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Industrie tussen Vecht en Eem 1900-1970

‘De sociale gevolgen van de industrie tussen Vecht en Eem - 1900-1970’ is dit jaar het thema van de
jaardag van Tussen Vecht en Eem, de overkoepelende organisatie van historische kringen in onze
regio. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Historische Kring Weesp.
De vestiging van nieuwe industrieën en de
aanleg van wegen en spoorlijnen zorgden ervoor
dat ons gebied in de 20e eeuw behoorlijk
veranderde. Er kwamen niet alleen fabrieken,
maar in korte tijd moesten de werknemers, zoals
bijvoorbeeld de meisjes van de inpakafdeling van
Van Houten op deze foto, gehuisvest worden. En
was het zaak om onderwijs en sociale
voorzieningen op orde te hebben. Vooral Weesp
veranderde vanaf 1900 na de komst van Van
Houten in rap tempo in een echt industriestadje.
De bijeenkomst is in het Stadhuis van Weesp aan
de Nieuwstraat. ’s Middags zijn er drie excursies.
Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
9.30 uur. Ontvangst en inschrijving: Stadhuis Weesp, Nieuwstraat 41
10.00 – 12.30 uur. Lezingen:
- inleiding door Peter Eijking, o.a. wethouder Kunst en Cultuur Weesp
- lezing Henk Michielse, oud-voorzitter TVE, ‘Industrialisatie en sociaal-culturele
veranderingen tussen Vecht en Eem, 1850-1940’
- lezing Bernard Hulsman, ‘Nirwana aan de Vecht en andere arbeidersparadijzen’
- afsluiting met reclamefilmpjes van Van Houten
12.45 uur. Lunch in restaurant Aaltje, Herengracht 33 Weesp
13.30-16.15 uur. Drie excursies naar keuze:
A. stadswandeling door Weesp met aansluitend rondleiding door molen ‘De Vriendschap’
B. vaartocht met de ms ‘Dame van Amstel’ over de Vecht langs Fort Uitermeer naar
Nigtevecht met gids. Maximaal 40 deelnemers op volgorde van aanmelding
C. stadswandeling door Weesp met aansluitend rondleiding door Museum Weesp
16.15-17.00 uur. Afsluitende borrel in restaurant Aaltje
Meer informatie en aanmelding, zie www.tussenvechteneem.nl/open-dag De kosten voor de hele dag
(inclusief lunch + 2 consumptiebonnen) bedragen: € 25 voor donateurs TVE en leden van de
Historische Kring Weesp en € 30 voor overige geïnteresseerden. Voor deelnemers aan de vaarexcursie
over de Vecht (B) geldt een toeslag van € 15. ♦

HKW op de Verenigingenmarkt
Ook dit jaar is de Historische Kring Weesp weer aanwezig op de Verenigingenmarkt die komende
donderdagavond (25 augustus) wordt gehouden. We zijn helaas ons ‘vaste stekkie’ op de Nieuwstraat
tegenover de Grote Kerk kwijt. U vindt ons nu op de Nieuwstad aan de waterkant. Komende vanaf het
Binnenveer de vijfde kraam links. Mist u nog nummers van ‘Historisch Weesp’? Op de kraam zijn ze
die avond te koop met mooie kortingen. Wellicht tot ziens! ♦

Zwembad Blijwater wordt niet vergeten…
Hoosbuien waardoor binnen 24 uur maar liefst 101 millimeter regenwater viel, maakten zaterdag 24
augustus 2002, deze week 14 jaar geleden, een einde aan zwembad Blijwater. De grote hoeveelheid
water kon niet vlug genoeg afgevoerd worden, waardoor het zich op het laagste punt van het dak
verzamelde dat daardoor doorboog met als gevolg nog meer watertoevoer met als uiteindelijk
resultaat dat het platte dak instortte. Weesp stond die dag niet alleen. In Etten-Leur stortte het dak van
zwembad De Banakker in, in Amsterdam begaf een gedeelte van het dak van IKEA het en verder
stortte maar liefst drie daken
van bedrijfshallen het, waarvan
twee in Weesp. Het KNMI
noteerde dat er in Weesp die
dag in één uur tijd 55
millimeter regen was gevallen;
in Amsterdam (IKEA) 68 mm.
Heel Weesp had trouwens last
van wateroverlast. Met name
het gebied rond de
Singelscholen werd zwaar
getroffen. Het waterpeil van het
Singel kwam zo hoog dat
verschillende daaraan gelegen
huizen onder water liepen.
Vooral de instortingen van
daken van gebouwen met een
publieksfunctie veroorzaakten
maatschappelijke onrust, hoewel er gelukkig geen persoonlijk letsel was. Voor het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een reden om een uitgebreid onderzoek in te
stellen. Februari 2003 verscheen daarover het rapport ‘Instortingen van lichte platte daken’ met daarin
acht aanbevelingen om de bouw te verbeteren of aan te passen. Dat gebeurde niet in Weesp. Het
verouderde en met verlies draaiende gemeentebad werd niet meer opgebouwd. Twee jaar later opende
het Victoriabad de deuren. Menig Weesper koestert mooie herinneringen aan zwembad Blijwater, al
was het maar aan het eindeloze zonnen aan de rand van het al eerder verdwenen buitenbad. Ook de
gemeente Weesp is Blijwater kennelijk nog steeds niet vergeten, zo blijkt uit het verwijsbordje dat we
deze week fotografeerden bij de Roskambrug hoek Buitenveer, Prinses Irenelaan… ♦

Winterprogramma HKW-presentaties
Achter de schermen zijn we druk bezig met de presentaties voor de komende maanden. Het
(voorlopige) programma ziet er als volgt uit: donderdag 20 oktober: De bloedraad in Weesp; woensdag
23 november: geschiedenis Grote Kerk; donderdag 23 februari: molen Het Anker; woensdag 23 maart:
ledenvergadering plus de diapresentatie: Oud & Nieuw Weesp en donderdag 20 april: Amsterdamse
Avond met de lezing ‘Van Pesthuis tot Gasthuis’. De Nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 7 januari
wederom in het Stadhuis. ♦
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