
Wie informatie zocht over de geschiedenis van Gooi- en 

Vechtstreek kon altijd al terecht bij de archieven in Hilver-

sum, Naarden en Weesp. Vanaf 6 februari zijn de collecties 

van die archieven ook van huis uit online te doorzoeken op 

www.gooienvechthistorisch.nl.

Met één zoekactie is nu te vinden wat alle drie de archie-

ven in huis hebben. De website is zo ingericht dat in de 

toekomst ook historische verenigingen kunnen aansluiten. 

Daarnaast is een deel van de collectie ook gedigitaliseerd, 

al is dat nu nog beperkt. Het gaat om:

- een deel van de collecties topografi sche kaarten,

 daterend vanaf de 17e eeuw

- lokale en regionale kranten van voor de Tweede

 Wereldoorlog

- een selectie foto’s van persfotograaf Stevens uit

 de periode 1940-1945

De digitale collecties worden komende tijd verder uitgebreid. 

Op de website is verder een selectie van de mooiste archief-

stukken van de drie archiefdiensten te vinden, de zogenaam-

de archiefschatten. Onder thema’s staan een paar onderwer-

pen uitgebreider behandeld, zoals wasserijen en badhuizen.

GooienVechthistorisch.nl is een initiatief van het Streek-

archief Gooi en Vechtstreek te Hilversum, het Stads- en 

Streekarchief Naarden en het Gemeentearchief Weesp.

auto’s maar met motorrijwielen, scooters, bromfi etsen en fi etsen. Voordat de huisvrou-

wen met de grote schoonmaak begonnen, kon men in De Rozenboom de fi rma Heeman 

met behang en gordijnstoffen vinden.

Nadat in de loop der jaren verschillende hotels in Bussum hun deuren moesten sluiten, 

zoals: hotel Nieuw Bussum, hotel Vlietlaan, Tanah Abang en Berenstein, gingen op

1 november 1971 ook de deuren van Hotel Café-Restaurant De Rozenboom dicht. Bus-

sum verloor hiermee zijn oudste hotel en een stukje geschiedenis. Enige weken voor de 

sluiting hadden de erven-Zweesaardt het hotel te koop aangeboden. Dit alles moet vrij 

onverwachts zijn gebeurd, ook voor de familie Castelein, die het hotel gepacht had. Met 

een open brief met als kop EERE-SALUUT AAN MARTEN EN ANNIE CASTELEIN, reageerde 

hun collega Henk Voorman van hotel ‘De Gooische Boer’ op dit onverwachte sluiten. Een 

stuk hieruit:

“Volhardende collega’s, toen ik maandagmiddag 25 oktober j.l. weer ‘ns binnenstapte, 

was de directe aanleiding daartoe zo iets onnozels als verrekening van theeballen (voor 

de argeloze lezer: We lenen elkaar wel ‘ns wat). Op de tussen ons al zo lang bestaande 

collegiaal-vriendschappelijke wijze informeerde ik naar welstand, waarop ik op zowel 

hartgrondige als overtuigende wijze kreeg te horen ‘belazerd’. Toen ik je alvorens bij 

me te gaan zitten, op de leestafel naar een krant zag zoeken, werd mij de samenhang 

tussen ‘belazerd’ en het mij kort daarna voorgelegde bericht uit het ‘Goois Nieuwsblad’ 

al duidelijk, nog voor ik het onder ogen had gekregen, desondanks maakte dat voor-

pagina bericht op mij een diepe indruk. Want een zo radicaal en vooral abrupt einde 

had ik niet verwacht. Want wat hebben jullie gebuffeld. Dat het ten slotte niet meer 

lukte, niet meer kon: waarachtig aan jullie beide heeft het niet gelegen: parkeerruimte, 

personeelsproblemen, stijging van kosten en daling van omzet. Tot de moeilijkheden te 

groot werden, tot jullie er geen gat meer in zagen. Hard dan om een zo radicaal besluit 

te moeten nemen. Maar roemloos? Nee, om de weerga niet, dat velen met mij een diep 

respect hebben voor alles, wat jullie beiden in bijna 20 jaar ‘Rozenboom’ exploitatie is 

opgebracht. Daarom een eresaluut aan zulke tot het bittere einde volhardende collega’s.  

In ongeveinsd meeleven, jullie collega Henk Voorman.”

Deze open brief aan de krant beschrijft in het kort de gevoelens en de problemen die 

het hotel had ondervonden, door de plotselinge sluiting, parkeerproblemen en perso-

neelstekort. In plaats van 14 man personeel moest men volstaan met vijf personeels-

leden. Maar met dit probleem kampten ook andere hotels in het Gooi, er was veel vraag 

naar horecapersoneel. Tot het einde toe hebben de verenigingen van de zalen gebruik 

gemaakt. 

Na enkele weken kwam er een aspirant-koper: de heer H.C.I. Boelen, die wilde proberen 

De Rozenboom voor Bussum te behouden. Hij had grote plannen. Geen hotel-restau-

rant meer, maar een sociëteit De Rozenboom. Zo zou hij de grote serrezaal (meer dan 

honderd vierkante meter) willen gebruiken als verkoop- of showruimte, met een eigen 

ingang. Daarnaast zou de sociëteitsbar komen, gezellig ingericht met tafeltjes, gedekt 

met Brabants bont. Om te voorkomen dat hij iedere middag of avond het tafelgeld à 

zesennegentig cent, zonder verplichte consumptie, zou moeten ophalen, was er geko-

zen voor een sociëteitskaart à ƒ 50.- per jaar. Na veel telefoongesprekken, besprekingen 

en brieven naar verenigingen en organisaties, reageerden er 38. Hiervan waren er 5 

positief, de andere wilde meer informatie, vonden het te duur of hadden al vervan-

gende ruimte gevonden. Er kwam een mededeling van een bestuur binnen, dat men wel 

akkoord ging met het gevraagde tafelgeld, onder voorwaarde dat er bediend zouden 

worden door een ober in zwart kostuum. 

Het was de heer Boelen duidelijk geworden dat een gemeenschapscentrum niet haalbaar 

was. Dus besloot hij het commerciëler aan te pakken, met een Rozenboom Promenade, 

met delicatessen, kaarsen, bloemen, antiek, heren- en damesmode, een reisbureau en 

horeca. Dit plan werd enthousiast ontvangen. In eerste instantie waren er acht gega-

digden, maar toen het erop aan kwam, vielen er toch drie af. De overgebleven vijf waren 

met te weinig om de plannen fi nancieel rond te krijgen. Na drie maanden van praten, 

bellen en schrijven, besloot de heer Boelen er een streep onder te zetten en hij trok 

zich terug. 

Snel daarna verkocht de heer J.T.M. Zweesaardt (junior), nadat het ruim 50 jaar in bezit 

van de familie was geweest, De Rozenboom in maart 1972 voor ƒ450.000.- aan de heer 

H. Smits, directeur-eigenaar van aannemersbedrijf Productiestroom NV te Bussum. De 

heer Boelen werd gevraagd de exploitatie op zich te nemen. Zo kreeg hij toch de gele-

genheid om zijn gemaakte plannen verder uit te werken. Met de architect J. Leicher uit 

Maarssen werd bekeken hoe het gehele project moest worden aangepakt. 

Er is intern niet veel verbouwd. De eetzaal werd fondue-restaurant, wat het nu nog 

altijd is. De andere eetzaal werd een boetiek-met-opslag, nu kantoor Baar en waar nu 

een dart- en poolcentrum is, was eerst de dansschool van Van der Voort. In het vroe-

gere café kwam Makelaar Blesing met zijn kantoor. Het kantoor van Visser + Co is er 

nog steeds. De eerste verdieping werden kantoren. Op de bovenste verdieping werden 

de kamers voor bewoning verhuurd. Door de inzet en het doorzettingsvermogen van de 

heer Boelen en de heer Smids, is er een bijzonder gebouw bewaard gebleven met een 

eigen geschiedenis, een geschiedenis die zijn oorsprong vond in een ver verleden.

Deel 1 over De Rozenboom is verschenen in dit tijdschrift in december 2006 en deel 2 

in maart 2008.
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