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Aandacht voor Weesper bedrijven in speciale
uitgave van tijdschrift ‘Tussen Vecht en Eem’

Zoals we in de vorige uitgave van ‘Historisch Weesp Bulletin’ al schreven, houdt de stichting Tussen
Vecht en Eem (TVE), het samenwerkingsverband van zo’n 40 lokale en regionale organisaties op
historisch en aanverwant gebied, op zaterdag 1 oktober haar jaarlijkse Open Dag in Weesp. Het thema
van de dag is ‘Industrialisatie in Gooi en Vechtstreek’. De Weesper industrie komt uitgebreid aan bod
in de speciale TVE-uitgave ‘Weesp en zijn industrie’ die deze maand verschijnt.
Tijdens de Open Dag zijn er ’s ochtends lezingen in het stadhuis. ’s Middags organiseert de Historische
Kring Weesp (HKW) stadswandelingen met een bezoek aan Museum Weesp en molen De Vriendschap.
Omdat Weesp van alle gemeenten binnen het werkgebied van TVE de gemeente is die zich in de
vorige eeuw ontwikkelde tot een echt industriestadje, denk aan Van Houten, de Magneet, Geesink en
andere belangrijke werkgevers, is de HKW dit jaar gastheer tijdens de Open Dag. Rond de Open Dag
verschijnt er een speciale uitgave van ‘Tussen Vecht en Eem’, het tijdschrift van TVE, met als thema
‘Weesp en zijn industrie’. Het tijdschrift is voor TVE-leden
gratis en kost in de boekwinkel 9 euro. De HKW biedt haar
leden het tijdschrift aan voor 7,50 euro. Wat zijn de
onderwerpen in deze ‘Weesp Special’? Het nummer wordt
geopend met een verhaal van Aukje Zondergeld-Hamer over
de lakenfabriek van het Armenweeshuis, gevolgd door een
verhaal van haar hand over de Weesper jeneverindustrie.
Gjalt Zondergeld beschrijft Weesp als industriestad vanaf
1945 tot 2000 in het verhaal ‘Rokende schoorstenen en
dreunende machines’. Het spreekt voor zich dat Van Houten
uitgebreid aan bod komt in dit nummer. Onder meer in de
verhalen ‘De familie Van Houten en haar villa’s’, ‘Villa
Casparus: de grootste Van Houten villa’ en het door André
Verheul geschreven ‘Herinneringen van Jack van Houten
aann Villa Casparus’. Peter van Dam beschrijft de opvallende
reclamevormen waarmee Van Houten wereldberoemd werd,
Marius van Melle staat stil bij de vooroorlogse
gezondheidszorg in Weesp met de ‘breukbanden’ van Van
Houten en de bijdrage van Frits Booy gaat over de
chocoladeletters van Van Houten. Ellen Pouwels interviewde
verschillende nog steeds in Weesp wonende Italianen die in de jaren zestig als gastarbeider naar Weesp
kwamen om bij de Magneet, Becht & Dyserinck, de Wetri en Van Houten te gaan werken.
Verder komen aan de orde, de geschiedenis van Philips-Duphar (door Cees Pfeiffer), margarinefabriek
De Valk en ‘Weesper Kluit’ (door Lex Schulp)’, opkomst en ondergang van Becht & Dyserinck (Dick
van Zomeren), de geschiedenis van brandweerladder- en wagenfabriek Geesink, de Magneet (Jos
Bakker), de Weesper Fokkerfabriek (Dick van Zomeren), Hamstra (Cees Pfeiffer) en de Wetri (Ellen
Pouwels). Verder heeft de redactie in het Gemeentearchief Weesp een aantal zeer mooie oude
briefhoofden opgedoken die zijn afgebeeld met een korte omschrijving. Hoofdredacteur Hans Mous
beschrijft tenslotte een wandeling door Weesp rond 1900. Kortom, een tijdschrift dat niet mag
ontbreken in de boekenkast van iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Weesp.

Aanbieding
De aanbieding van 7,50 euro per exemplaar geldt tot zondag 18 september, daarna kost een exemplaar
9 euro. U kunt een exemplaar reserveren door een e-mail te sturen naar het secretariaat van de HKW:
pouwels.ellen@gmail.com Het tijdschrift kan tegen contante betaling opgehaald worden op
dinsdagmiddag 27 september tussen 14.00 en 16.00 uur op het HKW-kantoor in het Fort aan de
Ossenmarkt. Geld overmaken en toesturen is ook mogelijk, maar dan moeten we helaas wel 2,50 euro
extra portokosten rekenen. Ook hier geldt: eerst per e-mail reserveren.

Open Dag
Meer informatie over de Open Dag vindt u op de homepage van www.tussenvechteneem.nl De kosten
voor de dag bedragen (inclusief lunch en twee consumptiebonnen voor de afsluitende borrel bij
restaurant Aaltje) 25 euro voor leden van de Historische Kring Weesp en donateurs van TVE en 30
euro voor overige geïnteresseerden. Voor de die middag te houden vaartocht over de Vecht geldt een
toeslag van 15 euro, de twee andere excursies (stadswandeling met bezoek aan MuseumWeesp en/of
stadswandeling met rondleiding molen De Vriendschap) zijn bij de prijs inbegrepen. ♦

Open Monumentendag: welkom bij de HKW
Te koop: nieuwe Weesper Gevelstenenroute
Het kantoor van de Historische Kring Weesp is op Open Monumentendag, komende zaterdag, geopend
van 10.00 tot 16.00 uur. Er is een kleine expositie ingericht van oude foto’s van Weesp, er zijn tegen
aantrekkelijke prijzen oude losse nummers van ‘Historisch Weesp’ te koop
evenals de speciale HW-uitgave ‘Weesp Monumentenstad’. Ook zijn er nog
enkele exemplaren verkrijgbaar van het verleden jaar verschenen
‘Slagersnummer’.
Nieuw is een opnieuw uitgezette route langs de Weesper gevelstenen die
voor 2 euro te koop is. De wandeling langs deze symbolen begint bij het
Fort aan de Ossenmarkt. In de route zijn niet alleen oude maar ook nieuwe
gevelstenen opgenomen, jaartalstenen, eerste stenen en in de muur
aangebrachte gedenkplaten. Bij elkaar voert de route de geïnteresseerde
wandelaar langs vijfentwintig plekken waar deze symbolen bekeken
kunnen worden. ♦

HKW-kantoor weer open op dinsdagmiddag
Nu de zomer op zijn einde loopt, opent de HKW ook weer haar kantoor op dinsdagmiddag. Bent u zoek
naar een artikel in een oude krant of een foto, heeft u een vraag over oud Weesp of wilt u gezellig even
bijpraten, dinsdagmiddag bent u van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom in Fort Ossenmarkt. ♦

Agenda
Lezingen HKW. Donderdag 20 oktober: De bloedraad in Weesp; woensdag 23 november: geschiedenis
Grote Kerk. Donderdag 23 februari: molen Het Anker; woensdag 22 maart: ALV plus de diapresentatie:
Oud & Nieuw Weesp en donderdag 20 april: Amsterdamse Avond met ‘Van Pesthuis tot Gasthuis’. ♦
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