbeider op de 
boerderij en tevens de laatste vaste bewoner van het 
veerhuisje. Wel is het daarna nog een tijdje als stu
deervertrek gebruikt door de jongste generatie Van 
Kooten. Zowel het veer als het veerhuisje gingen 
de geschiedenis in en behoren voorgoed tot het ver
leden. 

Pomp verving het gebruik van oppervlakte
water 

We merkten al op dat Van Ginkel, toen hij be
woner van het veerhuis was, in 1912 een pomp 
heeft laten slaan om aan goed drinkwater te komen. 

Er was daar geen regenwaterput en zodoende 
was men oorspronkelijk geheel aangewezen op het 
buitenwater, dat toen nog wel helder en schoon 
was. Met helder weer kon men toen nog tot op de 
bodem van de Angstel kijken. 

Deze pomp dan is tot op een diepte van 28 meter 
geslagen en op deze diepte had men toen water dat 
erg koel was maar nogal ijzerhoudend: als het een 
poos gestaan had begon het iets bruin te kleuren. 
Maar volgens onderzoek was dat niet schadelijk 
voor de gezondheid. Ook de bewoners van de boer
derij maakten graag gebruik van het pompwater. 

Er is over boerderij De Kemp, de bijgebouwen 
en het leven daar ook heel veel te vertellen; in een 
volgend nummer van dit tijdschrift gaan we verder. 
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