
Albert Natuur. 

Soms vraag ik mij wel eens af, of ik alles moet bewaren wat maar met 

Broeksterwâld van doen heeft. Zo ook de gegevens van Albert “Natuur” 

Venema.  Een zeer markant persoon, geboren in Broek onder Akkerwoude, het 

huidige Broeksterwâld. Maar dat is ook de enige link met het dorp, want juist 

zijn buitensporige leven speelt zich NIET af in dat dorp. Toch is het wel leuk om 

het bij elkaar te zetten zodat ook dit verhaaltje terug te vinden is op 

Broekcity.nl. 

 

 



 



 



 



   

Twee zeer markante persoonlijkheden: Albert Venema en Frans Zwaagstra. 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Frans Zwaagstra woonde eertijds in het tweede woninkje, op de voorgrond De 

Swadde. Het watertje waar Albert later dood werd aangetroffen. Het volgende 

verhaal is geschreven door Jan Kooistra. Het gaat over het wegslepen van de 

boot van Albert en “ Reade Romke”, Romke van der Heide: een derde persoon 

die moeilijk in een hokje te plaatsen was. 



 

 

                Verplaatsen van "Reade Romke en Albert Natuur" 

 

                                      Door Jan Kooistra 

 

Het hierna volgende, speelde zich af in de periode toen wij als gezin in Zwaagwesteinde woonden 

aan de Groenkamp nr. 3. Het was er goed toeven in de nieuwe bungalow aan het water. En 

wanneer zoiets het geval is, is een bootje aan huis dan een must. Daar ik als sportvisser spoedig in 

het bezit was van een vaartuig leek dan ook vrij logisch. Het was een polyester visbootje met een 

opgevoerde z.g. 2 tak motor van het merk Yamaha.  Hij maakte vrij veel lawaai, maar de prestaties 

waren er dan ook naar. Onze zoon Peter had in die periode verkering en later getrouwd met 

Boukje, een dochter van Henkie en Anneke Gjaltema die woonden ten noorden van ons op "De 

Acht" in de volksmond al snel "De kangaroe buurt" genaamd. Boukje paste wel op de kinderen van 

Herre en Frederika Boskma die iets noordelijker van de brug wonen en later is omgedoopt tot 

Camping "De zilveren maan".   

   

            

                               De boerderij van Herre en Frederika Boskma 

 

Op een mooie zomeravond kwam onze zoon binnen en vroeg mij of ik bereid was de woonboot 

van Reade Romke (v.d. Heide)  en Albert Natuur (Venema) die onaangekondigd hun ligplaats 

hadden gekozen tegen de walbeschoeiing in de luwte van de boerderij van Herre. Ik zag dat als een 



uitdaging van mijn aanhangmotortje en samen zijn we er naar toe gevaren. Daar aangekomen 

bleek er die avond waarschijnlijk een zeer belangrijke voetbalwedstrijd bezig te zijn, want Albert 

zat voor de kleinbeeld t.v. die op de tafel stond naar te kijken. We hebben de trossen losgemaakt 

en de woonboot "geënterd".  

 

Vol gas, en ja hoor de woonboot kwam in beweging. Albert niet. Dus mooi doorvaren richting de 

brug in de Mieden. Halverwege zijn we maar gestopt en hebben de woonboot naar de kant 

getrokken en aan een paar dampalen vastgeknoopt. We zijn er nogmaals langs gevaren en Albert 

zat nog steeds op dezelfde plaats. Het zal hem allemaal wel een worst geweest zijn. Later hoorden 

we, dat men voor in de sluis naar de Valom een plekje had gevonden.   

 

Romke heeft een aantal jaren (vraag niet hoe) in een woning aan de Tolweg in Zwaagwesteinde 

gewoond. Later heeft zijn broer Yde  er voor gezorgd dat Romke een plaatsje in Brugchelencamp 

kon krijgen. Romke is inmiddels overleden. 

 

         

 

  

                      Albert werd enige tijd als vermist opgegeven. 

 



                        

Hij werd 6 weken na zijn verdwijning dood gevonden in een sloot nabij de grens van Twijzelerheide 

en Zwaagwestende. Hij bleek te zijn verdronken. 

 

De opvallende woning van Romke aan het begin van de Tolweg. 

 


