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Een�echte�industriestad�

�
In� zijn� artikel� Rokende� schoorstenen� en� dreu�
nende� machines!� noemt� Gjalt� Zondergeld�
Weesp�een�echte�industriestad.�Dat�was�het,�en�
misschien�wel�de�enige�in�onze�regio.�Van�echte�
industrie� was� in� Weesp� pas� sprake� sinds� 1850,�
maar� al� eerder� waren� er� bedrijven� te� vinden�
waar� op� grotere� schaal� geproduceerd� werd.�
Weesp� stond� in� de� zeventiende� en� achttiende�
eeuw� bekend� om� zijn� bier,� zijn� laken� en� zijn�
jenever.� Aukje� Zondergeld� schrijft� over� deze�
laatste�twee�takken�van�nijverheid.�
In� 1850� verplaatste� Coenraad� Johannes� van�
Houten�zijn�chocoladefabriek�naar�Weesp.�Daar�
werd�het�bedrijf�heel�groot�en�het�speelde�een�
grote� rol� in� de� Weesper� maatschappij.� Aan� de�
familie�Van�Houten�en�haar�bedrijf�zijn�dan�ook�
verschillende� artikelen� in� dit� nummer� gewijd.�
Ze� gaan�over� villa� Casparus,� over� andere� villa!s�
van�de�familie,�over�de�herinneringen�van�Jack�
van�Houten,�over�de�reclames�van�Van�Houten�
en� over� Van� Houten� en� de� chocoladeletter.�
Zelfs�het�artikel�over�Philips�Duphar�gaat�deels�
over�dit�belangrijke�bedrijf.�
Pas� in� de� twintigste� eeuw� zien� we� andere�
bedrijven� in� Weesp� opkomen:� Magneet,� Gee��
sink,�Becht�&�Dyserinck,�Wetri,�Fokker,�De�Valk�
en�Hamstra.�Net�als�Van�Houten�waren�verschil�
lende� van� deze� bedrijven� vanuit� Amsterdam�
naar�Weesp�gekomen,�omdat�daar�meer�ruimte�
te� vinden� was.� Ook� aan� deze� bedrijven� zijn�
artikelen� in� dit� nummer� gewijd.� Vele� van� deze�
artikelen� zijn� van� de� hand� van� gastredacteur�
Cees�Pfei�er.�
In� de� jaren� vijftig� en� zestig� van� de� vorige�
eeuw�bloeide�de�industrie�in�Weesp.�Dat�valt�te�
lezen� in� het� artikel� van� Gjalt� Zondergeld� over�
de� fabrieken� sinds� 1945.� Opvallend� is,� dat� veel�
Weesper�bedrijven�over�een�groot�aanpassings�
vermogen�beschikten�en�wisten�om�te�schake�
len�als�dat�nodig�was�(zie�bijvoorbeeld�het�arti�
kel�over�Hamstra).�Een�omschakeling�die�vanaf�
1960�niet�meer�te�vermijden�viel,�was�het�aan�
trekken�van�buitenlandse�arbeiders.�De�eersten�
kwamen�uit�Italië�en�daarover�staat�in�dit�num�
mer� een� artikel� van� Ellen� Pouwels.� Sommige�
�

bedrijven� (zoals� Van� Houten)� wisten� zich� niet�
goed� aan� te� passen,� andere� konden� ook� na�
allerlei� veranderingen� toch� niet� overleven.� Op�
dit� moment� heeft� Weesp� nog� wel� industrie,�
maar�niet�meer�zulke�grote�bedrijven�als�voor�
heen.�
Over�de�sociale�gevolgen�van�de�industrialisa�
tie� gaan� twee� artikelen:� een� over� de� woning�
bouw� (Dudok� in� Weesp)� en� een� over� de� ge�
zondheidszorg�( de�breukbanden�van�Van�Hou�
ten!).�
In�het�Archiefnieuws�vertelt�Wouter�van�Dijk,�
wat� u� in� het� archief� van� Weesp� allemaal� kunt�
vinden� met� betrekking� tot� de� Weesper� indu�
strie.� Tenslotte� bekijken� we� Weesp� rond� 1900�
door�de�ogen�van�onze�onvermoeibare�wande�
laar�professor�De�Rijk.�
En�voor�wie�even�iets�anders�wil�dan�lezen�of�
wandelen,�zijn�er�enkele�bladzijden�met�prachti�
ge�brie�oofden�van�Weesper�bedrijven.�
Ik�wens�u�veel�plezier�met�dit�bedrijvige�num�
mer.�
Hans�Mous�
�
�
�
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Het Nieuwe Werkhuis

De lakenfabriek van het Armeweeshuis te Weesp
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�
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Aukje�Zondergeld�Hamer�

�
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� � � �
� �
� �
Vanouds�was�in�de�Nederlanden�en�ook�in�Weesp�de�textielnijverheid�de�
�
�
� �
� � �
�
� � �
�
belangrijkste�graadmeter�voor�de�stand�van�de�welvaart.�Bestemd�in�de�eerste�
�
�
�
�
�
� �
� � �
�
�
�
plaats�voor�locaal,�zelfs�huiselijk�gebruik,�kon�deze�tak�van�industrie�overal�worden�
�
�
�
� �
� � �
�
� � �
opgezet.�Men�was�niet�a�ankelijk�van�de�beschikbare�grondsto�en�en�
� �
�
�
� �
� � �
� �
energiebronnen.1�Een�paar�schapen,�water,�een�spinnewiel�en�een�weefgetouw� �
�
� �
�
�
� �
�
dat�was�bij�elkaar�voldoende�voor�de�productie.�
�
� �
�
�
Omdat� textielnijverheid� zo� weinig� middelen�
�
�
�
�
�
�
� in�
vereiste,� was� het� geen� wonder� dat� vooral� in�
�
�
�
� armbestuur�
tijden� van� economische� neergang� armbestuur�
� �
� �
�
�als�
ders�en�regenten�van�stedelijke�instellingen�als�
�� �
� �
�
� wilden�
wees�� en� armenhuizen� de� kosten� wat� wilden�
�
� � � � �
� textielbe�
drukken� door� in� of� bij� de� inrichting� textielbe�
� � �
� �
�
�in�
drijven�op�te�richten.�De�meeste�weeshuizen�in�
�
�
�
�
� werk�
de� Nederlanden� kenden� wel� dergelijke� werk�
�
� �
�
�
�
� eigen�
plaatsen� waar� de� wezen� niet� alleen� hun� eigen�
�
�
�
�
�
� vak�
kost� verdienden,� maar� ook� een� degelijk� vak�
� � �
�
� �
� eeuw�
leerden.� In� de� loop� van� de� negentiende� eeuw�
�
�
� �
� �
� �het�
kwam�steeds�meer�de�nadruk�te�liggen�op�het�
�
� � �
�
�Als�
opvoedende�aspect�van�het�'leren�werken'.�Als�
�
� �
�
�
�
�
� de�
er� voor� de� armen� geen� werk� was,� moest� de�
� �
�
� � �textielnijver�
overheid�dat�maar�verscha�en.�De�textielnijver�
�
�
�
�
�
�
� van�
heid� was� nog� steeds� favoriet,� maar� vele� van�
�
� �
�
�
� levensvatbaar,�
deze� bedrij�es� bleken� niet� erg� levensvatbaar,�
�
� �
� �
�
� door�
vaak� doordat� de� economie� er� echt� niet� door�
�
� �
�
� � bedrijfs�
verbeterd� werd� en� vooral� doordat� de� bedrijfs�
�
�
�
� �
� van�
voering� niet� geweldig� was.� De� Spinschool� van�
�
�
�
�
� ver�
de� Weesper� diaconie,� waar� armlastigen� ver�
�
�
�
�
�
�
� be�
plicht� aan� het� werk� werden� gezet,� werd� be�
�
�
�
paald�geen�succes.�
�
� � �
�Armewees�
De�lakenfabriek�van�het�Weesper�Armewees�
�
� � �
�
�
�
� de�
huis� was� in� de� eerste� plaats� bedoeld� om� de�
��
�
�
� �
�van�
inrichting��nancieel�ona�ankelijk�te�maken�van�
�
�
�
�
� �
�
�de�
de�stad.�Gedurende�een�kleine�80�jaar�hield�de�
�
�
�
�
� � grote�
werkplaats� zich� staande,� maar� toen� de� grote�
�
�
�
� �Hol�
bestellingen�van�ondernemingen�elders�in�Hol�
�
�
�
�
�
� louter�
land� afnamen,� was� het� voorbij.� Van� louter�
�
�
� �
�
� bestaan.�
plaatselijke� afzet� kon� het� bedrijf� niet� bestaan.�
�
� �
�
�verantwoordelijk�
Daarop�besloot�de�stad�haar�verantwoordelijk�
�
� �
� �
� �Armeweeshuis�
heid�weer�te�nemen�en�zelf�het�Armeweeshuis�
��
� �
�
� �geschiede�
te��nancieren.�Dit�artikel�schetst�de�geschiede�
� � �
�
nis�van�de�instelling.�
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Het�belang�van�de�lakenindustrie�
�

�
Toen�Weesp�in�1355�stadsrechten�kreeg,�was�de�
Toen�Weesp�in�1355�stadsrechten�kreeg,�was�de�
landbouw� nog� steeds� van� belang.� Het� koren�
landbouw� nog� steeds� van� belang.� Het� koren�
stond� nog� op� de� velden� en� veel� Weespers�
stond� nog� op� de� velden� en� veel� Weespers�
werkten� in� de� tuinbouw� en� de� fruitteelt.� Wél�
werkten� in� de� tuinbouw� en� de� fruitteelt.� Wél�
begon�door�de�inklinking�van�de�grond�de�vee�
begon�door�de�inklinking�van�de�grond�de�vee�
teelt�de�landbouw�meer�en�meer�te�verdringen.�
teelt�de�landbouw�meer�en�meer�te�verdringen.�
De� binnenboeren� bouwden� een� veestapel� op�
De� binnenboeren� bouwden� een� veestapel� op�
en� in� de� loop� van� de� veertiende� eeuw� verhan�
en� in� de� loop� van� de� veertiende� eeuw� verhan�
delde� Weesp� onder� meer� boter� en� kaas� en�
delde� Weesp� onder� meer� boter� en� kaas� en�
groeide�uit�tot�een�handelsplaats�met�een�cen�
groeide�uit�tot�een�handelsplaats�met�een�cen�
trumfunctie�voor�de�regio.�
trumfunctie�voor�de�regio.�
Volgens� de� Kamper� pondtolregisters� voerde�
Volgens� de� Kamper� pondtolregisters� voerde�
Weesp� tussen� 1439� en� 1441� behalve� zuivelpro�
Weesp� tussen� 1439� en� 1441� behalve� zuivelpro�
ducten� ook� laken� uit,� waarvan� de� stad� een� be�
ducten� ook� laken� uit,� waarvan� de� stad� een� be�
langrijke� producent� was.� Uit� de� IJsselsteden�
langrijke� producent� was.� Uit� de� IJsselsteden�
haalden� de� Weespers� hout� en� koren.� Zout,� wol�
haalden� de� Weespers� hout� en� koren.� Zout,� wol�
en� koren� werden� in� Zeeland� ingekocht.� Van� de�
en� koren� werden� in� Zeeland� ingekocht.� Van� de�
steden� rond� de� Zuiderzee� blijkt� Weesp� na� Am�
steden� rond� de� Zuiderzee� blijkt� Weesp� na� Am�
sterdam� en� Hoorn,� samen� met� Enkhuizen,� de�
sterdam� en� Hoorn,� samen� met� Enkhuizen,� de�
derde� plaats� in� te� nemen.� Weesp� had� zo n� 30�
derde� plaats� in� te� nemen.�
Weesp� had� zo n� 30�
vrachtschepen�in�de�vaart.22�Mét�de�economische�
vrachtschepen�in�de�vaart. �Mét�de�economische�
groei� kwam� ook� een� steeds� toenemend� aantal�
groei� kwam� ook� een� steeds� toenemend� aantal�
vreemdelingen� de� stad� in:� kleine� handelaars,�
vreemdelingen� de� stad� in:� kleine� handelaars,�
marskramers,� potsenmakers,� minstreels,� maar�
marskramers,� potsenmakers,� minstreels,� maar�
ook� kwakzalvers,� bedelaars,� zakkenrollers� en�
ook� kwakzalvers,� bedelaars,� zakkenrollers� en�
ander� gespuis.� Allemaal� op� doorreis,� op� zoek�
ander� gespuis.� Allemaal� op� doorreis,� op� zoek�
naar� onderdak� voor� de� nacht,� vaak� zonder� een�
naar� onderdak� voor� de� nacht,� vaak� zonder� een�
cent�op�zak.�Daarnaast�waren�er�zieken,�gewon�
cent�op�zak.�Daarnaast�waren�er�zieken,�gewon�
den� en� soms� stervenden,� die� in� Weesp� rust� en�
den� en� soms� stervenden,� die� in� Weesp� rust� en�
verzorging� zochten.� Het� stadsbestuur� wilde� dit�
verzorging� zochten.� Het� stadsbestuur� wilde� dit�
komen�en�gaan�graag�onder�controle�houden�en�
komen�en�gaan�graag�onder�controle�houden�en�
tegelijkertijd,�zoals� het� een�christelijke�overheid�
tegelijkertijd,�zoals� het� een�christelijke�overheid�
betaamde,� een� toevlucht� bieden� aan� hen� die�
betaamde,� een� toevlucht� bieden� aan� hen� die�
zorg� nodig� hadden.� Niet� lang� na� de� stichting�
zorg� nodig� hadden.� Niet� lang� na� de� stichting�
�34e�jrg.�2016�
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van� de� stad� moet� er,� dankzij� de� donatie� van�
Jacob�Vosgesz�en�zijn�vrouw�Haesje,�in�Weesp�
een� stedelijk� Gasthuis� ontstaan� zijn.� Iedereen�
die� zorg� behoefde,� kon� er� � na� toestemming�
van�het�stadsbestuur� �terecht.�
Behalve� het� Gasthuis� werden� omstreeks� 1400�
twee� nonnenkloosters� in� Weesp� gevestigd,� het�
Oude�Convent�van�St.�Jan� en� het� Jonge�of� Maria�
convent.� Beide� kloosters� werden� regelmatig� be�
giftigd�met�landerijen�in�de�omgeving�van�Weesp,�
waar� zonder� twijfel� een� flink� aantal� schapen�
graasde.�De�kloosters�bestonden�van�de�lakenwe�
verij.�Toen�de�landsheer�Philips�van�Bourgondië�in�
1446�op�verzoek�van�het�wollen��en�linnenwevers�
gilde�alle�kloosters�gebood�alleen�voor�eigen�ge�
bruik�laken�te�produceren,�stuurden�daarom�ook�
de� Weesper� kloosters� een� vertegenwoordiging�
naar�Den�Haag�om�te�protesteren,�en�met�succes.�
In� 1504� echter� zouden�de� gilden� hun� zin� krijgen.�
Het�was�een�ramp�voor�de�financiën�van�de�beide�
kloosters,3� maar� de� situatie� voor� de� lakennijver�
heid�was�dan�ook�dramatisch.�De�maatregel�was�
bedoeld�om�de�overige�stedelijke�lakennijverheid�
van�de�ondergang�te�redden.�
De�bezetting�van�Weesp�door�Karel�van�Gelre�
(1507�1509),�die�de�stad�als�een�ruïne�achterliet�
� er� waren� geen� vier� onbeschadigde� huizen�
meer�te�vinden,�zei�men� ,�de�zeeroverij�op�de�
Zuiderzee,�de�ruzies�met�Frankrijk�en�de�Hanze�
steden,� al� die� omstandigheden� bemoeilijkten�
de� aanvoer� van� de� nodige� wol� ernstig.� Alle�
nijverheid� leed� hieronder.� En� daarbij� was� het�
koren,� dat� uit� het� Oostzeegebied� komen�
moest,�ook�nog�erg�duur.�
Pas� toen� Holland� in� 1544� vrede� had� gesloten�
met� Denemarken,� Gelre� en� Frankrijk,� daalde� de�
prijs�van�het�graan�en�begon,�ook�in�Weesp,�de�
economie� zich� te� herstellen.� Omstreeks� 1550�
kwamen�er�de�eerste�grote�bierbrouwerijen�van�
de� grond� en� nog� geen� halve� eeuw� later� zou�
meer� dan� de� helft� van� alle� Weespers� van� de�
brouwerijen� financieel� afhankelijk� zijn.4� Maar�
ondanks�dat�het�in�het�algemeen�de�goede�kant�
opging,�was�het�stadsbestuur�ongerust�over�de�
toestand�van�de�!vanouds� belangrijkste�tak� van�
industrie",� de� lakenweverij.5� Van� alles� werd� ge�
daan� om� de� lakennijverheid� weer� tot� bloei� te�
�

brengen:� zo� werden� er� wardeyns� aangesteld,�
keurmeesters� van� de� wol� die� uit� Engeland,�
Schotland,� Spanje� en� het� Rijnland� aangevoerd�
werd.�Behalve� de�binnenkomende�wol� keurden�
zij�ook�het�!scheersel"�in�alle�huizen�waar�getou�
wen�stonden.�Wevers�werd�toegestaan�"s�nachts�
te�weven,�ze�kregen�gratis�burgerrecht�en�subsi�
die� op� de� aanschaf� van� een� weefgetouw.� De�
stad� bouwde� in� 1614� op� het� Zuideinde� van� de�
Nieuwstad� zelfs� acht� wolwevershuizen,� waar�
voor� het� eerste� jaar� geen� huur� hoefde� te� wor�
den� betaald.6� Ondanks� deze� inzet� van� de� over�
heid�zou�de�lakennering�geen�rijke�burgers�meer�
opleveren.�
�

De��nanciële�situatie�van�het�Gasthuis�
omstreeks�1660�

�
Toch� was� er� nog� wel� zoveel� vertrouwen� in� de�
lakenindustrie�dat�het�Gasthuis�in�1660�besloot�
tot� de� oprichting� van� een� lakenweverij,� die� te�
gelijkertijd�armeweeshuis�zou�zijn.�Het�was�een�
poging� van� de� gasthuismeesters� om� uit� een�
constante� en� blijkbaar� onoplosbare� financiële�
malaise� te� komen.� Vanaf� het� begin� was� in� het�
Gasthuis�alle�zorg�geconcentreerd�geweest.�Alle�
behoeftige� gezinnen,� verarmde� bejaarden� en�
wezen�werden�door�de�gasthuismeesters�geno�
teerd� en� onderhouden;� bejaarden� en� wezen�
werden� door� het� Gasthuis� ergens� in� de� stad�
uitbesteed.�Ernstig�zieken�zoals�pestlijders,�ziek�
geworden�bedelaars�en�gewonde�soldaten�kon�
den�in�het� Gasthuis�terecht,�tot�ze�weer�op�de�
been�waren�en�bij�overlijden�had�de�gasthuisva�
der�de�taak�de�begrafenis�te�regelen.�
Soms,� als� er� vanwege� de� voortdurende�
schermutselingen� tijdens� de� Tachtigjarige� Oor�
log� grote� groepen� soldaten� Weesp� aandeden,�
droeg� de� stad� een� deel� van� de� kosten.� Maar�
meestal� betaalde� het� Gasthuis� het� totale� be�
drag�uit�de�inkomsten�van�land��en�huishuur�en�
renten� � erfenis� van� de� opgeheven� kloosters.�
De� vroedschap� (het� stadsbestuur)� van� Weesp�
beschikte� erg� gemakkelijk� over� de� �nanciën�
van�het�Gasthuis.�
Tot�1610�had�het�Gasthuis�er�nog�uitstekend�
voorgestaan.� Toen� bedacht� het� stadsbestuur,�
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Weesp�(circa�1560),�door�Jacob�van�Deventer.�Van�noord�naar�zuid:�De�Laurentiuskerk,�het�Gasthuis,�de�kapel�van�
het�Jonge�Convent,�de�kapel�van�het�Oude�Convent.�Uit:� Weesp�650�jaar�stad!�(foto�André�Verheul�sr.).�

zel�ewust� vanwege� de� bloei� van� de� stad,� dat�
er� in� Weesp� een� echt� Burgerweeshuis� moest�
komen.�Alle�wezen�beneden�de�twaalf�jaar�van�
Weesper�burgers,�die�dus�het�burgerrecht�had�
den� gekocht,� zouden� daarin� moeten� worden�
opgenomen.� Tot� dan� toe� waren� deze� burger�
wezen� door� de� gasthuismeesters� uitbesteed�
geweest.�Niet�opgenomen�in�het�nieuwe�wees�
huis�werden�alle�wezen,�van�wie�de�ouders�het�
burgerrecht� niet� gekocht� hadden,� de� zoge�
noemde� armewezen!.� Een� derde� categorie�
vormden� de� gasthuiskinderen!,� de� vondelin�
gen,� de� in� onecht!� geboren� kinderen� en� de�
wezen� van� niet�oppassende�ouders.� Deze� laat�
ste�categorie�werd�noch�in�het�Burgerweeshuis�
noch� in� het� latere� Armeweeshuis� toegelaten,�
maar�bleef�in�het�Gasthuis.�
Anders� dan� de� meeste� Burgerweeshuizen� in�
Holland,�was�het�Weesper�Burgerweeshuis�niet�
gesticht�met�het�geld�van�een�grote�weldoener�
of�vanuit�een�testamentaire�beschikking,�waar�
138�

door� met� een� stevige� �nanciële� basis� gestart�
kon� worden.� Er� was� niets� van� dat� alles.� De�
vroedschap� vond� nu� eenmaal� dat� een� eigen�
Burgerweeshuis�aanzien�gaf�aan�de�stad�en�om�
dit� weeshuis� levensvatbaar� te� maken� besloten�
de� vroede� vaderen� dat� het� Gasthuis� dat� wel�
kon� betalen.� Bovendien� werd� het� Gasthuis�
verplicht� het� weeshuis� van� alle� benodigde�
brood� te� voorzien,� het� hele� jaar� door.� Een�
groot�deel�van�de�vaste�inkomsten�aan�land��en�
huishuur� en� aan� renten� moest� overgedragen�
worden�aan�het�nieuwe�weeshuis.�
Dit� bleek� voor� het� Gasthuis� een� te� grote�
aderlating.� De� gasthuismeesters� probeerden�
van�alles�om�de��nanciële�situatie�van�het�Gast�
huis� te� verbeteren:� het� in� 1623� toevoegen� aan�
het� gasthuis� van� een� echte� beyert� of� baaierd,�
een�grotere�ruimte�in�het�gasthuis�waar�zieken�
en� zwervers� onderdak� kon� worden� geboden,�
het�blijvend�opnemen�in�1643�van�door�de�gere�
formeerde�diaconie�betaalde�bejaarden,�in�1650�
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de�bijna�verdubbeling�van�het�Gasthuis�met�een�
groot�gebouw�aan�de�kant�van�de�tegenwoor�
dige� Schoolsteeg� waardoor� ook� de�
armewezen!�in�het�Gasthuis�konden�wonen�en�
niet� meer� uitbesteed� hoefden� te� worden� en�
ten� slotte,� in� 1658,� het� regulier� opnemen� van�
proveniers� of� kostkopers.7� De� armewezen!�
moesten� toen� wel� weer� het� veld� ruimen� en�
werden� uitbesteed� in� het� Burgerweeshuis� te�
gen�60�gulden�per�jaar.�En�daar�ging�het�mis.�In�
de� loop� van� 1658� en� 1659� kwamen� er� tien�
armewezen!�bij;�het�was�niet�meer�op�te�bren�
gen.�De�gasthuismeesters�zagen�nog�maar�één�
oplossing:� deze� wezen� moesten� zelf� hun� on�
derhoud� maar� verdienen� in� een� vertrouwen�
wekkend� bedrijf,� een� lakenweverij.� Bovendien�
genoot� op� dat� moment� toch� al� een� behoorlijk�
aantal� wezen,� jongens� én� meisjes,� hun� oplei�
ding�in�die�branche.8�
�

Een�lakenweverij�moest�uitkomst�bieden�

�
In�maart�1660�vroegen�de�gasthuismeesters�de�
vroedschap� toestemming� een� lakenweverij� op�
te�zetten�en�eind�april�was�het�contract�met�de�
werkbaas�Symen�Harmensz�en�diens�huisvrouw�
Aeltie� Willems� ten� aanzien� van� opvoeding� en�
opleiding�van�de� armewezen!�getekend.9�
Het�contract�verschilde�niet�erg�van�de�huur�
overeenkomsten,� waarbij�de� regenten� van� het�
Gasthuis� en� het� Burgerweeshuis� hun� wezen�
aan� een� baas� verhuurden� met� de� bedoeling�
hen� een� vak� te� laten� leren.� Een� aantal� jaren�
werkten�ze�bij�zo!n�(zelfgekozen)�ondernemer�
tegen�een�langzaam�toenemend�loon.�Het�loon�
werd� voor� het� grootste� deel,� op� wat� zakgeld�
na,�aan�het�Gasthuis�uitbetaald.�De�wezen�kre�
gen� er� kost� en� inwoning� en� de� pleegouders!�
moesten� hen� opvoeden,� kleden,� schoon� hou�
den� en� goede�manieren� leren.� Begin� jaren� vijf�
tig�"�dus�vóór�de�stichting�van�het�Armewees�
huis�"�waren�er�jongens�in�de�leer�voor�timmer�
man,� glazenmaker,� kleermaker,� schoenmaker�
én� in� de� wolweverij� bij� heel� wat� wevers,� bij�
Joost� Jorisse,� Poque,� Harmen� Jorisse,� Abram�
Gysberts�en�Klaas�Jakops.�
Tot�aan�de�stichting�van�het�Armeweeshuis�was�
�

de� keuze� nog� vrij� en� kon� de� wees� er� zelfs� op�
terugkomen.� Zo� was� Abram� Claesz� op� 10� mei�
1659�bij�de�lakenmaker�Harmen�Jorisse�geplaatst�
en�toen� hem�dat�niet� beviel�en� hij�in�december�
van� dat� jaar� op� het� schip� De�Walvis� naar� Oost�
Indië� voer,� kreeg� hij� toch� gewoon� zijn� uitzet�
mee.� De� meisjes� hadden� minder� keuze� dan� de�
jongens:� behalve� de� wolweverij� konden� ze� kie�
zen� uit� een� opleiding� in� de� huishouding� of� op�
een� naaiatelier.� Het� besluit� tot� oprichting� van�
een� armeweeshuis/lakenweverij� was� zo� haastig�
genomen� dat� diverse� leerovereenkomsten� nog�
doorliepen� toen� de� lakenweverij� van� het� Arme�
weeshuis�al�van�start�was�gegaan.�
�

De�opleidingen�

�
Volgens�het�contract�met�Symen�Harmensz�zou�
de�opleiding�van�de�jongens�drie�jaar�duren;�later�
werd�de�leerperiode�uitgebreid�tot�vier�jaar.�De�
meisjes�zouden,�na�enkele�jaren�wolweven,�een�
jaar�lang�de�huishouding�leren.�Tot�een�jaar�of�elf�
à� twaalf� gingen� de� armewezen!� naar� de� stads�
school,�daarna�kwamen�ze�op�het�trappieren�of�
lakenweven�en�tussen�18�en�22�jaar�verlieten�ze�
het�huis.�Toen�na�1744�sprake�was�van�een�malai�
se�in�de�weverij,�werd�de�leerperiode�in�het�Gast�
huis� verlengd� met� een� contract� met� een�
Weesper� ondernemer,� waardoor� de� gasthuis�
meesters� geen� verlies� leden� en� de� wezen� toch�
met� zo!n� 22� jaar� het� Gasthuis� konden� verlaten.�
De� zoon� van� de� nieuwe� werkbaas,� Symen,� zou�
de�inkoop�en�uitgifte�van�de�wol�aantekenen�en�
de�gasthuismeesters�of��regenten�elke�zaterdag�
opening�van�zaken�geven.�Aeltie�Willems�had�de�
zorg� voor� de� huishouding.� Het� echtpaar� Har�
mensz�verdiende�180�gulden,�vrije�kost�en�drank�
voor� het� hele� gezin� en� vrije� woning,� vuur� en�
licht.� Drie� jaar� later,� toen� de� zoon� volwassen�
was,� werd� het� bedrag� opgetrokken� naar� 270�
gulden.10�
In�1662�werd�het�Armeweeshuis�geïnstitutio�
naliseerd.�Er�werd�een�ordonnantie�opgesteld,�
maar� voorlopig� bleven� de� gasthuismeesters�
nog�het�bestuur�ervan�uitmaken.�De�ordonnan�
ties� van� Burgerweeshuis� en� Armeweeshuis�
leken� erg� veel� op� elkaar,� behalve� uiteraard� in�
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�
De�Regentenkamer�van�het�Gasthuis�waar�besloten�
werd�tot�het�opzetten�van�een�lakenweverij�(circa�1660)�
(fotocollectie�Museum�Weesp).��

de� beroepskeuze.� De� burgerwezen� mochten�
kiezen� wat� ze� wilden� worden,� maar� de�
armewezen!�waren�verplicht�in�de�lakenweve�
rij�te�werken.�Eerst�drie�jaar� op�het�getouw!�en�
later� zelfs� vier� jaar:� twee� jaar� om� te� leren� en�
twee�jaar�om�een�ander�te�onderwijzen.�
De�leeftijdsgrenzen�waren�voor�beide�huizen�
behoorlijk�verschillend.�Terwijl�het�burgerwees�
huis�niemand�boven�de�twaalf�jaar�accepteerde,�
stelde� het� Armeweeshuis� de� bovenste� toela�
tingsgrens�op�zestien�jaar,�behalve�wanneer�de�
armewees!�lichamelijke�of�geestelijke�gebreken�
had.�In�dat�geval�kon�men�er�zelfs�op�veel�hoge�
re� leeftijd� nog� terecht.� Het� was� dus� niet� een�
echt�kinderhuis,�maar�meer�een�werkhuis.�
De�sfeer�in�het�Burgerweeshuis�was�principi�
eel� anders.� Terwijl� van� de� armewezen!� ver�
wacht�werd�dat�ze�geld�gingen�binnenbrengen,�
hadden� de� burgerwezen� huiselijke� bijeenkom�
sten,� uitjes,� zochten� paaseieren� en� vierden�
kermis.� Overigens� liepen� alle� plaatsingen,� net�
als� bij� Gasthuis� en� Burgerweeshuis,� ook� voor�
het� Armeweeshuis� via� het� stadsbestuur.� En�
deze� plaatsing� was� in� principe� de�nitief.� Ook�
voor� het� Armeweeshuis� kreeg� het� Gasthuis�
door�de�vroedschap�een�bruidsschat�opgelegd:�
6000�gulden,�een�bedrag�dat�het�Gasthuis�voor�
een�deel�moest�lenen.11�De��nanciële�basis�van�
het�Gasthuis�bestond�nu�alleen�nog�uit�landbe�
zit.�Voor�de�zekerheid�stond�de�stad�het�Arme�
weeshuis� ook� nog� een� maandelijkse� huis�aan�
huiscollecte�in�Weesp�en�Weesperkarspel�toe.�
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Start en ontwikkeling
De� lakenweverij� startte� aan� het� Zuideinde� van�
de�Hoogstraat�in�het�Bushuis,�dat�naast�de�Clinc�
kettepoort� stond,� een� vroeger� wapendepot� en�
later� een� gevangenis.� Op� 24� juni� 1660� haalden�
de�gasthuisregenten�de�dertien� armewezen!�uit�
het�Burgerweeshuis�waar�ze�waren�uitbesteed,�
en� brachten� ze� in� de� nieuwe� gemaackte� Wol�
weverie!.12� In� de� loop� van� het� jaar� kwamen� er�
nog�zes�kinderen�bij,�in�totaal�begon�de�produc�
tie�met�negentien� armewezen!,�tien�jongens�en�
negen� meisjes.� Lysbet� Jans� Stoock,� de� oudste�
uit� een� gezin� van� drie� kinderen,� had� de� pech�
ouder� te� zijn� dan� twaalf� jaar� en� werd� dus� niet�
toegelaten� tot� het� Burgerweeshuis,� waar� haar�
beide� broertjes� wél� konden� worden� opgeno�
men.� En,� eenmaal� toegelaten,� zouden� de� jon�
gens�er�tot�hun�21ste�of�22ste�jaar�kunnen�blijven.13�
Lysbet�moest�dus�leren�laken�weven,�tot�zij�het�
Armeweeshuis� verliet.� Twee� jaar� later� vertrok�
ze�alweer,�volleerd�en�mét�haar�uitzet.�
Over�de�werktijden�in�de�nieuwe�lakenweverij�
is� niets� bekend.� In� het� Deventer� Kinderhuis,�
werkten�de�wezen�vanaf�een�jaar�of�dertien,�dus�
na� de� schoolperiode,� zo!n� twaalf� uur� per� dag,�
niet� meegerekend� de� onderbrekingen� van� een�
half�uur�!s�morgens�en�een�heel�uur�aan�het�be�
gin�van�de�middag.�De�werkdag�begon�om�5.30�
uur� en� eindigde� om� 18.00� uur.� De� grotere� kin�
deren�mochten�pas�om�20.00�uur�ophouden�met�
werken� en� hadden� dus� een� werkdag� van� veer�
tien� uur.14� Met� een� jaar� of� zeventien� waren� de�
kinderen� volleerd� en� konden� buiten� het� Huis�
werk� gaan� zoeken.� Mogelijk� dat� de� werktijden�
bij�een�baas!�wat�korter�uitvielen?�Het�Weesper�
Armeweeshuis� zal� niet� veel� verschild� hebben�
van� andere� combinaties� van� weeshuis� en� werk�
huis.� Begon� de� Weesper� lakenweverij� met� ne�
gentien�arbeidertjes,�tien�jaar�later� was�dit�aan�
tal�toegenomen�tot�51.15�Het�bedrijf�liep�dus�uit�
stekend,�maar�het�Bushuis�werd�al�gauw�veel�te�
klein.�
In�1667�verzelfstandigden�de�gasthuismeesters�
het� Armeweeshuis� en� gaven� het� een� eigen� be�
stuur,�bestaande�uit�drie�regenten�en�drie�regen�
tessen.�Dit�nieuwe�bestuur�zag�wel�in�dat�er�ver�
huisd� moest� worden.� Men� kocht� het� huis� waar�
eenmaal� burgemeester� Adam� van� Linsbeecq�
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gewoond�had�en�dat,�zoals�alle�panden�van�het�
vroegere�Oude�Convent,� eigendom� was� van� het�
Burgerweeshuis.�Het�stond�aan�de�Oude�Gracht,�
waar� nu� het� woningencomplex� Het� Oude� Con�
vent�te�vinden�is.�Het�nieuwe�Armeweeshuis�lag�
pal�naast�het�terrein�van�het�Burgerweeshuis.�De�
lakenweverij�was�inpandig;�heel�veel�later,�in�de�
negentiende� eeuw,� zou� in� diezelfde� ruimte� �
toen�binnen�de�Stadsburgerschool� �de�stadstim�
merwerkplaats�worden�ondergebracht.�
�

Grote�verschillen�in�kwaliteit�

�
Uit� het� archief� van� het� Armeweeshuis� komt�
duidelijk�naar�voren,�dat�de�lakennijverheid�van�
deze� instelling� een� grote� variatie� in� kwaliteit�
aanbood� in� een� scala� aan� kleuren.� Er� werd� la�
ken� op� de� markt� gebracht� � en� uit� de� winkel�
verkocht� �van�21⁄2,�31⁄2,�4,�5�en�51⁄2�gulden�per�el.�
Niet� altijd� werd� bij� de� inkomsten� vermeld� om�
welke�kwaliteit�het�ging,�maar�wel�altijd�of�het�
gekleurd�of�zwart�laken�betrof.�Een�heel�enkele�
keer� is� wit� laken� besteld.� De� kwaliteit� van� ge�
kleurd�laken�kon�variëren�van�21⁄2�tot�4�gulden�
per� el.� Zwart� laken� kon� tot� 51⁄2� gulden� de� el�
worden�verkocht.�Uit�de�weinige�overgebleven�
speci�caties� is� op� te� maken� dat� er� heel� wat�
variatie� in� gekleurd� laken� was,� zoals� blauw,�
blauwgrijs,� donkergroen,� zeegroen,� donker�
zeegroen,�olij�leur,�ko�ekleur,�bruin,�paars�en�
morellenkleur.� Als� er� sprake� was� van� !kinder��
laken"� dat� aan� het� Burgerweeshuis� verkocht�
werd,�ging�het�om�de�kleuren�blauw�en�zwart,�
de�kleuren�van�de�Burgerweeskleding.�
Uit� de� keuze� van� de� kleur� en� vaak� ook� de�
kwaliteit�van�het�bestelde�laken�kon�de�sociale�
status�van�de�koper�worden�afgelezen.�Tussen�
1740�en�1756,�het�eindjaar�van�de�lakenweverij,�
ging�het�voor�54%�om�zwart�laken,�maar�buiten�
het� !gepaste"� zwart� voor� zeer� veel� beroepen,�
droegen�de�achttiende�eeuwers�dus�wél�graag�
een�modieuze,�opvallende�kleur.�Echter,�zwart�
was�favoriet.�Het�merendeel�van�de�ons�beken�
de� regentenstukken� toont� heren� en� dames� in�
puur� zwart.� Uit� de� aankopen� blijkt� dat� niet� al�
leen�voor�kerkmeesters�en�dominees�laken�van�
4� gulden� de� el� voldoende� degelijk� was,� maar�
�

dat� ook� aanzienlijke� regenten� als� de� branders�
Jean� d"Arrest� en� Cornelis� van� Marken� met� die�
kwaliteit� genoegen� namen.� De� pastoor� kocht,�
misschien�uit�geldgebrek,�laken�van�31⁄2�gulden�
per�el,�maar�de�notarissen�Jan�Ploos�van�Amstel�
en� Cornelis� Hoet� � welke� laatste� bovendien�
procureur�en�secretaris�van�de�stad�was� �koch�
ten�uitsluitend�laken�van�51⁄2�gulden�per�el.�
Minder� draagkrachtige� Weespers,� die� niet�
tot� de� elite� behoorden,� kochten� in� de� winkel�
van�het�Armeweeshuis�meestal�kleine�hoeveel�
heden�laken�van�een�goedkoper�soort,�vaak�21⁄2�
gulden�per�el.�Soms�werd�er�wol�gekocht.�Ma�
kelaars� als� Gerrit� Bellaar,� Frans� Cramer� en� An�
thony� van� Marken� en� kleermakers� als� Gerrit�
Hunderling,� Cornelis� Esman� en� Harmen� Over�
dijk�kochten,�vanzelfsprekend�ten�behoeve�van�
hun�klanten,�alle�mogelijke�kwaliteit�aan.�Wees�
pers�uit�alle�lagen�van�de�bevolking�deden�dus�
in� de� laken�� en� wolwinkel� van� het� Armewees�
huis� hun� inkopen.� Maar� er� waren� ook� kopers�
van�buiten,�vooral�uit�Amsterdam,�zoals�Corne�
lis� Calkoen,� groothandelaar� in� lakensto�en� en�
zijn� zoon� Nicolaas,� Jacob� del� Court� en� zijn�
zoons� Isaac� en� Abraham,� eveneens� makelaars�
in�laken,�en�Jakop�de�Pinto.�
�

Ups�en�downs�in�de�lakenweverij�van�het�
Armeweeshuis�

�
De� nieuwe� onderneming� had� zo"n� succes� dat�
de�bestaande�weverijen�eind�1662�het�stadsbe�
stuur�vroegen�een�lakenhal�in�Weesp�te�mogen�
oprichten,�mogelijk�om�door�meer�controle�de�
eigen�producten�wat�te�beschermen.�Vanaf�de�
stichting� tot� aan� de� verzelfstandiging� maakte�
het�Armeweeshuis�elk�jaar�meer�dan�3000�gul�
den� winst.� De� opleiding� had� zo"n� goede� naam�
dat� ook� niet�wezen� zich� voor� een� aantal� jaren�
in� het� Armeweeshuis� contracteerden� om� het�
vak�te�leren.�
In�de�periode�van�de�bijna�honderd�jaar�waar�
in� de� lakenweverij� functioneerde,� zijn� er� twee�
periodes� van� duidelijke� malaise� aan� te� geven.�
De� eerste� keer� !overviel"� het� de� regenten� van�
de�lakenweverij�armeweeshuis�omstreeks�1670.�
Ze�begrepen�er�niets�van.�Zeker�lag�het�niet�aan�
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De�Hoogstraat�in�1649,�door�Jacob�Stellingwerf.�Links�naast�de�poort�het�Bushuis.�Uit:� Weesp�650�jaar�stad!�(foto�
André�Verheul�sr.).�

het� aantal� kinderen;� in� 1671� waren� dat� er� 46,�
waarvan�37�geheel�of�binnenkort�in�de�produc�
tie�konden�worden�ingeschakeld.�Men�meende�
dat� het� aan� de� leiding� lag� en� besloot� het� be�
stuur� uit� te� breiden� met� tenminste� één� laken�
maker,�maar�de�situatie�verbeterde�niet.16�Wat�
de�regenten�niet�zagen,�toen�niet�konden�zien,�
was� dat� sinds� ongeveer� 1670� de� onomstreden�
positie�van�de�Republiek�wat�betreft�de�laken�
nijverheid� voorbij� was.� Dat�de�omliggende� lan�
den,� waaronder� Engeland� en� Frankrijk,17� stevig�
begonnen� te� concurreren� tegen� veel� lagere�
prijzen.� Het� loonpeil� in� de� Hollandse� steden�
was�inderdaad�hoog.�Dat�het�hier�om�duurdere�
kwaliteit�zou�gaan,�loste�het�probleem�niet�op.�
Om� het� bedrijf� overeind� te� houden,� begonnen�
lakenweverijen� in� de� grote� steden� laken� te�
bestellen�in�gebieden�waar�de�productiekosten�
lager� lagen.18� Vandaar� waarschijnlijk� de� aanko�
pen� door� Amsterdamse� ondernemers;� het� Ar�
meweeshuis� zal� zeker� goedkoper� hebben� kun�
nen� produceren,� want� de� armewezen!� ontvin�
gen�immers�van�hun�werk�geen�loon.�
Echt� rampzalig� werd� de� situatie� voor� het�
Armeweeshuis� "� en� ook� voor�het� Burgerwees�
huis�"�toen�Weesp�in�de�oorlog�van�1672�in�de�
frontlinie� kwam� te� liggen� en� er� onder� de� vijf�
compagnieën� stadssoldaten,� die� Amsterdam�
gestuurd� had� om� de� stad� tegen� de� Fransen� te�
beschermen,� een� epidemie� uitbrak.� De� solda�
ten�waren�met�hun�vrouwen�en�kinderen�in�de�
stad� gelegerd,� opgesloten� eigenlijk,� want� de�
omgeving� van� Weesp� had� men� onder� water�
gezet� en� waar� geen� water� was,� moordden� en�
plunderden�de�Fransen.�
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Weesp�was�overvol.�Eind�1672�brak�de�epidemie�
uit�en�kostte�300�soldaten,�20�van�hun�vrouwen�
en� 52� van� hun� kinderen� het� leven.� Vanaf� no�
vember�1672�tot�juli�1673�namen�beide�weeshui�
zen�aan�de�lopende�band�soldatenkinderen�op�
en�kwamen�beide�daardoor�in�zware��nanciële�
problemen,� want� Amsterdam� betaalde� alleen�
voor� de�doodkisten� voor� hun� overleden� solda�
ten,� 345� gulden.19� Het� Armeweeshuis� nam� in�
1673� in� totaal� 58� nieuwe� bewonertjes� op,� van�
wie�er�35�overleden.�Aan�het�eind�van�het�jaar�
woonden� er� 73� kinderen.20� De� vroedschap� re�
gelde� een� lening,� een� speciale� collecte� werd�
georganiseerd� en� er� zou� een� loterij� worden�
gehouden.� Ten� slotte� werd� het� Armeweeshuis�
toegestaan� land� te� verkopen� en� zo� werd� deze�
crisis�weer�bedwongen.�
Ook� in� de� jaren� negentig� was� men� de� wan�
hoop� nabij:� de� lakenweverij� zou� moeten� wor�
den� stilgezet� en� de� kinderen� moesten� maar�
weer� in� het� Burgerweeshuis� worden� besteed.�
Deze� crisis� echter� maakte� meer� dan� duidelijk,�
waarvan� het� succes� van� de� lakenweverij� van�
het� Armeweeshuis� a�ankelijk� was:� dat� waren�
de� grote� bestellingen� van� lakenhandelaren�
buiten� Weesp.� De� lokale� markt� leverde� niet�
genoeg� op.� Wanneer� er� minder� bestellingen�
geplaatst�werden,�raakten�de�regenten�meteen�
in� paniek,� terwijl� het� toch� meer� dan� duidelijk�
was�dat�de�oorzaak�van�de�terugval�moest�wor�
den� gezocht� in� de� internationale� spanningen,�
uitlopend�op�weer�een�groot�Europees�con�ict,�
waarin� Frankrijk� en� de� Republiek� opnieuw� te�
genover�elkaar�stonden,�de�Negenjarige�Oorlog�
(1688�1697).�Deze�keer�had�stadhouder�Willem�
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III�met�toestemming�van�de�Staten�Generaal�de�
katholieke� koning� Jacobus� II� uit� Engeland� ver�
jaagd�en�was�er,�door�zijn�huwelijk�met�de�En�
gelse�troonopvolgster�Mary�Stuart,�zelf�koning�
geworden.�
Voor�de�handel�was�deze�nieuwe�grote�oorlog�
ronduit� slecht� en� met� name� de� Amsterdamse�
kooplui�wilden�vanaf�1693�een�snelle�vrede.�Alle�
deelnemers� aan� de� steeds� maar� voortdurende�
oorlog�raakten�uitgeput�en�kwamen�in�financiële�
moeilijkheden.21�In�1691�had�de�lakenverkoop�nog�
84,4%�van�de�totale�inkomsten�van�dat�jaar�uitge�
maakt,�in�1692�was�dat�nog�steeds�80,9%�van�het�
totaal,�maar�in�1693�viel�het�percentage�terug�tot�
45,5%� en� in� 1694� zelfs� tot� 15,5%� van� alle� inkom�
sten.� Dat� er� sinds� 1693� geen� grote� bestellingen�
vanuit� Amsterdam� waren� geplaatst,� kan� heel�
goed� samenhangen� met� het� feit� dat� de� grote�
kooplui�in�Amsterdam�als�gevolg�van�de�Negenja�
rige�Oorlog�even�in�de�handel�in�laken�geen�direct�
voordeel�zagen.�Maar�de�regenten�van�het�Arme�
weeshuis� concludeerden� uit� een� negatief� batig�
saldo�van�een�paar�jaar�achtereen,�eenvoudig�dat�
het� dus� met� de� lakenweverij� gedaan� was;� die�
moest�maar�stilgezet�worden.�Toen�Del�Court�in�
1695� toch� weer� bestelde� � de� vredesbesprekin�
gen�waren�aan�de�gang�en�de�oorlog�zou�spoedig�
eindigen� �werd�er�over�stopzetten�van�de�weve�
rij�niet�meer�gesproken.�
Behalve� de� continuïteit� van� de� bestellingen�
van�buiten�de�stad�vormde�ook�het�sterk�wisse�
lende�aantal�kinderen�een�onzekere�factor�in�de�
productie.�In�1690�ging�het�nog�maar�om�twaalf�
wezen,�te�weinig�om�de�zaak�draaiende�te�hou�
den,�terwijl�het�er�vijf�jaar�later�weer�twintig�wa�
ren.�In�de�jaren�van�1716�tot�1727�telde�de�weverij�
tussen�de�acht�en�de�veertien�!armewezen".�Dat�
kleine� aantal� had� natuurlijk� gevolgen:� in� 1718�
maakten� de� inkomsten� uit� laken� 30,9%� van� het�
totaal�uit,�terwijl�de�inkomsten�van�de�(jaarlijkse)�
open� schaalcollecte� langs� de� huizen� gelukkig�
voor� het� Armeweeshuis� 36,4%� uitmaakten.� In�
1719� ging� het� om� 29%� uit� laken� en� 35,6%� uit� de�
schaal.� Een� grote� bestelling� van� Isaac� Del� Court�
maakte� het� jaar� 1720� ineens� helemaal� goed:�
openstaande�rekeningen�bij�de�stad�konden�wor�
den�voldaan�en�leningen�afbetaald.22�
�

In� de� jaren� twintig� van� de� achttiende� eeuw�
begon� de� lakenweverij� van� het� Armeweeshuis�
zich� meer� tot� een� plaatselijke� aangelegenheid�
te� ontwikkelen.� Het� Burgerweeshuis� was� een�
goede�klant�en�ook�verder�blijkt�duidelijk�uit�de�
bestellingen�en�de�betalingen�dat�de�Weespers�
zich� vooral� voorzagen� van� laken� uit� de� winkel�
van�het�Armeweeshuis.�Wél�was�het�opvallend�
dat�vaak�pas�een�jaar�na�levering�betaald�werd.�
Begin� jaren� dertig� liepen� de� bestellingen� van�
buiten�de�nitief�terug.�In�1733�kocht�de�wedu�
we� Del� Court� nog� maar� voor� 70� gulden� laken�
in.23�
�

Besluit�

�
Na�1740�ging�de�lakenfabricage�in�de�hele�Repu�
bliek�en�ook�in�Weesp�bergafwaarts.�De�buiten�
landse�concurrentie�van�Silezië�en�Ierland�bleek�
moordend.� En� toen� daarbij� ook� nog� het� koren�
erg� duur� werd,� klopten� de� regenten� in� wan�
hoop�aan�bij�de�vroedschap:�het�ging�de�fabriek�
van� de� weverij� zeer� slecht,� de� levensmiddelen�
waren�niet�te�betalen�en�het�aantal�wezen�was�
hoog� (het� waren� er� in� dat� jaar� 40#).� Ook� op�
deze�crisis�was�zonder�twijfel�een�nieuwe�dure�
Europese�oorlog�van�invloed�geweest,�de�Oos�
tenrijkse� Successie�oorlog� (1740�1748),� waarin�
de� Republiek� opnieuw� tegenover� Frankrijk�
stond.� Het� stadsbestuur� gaf� toestemming� tot�
de�verkoop�van�obligaties�en�bedacht�een�nieu�
we�bron�van�inkomsten:�het�ambtgeld.�Bij�elke�
aanvaarding�van�een�stadsambt�zou�ten�behoe�
ve� van� de� armen� in� het� algemeen� � en� daar�
hoorden� ook� de� godshuizen� bij� � een� bepaald�
bedrag�betaald�worden.�
De�wolweverij�werd�er�niet�door�gered,�hoe�
wel�het�Armeweeshuis�ook�nog�het�recht�kreeg�
op� haven�� en� losgelden,� een� soort� van� belas�
ting� op� grond� van� het� laadvermogen� van� de�
schepen,� die� in� Weesp� losten.� Ook� dat� hielp�
niet� voldoende:� begin� 1749� gaf� de� stad� toe�
stemming�tot� uitverkoop.� In� 1755� kwam�in� het�
kader�daarvan�toch�nog�135�gulden�en�zes�stui�
vers� binnen.� Het� waren� de� laatste� inkomsten�
uit� de� lakenweverij� van� het� Armeweeshuis.�
O�cieel� is� de� lakenfabriek� van� het� weeshuis�
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Het�Armeweeshuis�aan�de�Oude�Gracht.�Ontwerptekening�voor�de�verbouwing�van�School�A�(het�voormalige�Arme�
weeshuis)�door�G.J.�de�Jongh�(collectie�GAW).�

niet� eens� opgedoekt:� de� fabriek� was� gewoon�
verdwenen.� In� de� volgende� jaren� zouden� de�
inkomsten�van�het�Armeweeshuis�voornamelijk�
uit� de� schaalcollectes� komen� én� uit� het�
kinderloon!,� maar� dan� verdiend� als� leerling� in�
ondernemingen�buiten�het�weeshuis.�
�
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Weesp en zijn branderijen
En�tegen�jicht�of�koorts,�daar�is�de�brandewijn�
De�allerbeste�kunst,�de�juiste�medicijn.1�

�
�
�
�
�
Aukje�Zondergeld�Hamer�

Halverwege�de�dertiende�eeuw�begonnen�bekende�artsen�als�Vitalis�de�Furno�van�
Bazel�en�Thaddeus�Alderotti�uit�Bologna�alcohol�aan�te�prijzen�als�een�
geneesmiddel�voor�bijna�alle�ziekten.�Heel�waarschijnlijk�is�dit� levenswater!,�dat�
door�distillatie�van�wijn�vrijkomt,�in�Italië�uitgevonden.�Het�zou�de�gezondheid�
bevorderen.�Het�innemen�van�enkele�druppels�brandewijn�in�één�lepel�wijn�deed�al�
wonderen,�meende�men.�

In�de�loop�van�de�veertiende�eeuw,�vooral�in�de�
tijd� van� de� Zwarte� Dood!,� schreven� de� artsen�
steeds� vaker� brandewijn� voor.� Toen� in� diezelf�
de�tijd�de�bereiding�van�alcohol�uit�graan�werd�
uitgevonden� en� het� wondermiddel� dus� veel�
goedkoper� kon� worden� bereid,� werd� het� ook�
populair� als� genotmiddel.� In� de� tweede� helft�
van�de�vijftiende�eeuw�was�brandewijn�in�heel�
West�Europa� een� volksdrank� geworden:� de�
eerste�distilleerboeken�verschenen.�
De�Staten�van�Holland�besloten�in�1583�deze�
nieuwe�nijverheid�te�belasten�en�ook�de�stedelij�
ke� regeringen� legden� accijns� op� productie� en�
afzet� van� brandewijn.� Hierdoor� werd� het� bran�
dersbedrijf� een� stuk� minder� profijtelijk.� Maar�
door�buiten�de�stad�branderijen�op�te�zetten,�in�
schuurtjes,� achterhuizen� en� stallen� "� een� distil�
leerderij�had�weinig�ruimte�nodig�"�kon�die�ste�
delijke�belasting�gemakkelijk�ontdoken�worden.�
Deze� branderijen� buiten� de� stad� brachten� niet�
alleen�de�stedelijke�financiën�veel�nadeel,�maar�
benadeelden� door� hun� oneigenlijke� concurren�
tie� ook� de� binnenbranders!.� Die� van� Weesp�
behoorden� tot� degenen� die� dit� probleem� met�
succes�in�de�Statenvergadering�van�Holland�aan�
de�orde�stelden,�en�op�10�juni�1610�besloten�de�
Staten�van�Holland�geen� buitennering!,�dat�wil�
zeggen�geen�branderijen�buiten�de�stad,�toe�te�
staan.� Wat� Weesp� betrof,� behoorde� nog� vele�
jaren� ook� de� westkant� van� de� Achtergracht� en�
�

de� noordzijde� van� Smal� Weesp� tot� verboden�
gebied,�waar�niet�mocht�worden�gestookt.2�Pas�
een�halve�eeuw�later�zouden�die�terreinen�offi�
cieel� tot� de� stad� worden� gerekend� en� mocht�
men�er�een�branderij�beginnen.�
�

Rotterdam�en�Weesp�liepen�voorop�

�
Vooral� in� Rotterdam� en� Weesp� ontwikkelde�
het� brandersbedrijf� zich� enorm.� Volgens� Dob�
belaar,�in�zijn�standaardwerk�over�de�branderij�
en� in� Holland,� lag� dat� aan� het� uitgestrekte� af�
zetgebied.� De� Weespers� brachten� de� brande�
wijn� naar� Amsterdam� en� van�daaruit� werd� het�
product� overal� naartoe� vervoerd.� Ook� veron�
derstelt� Dobbelaar� dat� in� Amsterdam� zelf� de�
branderij� niet� zo!n� hoge� vlucht� nam� vanwege�
gebrek� aan� vestigingsruimte.�Bakker� oppert� in�
zijn�artikel�over� Branderijen�in�Weesp!,�dat�ook�
de� vervuiling� van� lucht� en� water,� maar� vooral�
de� verwerking!� van� de� afvalproducten,� zoals�
de�spoeling,�problematischer�was�in�een�grote�
re� stad� als� Amsterdam� dan� in� Weesp.2� Wat�
betreft�de�vervuiling�van�het�water�in�de�grach�
ten�van�Amsterdam,�moet�gezegd�worden�dat�
het� grachtwater� nauwelijks� meer� kon� worden�
vervuild� dan� het� al� was.� Het�was� zonder� meer�
ondrinkbaar.�
Vanaf� het� begin� van� de� zeventiende� eeuw�
haalde�Amsterdam�daarom�met�waterschuiten�
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Wat�nog�rest�van�de�branderij�van�Jean�d'Arrest�in�de�
Klaas�Listinghsteeg.�

zijn�drinkwater�uit�de�Vecht�bij�Weesp.�De�Am�
sterdamse� bierbrouwers� verzorgden� zelf� de�
aanvoer�van�schoon�water�voor�hun�brouwerij�
en,� eveneens� uit� de� Vecht.� Om� de� dagelijkse�
aanvoer�van�water�ook�in�de�winter�te�kunnen�
garanderen,� zetten� de� brouwers� vanaf� 1651�
zelfs�een�ijsbreker�in.3�Maar�ten�aanzien�van�het�
groot� brengen!� van�de� varkens� blijkt� toch� wel�
dat� de� stadsbesturen� van� de� stank� en� vuilig�
heid!,� die� daarmee� gepaard� ging,� niet� erg� veel�
moesten�hebben.�De�spoeling�van�de�branderij�
en� diende� immers� als� voer� voor� de� varkens.�
Binnen�diverse�Hollandse�steden�werd�varkens�
mesterij� daarom� vlakweg� verboden� zoals� in�
Schiedam,� Delft� en� Gouda.� In� Den� Briel� mocht�
een� varkenskot� blijven� staan� zolang� de� buren�
niet�klaagden!.�
In� Weesp� was� de� overheid� al� tevreden� wan�
neer� er� geen� afval� in� de� grachten� werd� ge�
gooid.�De�stank�van�de�varkens�en�de�branderij�
en� hing� over� de� hele� stad,� want� het� grootste�
deel�van�de�branders�hield�er�een�varkensmes�
terij� op� na,� meestal� in� de� eigen� achtertuin.� De�
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varkens� werden� gevoed� met� de� spoeling� en�
vervolgens� verkocht� aan� de� Verenigde� Oost�
Indische� Compagnie� als� voedsel� tijdens�de� lan�
ge� zeereis� naar� Indië.� Vreemdelingen� die� het�
branderswonder� van� Holland� wilden� ervaren!,�
schreven� over� de� stank� van� de� branderijen� in�
Schiedam�en�de�smerige�lucht�die�over�de�stad�
hing.� En� dan� kwam� er� in� Weesp� ook� nog� de�
odeur� van� de� varkens� bij"� Weesp� was� er� dus�
vroeg� bij;� het� eerste� brandersfaillissement�
vond� ook� in� Weesp� plaats"� In� 1588� werd� het�
bedrij�e�van�Dirck�Ghijsberts,�dat�in�een�van�de�
percelen� van� het� toen� nét� opgeheven� Oude�
Convent� was� gevestigd,� failliet� verklaard.� De�
branderij� was� een� kwetsbare� tak� van� nijver�
heid.�
Met� de� Order� op� de� Buitennering!� was� dan�
wel� een� belangrijke� concurrent� uitgeschakeld,�
maar�een�veel�gevaarlijker�concurrentie�onder�
vonden�de�branders�in�de�Republiek�van�Frank�
rijk,� waar� aanvankelijk� de� grondstof� voor� de�
brandewijn� vandaan� was� gekomen.� De� Franse�
wijn�en�brandewijn�waren�in�de�Republiek�nog�
steeds�populair�en�de�Franse�regering�had�daar�
om� ook� veel� succes� met� de� bewering,� dat� het�
bij� de� Hollandse� korenbrandewijn� om� vuyl�
koorengoet!� ging.� Bovendien� begonnen� de�
Fransen� hun� eigen� handelsproducten� krachtig�
te�beschermen.�
�

Een�kwetsbare�tak�van�nijverheid�

�
Frans�protectionisme�
In�reactie�op�het�Franse�protectionisme�zetten�
de� Staten� van� Holland� de� invoer� van� Franse�
wijnen�en�brandewijnen�per�1�januari�1671�stop.�
Rotterdam�stribbelde�nog�wat�tegen,�maar�per�
september� was� het� verkopen� of� in� voorraad�
hebben� van� brandewijn,� die� van� wijn� gestookt�
was,�verboden.�Voor�Frankrijk�was�dit�een�gro�
te� tegenslag,� maar� voor� de� branders� in� de� Re�
publiek� was� het� geweldig.� Overal� schoten� de�
branderijen� als� paddenstoelen� uit� de� grond,�
ook�in�Amsterdam,�met�name�op�het�Roetersei�
land.�In�Weesp�was�het�enthousiasme�zo�groot,�
dat� men� in� november� 1671� geen� lege� erven�
meer�over�had�en�ertoe�overging�de�ongerooi�
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Nieuwstad�100,�mouterij�van�de��rma�Schimmel�en�
Bohlen.�

de� erven� achter� de� Herengracht� op� te� meten�
en� in� de� verkoop� te� doen� ten� behoeve� van� de�
branders�in�spe.�Ook�ging�op�10�december�1671�
op�de�Ossenmarkt�een�nieuwe�moutmolen�van�
start,� De� Nieuwe� Achtkant,� toeleveringsbedrijf�
voor�de�brouwerijen�en�branderijen.4�De�bepa�
lingen�van�het�stadsbestuur�konden�de�ontwik�
kelingen� niet� bijhouden� met� als� gevolg� dat� de�
stadsgracht�als�vanouds�vervuilde.�
Toen� een� jaar� later,� in� 1672,� de� Republiek�
aangevallen� werd� door� Frankrijk,� Engeland,�
Munster� en� Keulen,� waren� de� Weesper� bran�
ders� vrijwel� de� enigen� die� daarvan� pro�teer�
den.�In�1674�echter�werd�de�invoer�van�Franse�
wijnen�en�brandewijnen�(er�was�inmiddels�vre�
de�gesloten�met�Engeland,�Munster�en�Keulen)�
onder� druk� van� de� handelswereld,� met� name�
van� Rotterdam,� weer� toegestaan.� De� klap�
kwam� in� Weesp� hard� aan:� meteen� al� in� 1674�
werd�in�de�Kromme�Elleboogsteeg�een�volledi�
ge� branderij� met� twee� varkenskotten� in� de�
verkoop�gedaan,�a�omstig�uit�de�failliete�boe�
del�van�Pieter�Beeckman.�De�ene�brander�na�de�
andere�ging�failliet.�In�de�transportregisters�van�
�

na�1680�komen�we�heel�wat� gewesene�brande�
rijen!� tegen.5� Vele� bedrijven� stonden� leeg� en�
raakten�in�verval.�De�vroedschap�was�ten�einde�
raad� en� besloot� op� allerlei� manieren� de� stad�
voor�nieuwe�burgers�aantrekkelijk�te�maken.�In�
een� advertentie� in� de� Amsterdamse� Courant�
werden�aan�geïnteresseerden�goede�woningen�
in� huur� aangeboden� tot� een� seer� kleijne� prijs!�
en�gratis�burgerrecht.6�
In� de� loop� van� 1687� ging� Frankrijk� zo� ver� in�
zijn� protectionisme,� dat� het� niet� alleen� de� in�
voer�van�Hollandse�lakens�en�Hollandse�haring�
zwaar� belastte,� maar� dat� er� zelfs� beslag� werd�
gelegd�op�Hollandse�goederen�en�schepen�die�
in� de� Franse� havens� aangemeerd� lagen.� Op� 18�
oktober� 1688� besloten� de� Staten�Generaal� tot�
een�algemeen�verbod�op�de�invoer�van�Franse�
producten,� totdat� het� beslag� op� de� schepen�
zou�zijn�opgeheven.�
�
Een�korte�opleving�
Nadat� stadhouder� Willem� III� in� november� van�
1688� de� katholieke� Engelse� koning� Jacobus� II,�
zijn� schoonvader,� had� verjaagd,� waarop� deze�
naar� Frankrijk� vluchtte,� verklaarde� de� Franse�
koning� Lodewijk� XIV� de� Republiek� de� oorlog.�
De�Negenjarige�Oorlog�was�begonnen.�Het�jaar�
daarop� werden� Willem� III� en� zijn� vrouw,� de�
Engelse� prinses� Maria� Stuart,� koning� en� konin�
gin� van� Engeland.� Als� gevolg�van� de�oorlogssi�
tuatie,�waarin�Frankrijk�opnieuw�de�tegenstan�
der�was,�duurde�het�invoerverbod�tot�1697,�het�
einde�van�die�oorlog.7�
Dankzij� het� invoerverbod� herleefde� de� bran�
derij.� Verlaten� branderijen� werden� weer� in� ge�
bruik� genomen� en� er� kwamen� nieuwe� bij.� De�
Weesper� branders� beleefden� een� gouden� tijd.�
Binnen�tien�jaar�was�het�aantal�ketels�meer�dan�
verdubbeld� tot� 62"8� Diverse� Weespers� begon�
nen,�naast�hun�eigenlijke�beroep,�in�hun�achter�
huis� een� winstgevend� branderijtje� zoals� Philip�
pus�Jolijn,�die�rector�was�van�de�Latijnse�School.�
Hij� woonde� aan� het� eind� van� de� Nieuwstad� en�
combineerde�tien�jaar�lang�ambt�en�beroep.9�
�
Faillissementen�
De�Vrede�van�Rijswijk�(september�1697)�die�de�
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Gevelsteen�met�distilleerketel�en�koelvat�in�de�achter�
gevel�van�een�branderij�van�Drosthagen�in�de�Midden�
straat.�

invoer�van�Franse�artikelen,�waaronder�brande�
wijn,�weer�toestond,�bracht�de�verworven�wel�
vaart� opnieuw� in� gevaar.� De� eerste� failliete�
boedel,� die� van� Hilgert� Cramer,� werd� al� op� 2�
mei�1698�verkocht.�Daaronder�viel�onder�meer�
De�Snoek,�een�dubbele�branderij�met�vijf�ketels,�
die�aan�de�Herengracht�stond.�Toch�waren�het�
niet�de�beschermende�maatregelen�van�Frank�
rijk�die�de�Weesper�branderij�de�grootste�scha�
de� toebrachten.� Het� was� de� mislukte� graan�
oogst�als�gevolg�van�slecht�weer,�niet�alleen�in�
ons�land,�maar�in�alle�omringende�landen�waar�
uit�graan�werd�ingevoerd.�De�graanprijzen�ste�
gen� tot� ongekende� hoogte� en� graan� was� in�
Holland�de�grondstof�voor�de�brandewijn.�
De�Staten�Generaal�besloten�in�oktober�1698�
niet� alleen� tot� een� verbod� op� de� uitvoer� van�
granen,� waartoe� overigens� allerlei� buurstaten�
eveneens� besloten,� maar� bovendien� tot� een�
tijdelijk� verbod� op� het� stoken� van� brandewijn�
uit� welke� graansoort� dan� ook.� Om� te� kunnen�
controleren�of�de�branders�zich�aan�dit�verbod�
hielden,�moesten�ze�op�het�stadhuis�de�helmen�
van� hun� ketels� inleveren.� Zonder� de� helmen�
was� distillatie� onmogelijk,� want� die� helmen�
moesten� de� alcoholdamp� uit� de� ketel� opvan�
gen�en�naar�de�koeler�leiden.�Weesp�telde�toen�
34� branders,� die� samen� 77� helmen� moesten�
inleveren.�
Een� groot� deel�van� de� bevolking� van� Weesp�
zag�haar�inkomsten�verdwijnen,�vooral�de�ech�
te� branders.� Voor� hen� die� uit� speculatie� met�
een� branderij� waren� begonnen,� viel� het� vaak�
nog� wel� mee.� Zij� konden� meestal� terugvallen�
op�hun�oude�beroep�van�koopman,�timmerman�
of� chirurgijn� zoals� de� eerdergenoemde� Philip�
pus� Jolijn,� die� voortaan� uitsluitend� rector� was.�
Vele� brandersknechten� echter� vervielen� tot�
absolute� armoede.� De� diaconie� draaide� over�
uren� vanwege�de�armoede� in�de� stad,�die� nog�
verergerde�door�de�dure�levensmiddelen.�Toen�
circa�1700�het�verbod�op�het�stoken�werd�inge�
trokken,� waren� de� kleine,� voornamelijk� gele�
genheidsbranders�verdwenen.�10�
Gedurende� de� eerste� decennia� van� de� acht�
tiende� eeuw� zette� de� achteruitgang� door� hoe�
wel� de� aanvoer� van� koren� normaliseerde.� Tus�
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sen�1700�en�1746�moesten�zestien�branders�hun�
branderijen,�vaak�hun�hele�hebben�en�houden,�
verkopen.� Zodat� van� de� 34� branders� van� 1698�
er�in�1748�nog�achttien�over�waren.�Onder�deze�
achttien�waren�twee�Hugenoten,�Jean�d Arrest�
en�Jean�Daniel�Thuret.�
�

Vluchtelingen�uit�Frankrijk�

�
Sinds� 1680� waren� de� Hugenoten,� Franse� pro�
testanten,� in� hun� eigen� land� steeds� zwaarder�
vervolgd.� Hun� koning,� Lodewijk� XIV,� streefde�
naar�een�puur�katholiek�Frankrijk.�Door�in�1685�
met� de� ophe�ng� van� het� Edict� van� Nantes� de�
Hugenoten� hun� vrijplaatsen� af� te� nemen,� ver�
klaarde�Lodewijk�XIV�hen�in�feite�vogelvrij.�Min�
stens� 50.000� Franse� protestanten� vluchtten�
naar�de�Republiek.�
Toen� de� Weesper� vroedschap� begin� jaren�
tachtig�in�de�Amsterdamse�Courant�een�werven�
de� advertentie� zette� voor� nieuwe,� belangstel�
lende,�ondernemende�burgers,�had�men�vooral�
de�rijkere�protestantse�vluchtelingen�uit�Frank�
rijk�in�gedachten.�Vanaf�ongeveer�1680�begon�
nen�deze�zich�dan�ook�in�Weesp�te�vestigen.�De�
families�d Arrest�en�Thuret�werden�al�gauw�niet�
alleen� belangrijke� branders� maar� ook� bestuur�
ders.�Verder�vestigden�zich�in�Weesp�de�Waalse�
predikant�Pierre�Pellet,�de�koster�van�de�Waal�
se�gemeente�Pierre�Povet�en�de�schoolmeester�
Philippe� Favrot,� schoonvader� van� Jean� d � Ar�
rest.�Allen�voelden�zich�al�gauw�thuis�in�Weesp.�
Ds.� Pellet� mocht� elke� veertien� dagen� de� Lau�
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De�branderij�in�de�Kromme�Elleboogsteeg,�die�eerst�tot�
porseleinfabriek�en�vervolgens�tot�katoendrukkerij�
werd�omgebouwd.�

renskerk� voor� zijn� kerkdiensten� gebruiken� en�
de� stad� betaalde� hem� een� traktement� van� 100�
gulden�per�jaar.�
Al� in� 1705� werd� de� Hugenoot� Charles� de� la�
Fontaine� dit� Wiquart� junior� in� de� vroedschap�
gekozen.� Hij� zou� later� burgemeester� worden.11�
Op�het�moment�van�zijn�verkiezing�was�hij�dus�
burger� van� de� stad� én� welgesteld,� anders�
kwam� je� niet� in� de� vroedschap.� Achter� zijn�
woonhuis�aan�de�Nieuwstad�had�de�familie�De�
la� Fontaine� twee� branderijen,� die� doorliepen�
tot�aan�de�Achtergracht.�
Jean� d Arrest� kocht� met� Pierre� Favrot� een�
dubbele� branderij� aan� de� Nieuwstad.� Een� jaar�
later� kwam� een� vierde� deel� van� de� molen� De�
Vrientschap�in� zijn� bezit� en� samen� met� Samuel�
de�Rondau�de�Semery�kocht�hij�een�grote�bran�
derij,�die�de�hele�tegenwoordige�Klaas�Listingh�
steeg�besloeg�van�de�Nieuwstad�tot�de�Achter�
gracht.�Jean�d �Arrest�kwam�in�1720�in�de�vroed�
schap�en�zou�eveneens�burgemeester�worden.�
Dankzij� de� nieuwe� ondernemende� burgers� uit�
Frankrijk�hadden�er�in�de�eerste�twee�decennia�
van�de�achttiende�eeuw�toch�aardig�wat�trans�
acties� plaatsgevonden� binnen� de� Weesper�
branderswereld.� Terecht� kon� Robert� Hennebo�
in�1718�nog�dichten:�
t�Klein�Weesop,�roem�van� t�Vaderlant,�
Is�onvergank lijk�door�zijn�brant.�
Maar� in� het� midden� van� die� eeuw,� toen� het�
aantal� branders� terugviel� tot� achttien,� kon� dat�
echt� niet� meer� beweerd� worden.� De� Weesper�
branderij� was� over� haar� hoogtepunt� heen� en�
liep�duidelijk�terug.�
�

Concentratie�

�
Er�waren�nu�nog�maar�achttien�branders�over,�
maar� geen� achttien� branderijen.� Anders� dan�
vrijwel� alle� branders� uit� de� zeventiende� eeuw,�
waren� deze� nieuwe� Franse� ondernemers� rijk.�
Ze� kochten� maar� aan,� bovendien� betaalden� ze�
het� grootste� deel� van� hun� aankopen� contant.�
Het�aankoopbeleid�van�Jean�d Arrest�was�rond�
uit� agressief.� In� de� loop� van� enkele� decennia�
had� er� in� de� branderswereld� van� Weesp� een�
concentratie� van� meerdere� bedrijven� in� één�
�

hand�plaatsgevonden,�waardoor�er�in�1748�toch�
nog�van�23�branderijen�kon�worden�gesproken.�
Verreweg� de� grootste� van� de� branders,� inder�
tijd�de��rma�Jean�d Arrest�en�zonen,�bezat�drie�
branderijen.�Nicolaas�Rietmeijer,�Jan�van�Brug�
gen�en�Jean�Daniël�Thuret�bezaten�er�elk�twee.�
Met� sommige� branders� ging� het� dus� heel�
goed,� maar� over� het� algemeen� ging� de�
Weesper� branderij� achteruit,� nota� bene� de�
belangrijkste�tak�van�nijverheid�in�de�stad.�Voor�
de� werkgelegenheid� van� de� arbeidersbevol�
king,� met� name� voor� het� korendragersgilde,�
was�naast�het�verdwijnen�van�vele�branderijen,�
de� concentratie� van� de� bedrijven� buitenge�
woon� nadelig.� Sinds� 1711� hadden� de� branders�
het� recht� per� ruwketel� een� last� graan� door�
eigen�mensen�van�boot�of�wagen�naar�de�bran�
derij� te� laten� overbrengen.� Vanwege� de� con�
centratie� waren� er� meerdere� ketels� bijeenge�
bracht�waardoor�de�branders�zelf�hele�schuiten�
met� graan� door� eigen� knechten� konden� laten�
binnenbrengen.�Van�het�gilde�van�de�korendra�
gers� werd� nauwelijks� meer� gebruik� gemaakt.�
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De�mouterij�aan�het�Achterom�van�de��rma�Meijer,�in�
circa�1945�gestopt.�

als�ze�vanaf�dat�moment�maar�gingen�betalen.�
Ook�het�vervoer�van� tonnenspek!�en�spek� aan�
zijden!� wilden� de� branders� belastingvrij� hou�
den.� Maar� de� vroedschap� maakte� daar� een�
einde�aan�door�te�besluiten�dat�voortaan�voor�
elk� geslacht� varken� vijf� stuivers� aan� het� stads�
bestiaal� (een� plaatselijke� accijns)� ten� behoeve�
van�de�stadskas�moest�worden�betaald.�
�

Verlaging�van�de�productie�

Op�die�manier�kwam�er�in�de�korendragersbus,�
waarvan�de�inhoud�nodig�was�voor�uitkeringen�
bij� ziekte� en� overlijden,� niets� meer� binnen.� In�
1753� vroeg� het� korendragersgilde� het� besluit�
van�1711�te�herroepen.��
Doordat� dit� moest� gebeuren� door� het�
gerecht!,� dat� wil� zeggen� het� College� van�
Schout,� Burgemeesters� en� Schepenen,� waarin�
de� branders� de� boventoon� voerden,� maakte�
het� gilde� geen� schijn� van� kans.� Maar� de� bran�
ders� beloofden� wél� voor� elke� last� graan,� die�
door� eigen� volk� werd� overgebracht,� aan� de�
korendragersbus�vier�stuivers�af�te�dragen.�
Een� poging� van� de� gezamenlijke� branders,�
enkele�jaren�later,�om�van�de�plaatselijke�belas�
ting�op� het�gemaal!�(het� ketelgeld!�"�een�ste�
delijke� belasting� uit� 1641)� verlost� te� worden,�
leed� schipbreuk.� Ook� dat� verzoek� moest� in� de�
vroedschapsvergadering� worden� behandeld,�
maar�doordat�de�branders�daar�als�gevolg�van�
de� concentratie� binnen� de� branderswereld�
geen� meerderheid� meer� hadden,� bleef� deze�
belasting�bestaan.�De�Weesper�branders�berie�
pen�zich�op�het�feit�dat�de�Staten�van�Holland�
de� belasting� op� het� gemaal,� op� het� gebruikte�
graan� dus,� voor� branders� in� 1752� al� hadden�
afgeschaft.� De� vroedschap� echter� meende� dat�
de� stadskas� deze� inkomsten� niet� kon� missen:�
de� branders� moesten� hun� ketelgeld� blijven�
betalen.12� Ze� weigerden.� Pas� tien� jaar� later�
werd� deze� kwestie� bijgelegd� en� al� die�tijd� was�
deze� belasting� niet� betaald.� De� vroedschap�
schold� de� branders� hun� belastingschuld� kwijt,�
150�

�
Eind� 1771� verplichtten� de� Staten� van� Holland,�
vanwege� de� buitengewone� hoogte� van� de�
graanprijzen,�de�branders�hun�productie�tot�de�
helft�te�verminderen:�brood�ging�vóór�jenever.�
Daartoe�moest�opgave�gedaan�worden�van�het�
aantal� ketels� en� de� normaal� verstookte� hoe�
veelheid�graan.�Toen�bleek�dat�de�concentratie�
van�de�productie��ink�had�doorgezet.�Het�aan�
tal�branders�was�afgenomen�tot�acht,�maar�bij�
elkaar� hadden� deze� ondernemers� in� totaal� ne�
gentien� branderijen,� 42� ruwketels� en� 24� distil�
leerketels�staan.�
Na� een� faillissement� verdween� in� 1785� Jan�
Jacobus� Thuret� uit� Weesp.� Hij� vertrok� naar�
Amsterdam,� maar� hield� nog� wel� aandelen� in�
een� aantal� branderijen� in� Weesp.� D!Arrest�
kocht� uit� zijn� boedel� de� helft� van� de� nieuwe�
molen� De� Hoop� (1774),� die� buiten� de� Muider�
poort� aan� de� Vecht� stond.� De� Vierde� Engelse�
oorlog� (1780�1784),� die� de� export� ernstig� be�
lemmerde� en� het� koren� fors� duurder� maakte,�
had� Thuret�de�das� om� gedaan.� Twee� jaar� later�
nestelde�zich�een�nieuwe�generatie�branders�in�
Weesp.�Het�waren�Gerrit�Rittenberg�en�de�com�
pagnons� Jan� Schimmel� Hendrikz.� en� Hendrik�
Schimmel,� a�omstig� uit� Amsterdam.� Ze� koch�
ten� vooreerst� een� dubbele� branderij� op� de�
hoek� van� de� Hoogstraat� en� de� gracht� !t� Vosje,�
gevolgd�door�een�dubbele�branderij�op�!t�Vosje�
en� een� mouterij� aan� de� Herengracht.� In� 1793�
zou� Hendrik� Schimmel� in� de� vroedschap� wor�
den�opgenomen.�
Het� beeld� veranderde� totaal,� nadat� in� 1791�
mr.� Abraham� d!Arrest� overleed.� Uit� zijn� nala�
tenschap�werd�vooral�veel�aangekocht�door�de�
�rma� J.� en� H.� Schimmel,� door� burgemeester�
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Jan�Peelen�van�de��rma�Barent�Peelen�&�Zoon�
en�door�Abraham�de�Lanoy,�sinds�1793�beëdigd�
brander� en� burger� van� de� stad.� In� 1795,� ten�
tijde�van�de�Bataafse�Republiek,�waren�er�nog�
vijf� branders� over.� Dat� waren:� Thuret,� Dorland�
en�Comp.,�Barent�Peelen�&�Zoon,�Rittenberg�en�
Gebr.� Schimmel� en� Abraham� de� Lanoy� en� Cor�
nelis� van� Velzen.� De� Franse� Tijd� waarin� de� ex�
port�over�zee�verboden�werd,�waarvan�Weesp�
totaal�a�ankelijk�was,�betekende�het�absolute�
einde�van�de�Weesper�branderijen.�Na�het�ver�
trek�van�de�Fransen�was�er�nog�één�moeizaam�
overeind�gehouden�bedrijf�met�vier�ketels�waar�
28�mensen�werkten.�
�

Een�ander�verloop?�

�
Had�de�ontwikkeling�van�de�Weesper�branderij�
een�ander�verloop�kunnen�hebben?�In�oktober�
1771,�kort�voordat�de�Staten�de�branders�gelast�
ten�hun�productie�tot�de�helft�te�verminderen,�
legde� de� Delfshavense� brander� Bernardus� De�
tert� de� pensionaris!� (juridisch� adviseur)� van�
Delft� uit,� waarom� een� uitvoerverbod� op� de�
korenbrandewijn�voor�de�brandewijnnijverheid�
desastreus�moest�zijn:�20�à�30�branderijen�wa�
ren� immers� voldoende� om� in� de� consumptie�
van�Holland�zelf�te�voorzien.�De�overige�stoke�
rijen� konden� alleen� dankzij� de� handel� met� het�
buitenland�overeind�blijven.�Rond�1700�was�de�
belangrijkste� uitvoer� gericht� op� Engeland,�
Frankrijk,� Spanje,� de� landen� om� de� Oostzee,�
Oost�� en� West�� Indië� en� Noord�� Amerika.� Voor�
deze,�in�hoofdzaak�westwaarts�gerichte�export�
waren� de� Maashavens� het� gunstigst� gelegen�
en� halverwege� de� achttiende� eeuw� begonnen�
deze�havens�deze�handel�de�nitief�van�Amster�
dam�over�te�nemen.�Ook�voor�Weesp,�dat�in�de�
zeventiende� eeuw� voor� de� moutvoorziening�
van� Amsterdam� de� belangrijkste� leverancier�
was�geweest,�was�dit�een�slechte�ontwikkeling.�
De� snelle� opkomst� van� Schiedam� als� bran�
dersstad� was� eveneens� het� gevolg� van� een�
gunstiger� infrastructuur� dan� die� van� het� in� de�
zeventiende� eeuw� zo� belangrijke� Rotterdam.�
Deze� infrastructuur� was� ontstaan� door� het�
verval� van� de� haringvisserij.� Hierdoor� kwamen�
�

allerlei�schuren�en�bouwsels�aan�het�water�die�
een� open� verbinding� hadden� naar� zee,� vrij.�
Deze�ligging�bleek�buitengewoon�geschikt�voor�
de� vestiging� van� branderijen.�Niet� alleen� door�
dat� het� graan� direct� van� de� boot� naar� het� be�
drijf�kon�worden�overgebracht,�maar�ook�door�
dat� de� afvoer� van� jenever� en� afvalsto�en� wei�
nig� problemen� opleverde.� Bovendien� lagen� de�
grondprijzen� in� Schiedam� veel� minder� hoog�
dan� in� Rotterdam.� Tot� grote� ergernis� van� de�
Rotterdammers� startte� Schiedam� in� 1718� een�
moutwijnbeurs�waar�alle�Schiedamse�branders,�
en�ook�die�van�Rotterdam,�hun�moutwijn�moes�
ten� verhandelen.� Schiedam� had� in� die� tijd� 99�
branders� aan� het� werk.� Rotterdam� had� het�
toen�al�tegen�Schiedam�afgelegd.13�In�1752�telde�
Schiedam� 94� branders� Rotterdam� had� er� op�
dat�moment�44.�
De� moutvoorziening� van� Amsterdam� "� voor�
jenever,�likeuren�en�bier�"�die�in�de�zeventiende�
en�de�eerste�helft�van�de�achttiende�eeuw�nog�
voornamelijk�vanuit�Weesp�geschiedde,�was�in�
1771� al� grotendeels� door� Schiedam� overgeno�
men.� Schiedam� leverde� 90.000� liter� moutwijn�
aan� Amsterdam,� terwijl� Weesp� circa� 26.000�
liter�aanvoerde.14�Hier�is�dus,�anders�dan�Bakker�
stelt,�wel�degelijk�sprake�van�een�terugval.15�In�
die�tijd�telde�Schiedam�106�branders�en�Weesp�
negentien.�Een�ander�belangrijk�verschil�tussen�
Weesp�aan�de�ene�kant�en�Schiedam�én�Rotter�
dam� aan� de� andere� kant,� is� dat� concentratie�
van� bedrijven� in� laatstgenoemde� steden� niet�
voorkwam,�zodat�de�belangen�van�deze�nijver�
heid� door� zoveel� mogelijk� branders� kon� wor�
den� behartigd.� Binnen� hun� vroedschap� werd�
een� kwestie,� die� de� branders� aanging,� niet� zo�
gauw�afgestemd#�
Tenslotte,� omstreeks� 1700� had� Weesp� een�
bevolking� van� 3000� inwoners.� Dit� aantal� zou�
tot�1795�zelfs�nog�wat�minderen�en�bijna�50�jaar�
later� woonden� er� nog� steeds� iets� minder� dan�
3000� mensen� in� Weesp.16� Dat� getuigt� niet� van�
een� grote� economische� bloei.� Schiedam� daar�
entegen�behoorde�mét�Amsterdam,�Den�Haag�
en�Rotterdam,�tot�de�weinige�Hollandse�steden�
die� een� uitbundige� groei� doormaakten,� met�
ruim�9000�inwoners�in�1795.17�
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Drie�huizen�van�brandersknechts,�gebouwd�in�1796�
door�de�brander�Cornelis�van�Velsen�van� De�Gekroon�
de�Snoeck!.�Deze�branderij�stond�waar�nu�het�hotel�
Het�Hart�van�Weesp!�is.�

servator� van� het� Gemeentemuseum� Weesp.� Zij�
promoveerde�op�de�armenzorg�in�Weesp�(2006)�
en� verzorgde� diverse� publicaties� over� de�
Weesper� geschiedenis� onder� andere� in� TVE!� en�
Niftarlake!.�
�
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Noten�
�

Wat�herinnert�nog�aan�de�branderijen?�

�
In�Schiedam�is�de�jeneverstokerij�nog�steeds�de�
belangrijkste�tak�van�nijverheid,�dat�is�in�Weesp�
sinds� de� Franse� tijd� niet� meer� zo.� Branderijen�
werden� er� verkocht� en� er� kwamen� andere� be�
drijven�in�de�panden:�een�porseleinfabriek,�een�
katoenververij,�een�drukkerij�(Van�Houten),�een�
�etsenfabriek,� een� melkfabriek,� supermarkten�
en�dergelijke.�Daardoor�is�een�groot�aantal�van�
de� bedrijfspanden� van� deze� branderijen� be�
waard�gebleven.�Ze�staan�vooral�aan�de�Nieuw�
stad,� de� Herengracht,� de� Hoogstraat,� de� Mid�
denstraat� en� (tot� voor� kort)� aan� de� Achter�
gracht.�Heel�bijzonder�is,�dat�een�aantal�perso�
neelswoningen� ook� nog� bewaard� is� gebleven.�
Deze�zijn�te�vinden�aan�de�Achterherengracht.�
Waar� stonden� de� branderijen� in� 1748?� Aan� de�
Hoogstraat� stonden� er� twee,� aan� de� Achter�
gracht� Oostzijde� drie,� aan� de� Herengracht� vier,�
aan� de� Grobbe� één,� aan� de� Nieuwstad� twee,�
tussen� de� Nieuwstad� en� de� Achtergracht� vijf�
(namelijk� Kromme� Elleboogsteeg� twee,� Breed�
straat�één,�Klaas�Listinghsteeg�één�en�de�Luther�
se� steeg� één),� verder� in� de� Sleutelsteeg� één� en�
aan� de� Achtergracht� Westzijde� vier� stuks.� Er�
stonden�in�die�tijd�in�Weesp�tien�molens�te�draai�
en.�Het�zou�toch�wel�heel�bijzonder�zijn,�wanneer�
binnenkort�in�Weesp,�zoals�onlangs�is�aangekon�
digd,�weer�een�branderij�zal�worden�gevestigd.�
�
Dr.� Aukje� Zondergeld�Hamer� was� lerares� ge�
schiedenis� in� Rotterdam� en� Amsterdam� en� con�
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Rokende Schoorstenen en Dreunende
Machines



Weesp, industriestad 1945-2000

Gjalt�Zondergeld�

Weesp�was�en�is�nog�altijd�een�echte�industriestad.1�Dat�was�het�al�in�de�
zeventiende�en�de�achttiende�eeuw,�maar�dat�werd�het�nog�veel�meer�sinds�het�
laatste�kwart�van�de�negentiende�eeuw.�In�die�periode�was�de�cacao��en�
chocoladefabriek�Van�Houten,�al�sinds�1850�in�Weesp�gevestigd,�het�
toonaangevend�bedrijf�waarvan�heel�Weesp�a�ankelijk�was.�

De�Weesper�industrie�in�1945�

�
Van�Houten�blijft�de�grootste�
Na� de� Tweede� Wereldoorlog� was� Van� Houten�
nog�steeds�belangrijk,�maar�niet�meer�zo�over�
heersend�als�daarvoor.�Volgens�de�Volkstelling�
van�1947�telde�Weesp�bijna�8000�inwoners.�De�
beroepsbevolking� bestond� toen� uit� 3130� men�
sen:�2376�mannen�en�754�vrouwen.�In�de�indu�
strie� werkten� 1378� mannen� en� 284� vrouwen.�
Daarmee� was� de� industrie� de� belangrijkste�
bedrijfstak� en� dat� zou� deze� blijven.� De� voe�
dingsmiddelenindustrie� (in� de� eerste� plaats�
Van�Houten)�bood�de�meeste�banen:�380�man�
nen� en� 61� vrouwen,� direct� gevolgd� door� de�
metaalindustrie� (vooral� Magneet)� met� 402�
mannen�en�12�vrouwen.�In�de�chemische�indu�
strie�(Philips�Van�Houten)�werkten�137�mannen�
en�25�vrouwen.�In�totaal�kwamen�933�forenzen�
dagelijks� naar� Weesp,� meestal� met� de� trein� of�
de��ets.�Slechts�34�kwamen�toen�met�de�auto!2�
De�twee�keer�in�de�week�verschijnende�krant�
De�Nieuwe�Weesper�startte�in�mei�1948�met�een�
reportagereeks� over� het� weer� op� gang� geko�
men� bedrijfsleven� onder� de� toen� nog� politiek�
correcte�titel� Rokende�Schoorstenen�en�Dreu�
nende� Machines".3� Niet� minder� dan� 17� indu��
striële� bedrijven� in� Weesp� en� Weesperkarspel�
werden� besproken� en� daarmee� kwamen� lang�
niet�alle�ondernemingen�aan�bod.��
Veruit�de�grootste�was�Van�Houten.�Toch�ver�
keerde� deze� internationaal� bekende� onderne�
ming� de� eerste� jaren� na� de� oorlog� niet� echt� in�
�

florissante� omstandigheden.� Tot� in� 1947� kon� er�
niet� normaal� gewerkt� worden,� doordat� de� aan�
voer� van� cacao,� voornamelijk� uit� West�Afrika,�
stokte� en� doordat� er� te� weinig� kolen� konden�
worden� geleverd.� Technische� storingen� waren�
aan�de�orde�van�de�dag.�Toen�eindelijk�in�1949�de�
distributie�van�cacao�werd�afgeschaft,�schoot�de�
productie� met� sprongen� omhoog.� Naast� de� be�
kende�cacaoproducten�(chocoladerepen,�choco�
ladekorrels� en� chocoladepasta)� produceerde� de�
fabriek�voor�de�banketbakkers�cacaoboter.4�
De�arbeidsverhoudingen�op�de�grote�fabriek�
waren� op� dat� moment� in� tegenstelling� tot� in�
het�begin�van�de�twintigste�eeuw�redelijk�goed�
te� noemen.� Het� personeel� was� dankbaar,� dat�
de� directie� tijdens� de� oorlog� de� productie� zo�
goed� mogelijk� had� kunnen� volhouden� om� zo�
de�meeste�werknemers�aan�de�Arbeidsinzet�te�
laten�ontsnappen.�
Weesp�werd�tot�de�ondergang�van�Van�Hou�
ten� in� 1971� eigenlijk� steeds� gedomineerd� door�
deze�grote�fabriek,�die�niet�alleen�voor�werk�en�
snoepgoed� zorgde,� maar� ook� sociaal�cultureel�
vele� mensen� aan� zich� bond.� Het� muziekkorps�
De�Adelaar� (het� symbool� van� Van� Houten� was�
een� arend),� de� voetbalclub� Rapiditas,� het� was�
allemaal�vanuit�Van�Houten�ontstaan.�Naast�de�
hervormde,� de� katholieke� en� de� gereformeer�
de� kerk� werd� door� enkele� leden� van� de� Van�
Houtenfamilie� zelfs� een� eigen� vrijzinnig�
protestantse�kerk�gerealiseerd.�
Philips�Van� Houten� produceerde� nog� steeds�
het�succesproduct�Dohyfral,�bestaande�uit�vita�
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De�kantoorafdeling�van�Van�Houten�(circa�1960�1965).�

mine� D3� ter� bestrijding� van� de� Engelse� ziekte,�
waarvan� de� productie� in� 1930� in� Weesp� was�
gestart.�Daarnaast�werd�samengewerkt�en�ten�
slotte�gefuseerd�met�Roxane�in�Olst,�een�fabriek�
die� insuline� voor� suikerpatiënten,� leverextract�
tegen� bloedarmoede� en� keeltabletten� produ�
ceerde.� In� januari� 1948� lanceerde� Philips�Van�
Houten,�inmiddels�omgedoopt�in�Philips�Roxane,�
het�eerste�influenzavaccin�in�Europa.�In�1958�zou�
de�naam�worden�veranderd�in�Philips�Duphar.�
�
Andere�industriële�bedrijven�
Na� de� oorlog� was� er� van� de� verschillende� ta�
baksfabriekjes,� waar� tot� in� het� begin� van� de�
twintigste�eeuw�vaak�onder�slechte�omstandig�
heden� werd� gewerkt,� alleen� de� Tabaksmaat�
schappij� H.� Oldenkott� en� Zoon,� sinds� 1938� in�
Weesp,� nog� actief.� Hier� werd� pijptabak� ge�
maakt,� die� tot� in� de� jaren� zeventig� door� heel�
Nederland�werd�gerookt.�
154�

In� Weesp� waren� toen� twee� zuivelfabrieken�
gevestigd.� Neerlandia� aan� de� Achtergracht�
produceerde�voor�de�oorlog�vooral�geconden�
seerde� melk� in� blik,� na� de� oorlog� vooral� melk,�
chocolademelk,� yoghurt,� gerstepap� en� room�
boter.�De�boeren�in�Weesp�en�omgeving�lever�
den� hun� melk� aan� deze� fabriek.� Op� dat� mo�
ment� woonden� er� nog� 31� binnenboeren� in�
Weesp,� van� wie� de� laatste� in� 1998� uit� de� bin�
nenstad� zou� vertrekken.� De� Valk� op� het� indu�
strieterrein�aan�de�Nijverheidslaan�maakte�een�
enorme�groei�door�met�zijn�hoofdproduct,�het�
margarinemerk�Weesper�Kluit.�
Vlak� naast� De� Valk� stond� de� Zeepfabriek�
Weesp,� die� zeep� leverde� aan� de� wasserijen� in�
Weesp�en�de�omgeving�onder�de�toepasselijke�
merknaam� Wasal.� De� mout� verwerkende� fa�
briek� Maltostase� (later� Trifax� geheten)� aan� de�
Hoogstraat� leverde� meelproducten� voor� de�
bakkerijen,� farmaceutische� artikelen,� hoest�
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Melkfabriek�!Neerlandia �aan�de�Achtergracht�in�1958.�

druiven� en� speciale� babyvoeding.� Moutextract�
werd�uitgevoerd�naar�de�buurlanden.�Eind�jaren�
zestig� werd� deze� fabriek� verplaatst� naar� het�
nieuwe�Industrieterrein�Noord�vlak�bij�de�spoor�
lijn.�
In�de�pakkingsfabriek�van�de�familie�Hamstra�
werkten�bij�het�veertigjarig�jubileum�in�1948�100�
man� in� de� twee� fabrieksgebouwen,� het� oudste�
op�de�Achtergracht,�het�moderne�aan�de�Stati�
onsstraat.� Hier� werden� onder� de� naam� Ever�
warm� radiateurhoezen� voor� auto s� gemaakt.�
Daarnaast�waren�horren�voor�vensters�ook�een�
gevraagd�artikel.�
Van�de�beroemde�jeneverindustrie�uit�de�Gou�
den� Eeuw� was� sinds� het� laatste� kwart� van� de�
negentiende� eeuw� niets� meer� over,� maar� in� de�
oude� jenevermouterij� De� Eenhoorn� aan� de�
Nieuwstad,� ooit� in� gebruik� bij� Van� Houten,� was�
sinds� de� jaren� twintig� de� limonade�� en� likeurfa�
briek� van� Huib� van� Leeuwen� actief.� Het� advo�
caatje� t�Gekroonde�Ei� was� populair.� Het� ook� na�
de�oorlog�nog�zeer�bekende�limonademerk�Nik�
kertje�zou�in�onze�tijd�allang�niet�meer�zo�mogen�
heten.� In� 1949� startte� Van� Leeuwen� weer� met�
jenever,�maar�dat�werd�geen�succes.�Ook�met�de�
ijsfabriek� aan� het� Achterom� ging� het� niet� zo�
goed,�al�leverde�deze�fabriek�tot�in�de�jaren�zes�
tig�aan�alle�cafetaria s�en�ijssalons�in�het�Gooi.�
�

Goede�verbindingen�
De�centrale�ligging� van�Weesp�aan�de�spoorlijn�
van�Amersfoort�en�Utrecht�naar�Amsterdam�en�
aan� het� Amsterdam�Rijnkanaal� was� natuurlijk�
bijzonder� bevorderend� voor� de� vestiging� van�
industrieën.� Die� gunstige� positie� zou� sinds� de�
jaren� tachtig� nog� versterkt� worden� door� de�
aanleg�van�de�spoorlijnen�naar�Almere�en�Schip�
hol.� Tot� in� de� jaren� vijftig� zou� ook� het� vervoer�
over� de� Vecht� en� de� Weesper� Trekvaart� van�
belang� zijn.� In� Weesp� bestonden� verschillende�
beurtvaartondernemingen.5�
Om�de�benodigde�vaklui�op�te�leiden�zouden�
er� op� onderwijsgebied� eindelijk� een� ambachts�
school�en�een�huishoudschool�moeten�komen.�
�

Een� uitgesproken�conservatieve�stad!�ver�
andert�

�
Het� grootste� probleem� voor� Weesp� na� de� oor�
log� was� de� woningnood.� De� crisisjaren� hadden�
vrijwel� elk� initiatief� voor� woningbouw� ontmoe�
digd.� Er� was� bovendien� weinig� gerestaureerd.�
Verreweg� de� meeste� woningen� in� de� binnen�
stad�waren�in�slechte�staat.�Zo�kon�voor�slechts�
11%� van� die� woningen� een� huur� worden� ge�
vraagd� van� meer� dan� vijf� gulden� per� week.� In�
Amsterdam�gold�dat�voor�57%.6�
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Daarvoor� kan� maar� één� verklaring� worden� ge�
vonden.�Weesp�was�voor�de�oorlog�een�uitgesp�
roken�conservatieve�stad,�waar�de�rechtse,�con�
fessionele� partijen� bijna� doorlopend� de� dienst�
uitmaakten.�Dit�was�een�groot�verschil�met�Am�
sterdam� en� de� gemeenten� in� de� Zaanstreek.�
Weesp� was� wel� een� arbeidersstadje,� maar� het�
was�geen� rode!�stad.�De�SDAP�beschikte�na�de�
invoering�van�het�Algemeen�Kiesrecht�wel�over�
een� redelijk� grote� aanhang,� maar� kreeg� in� het�
Interbellum�maar�één�keer,�van�1931�tot�1935,�de�
kans�een�wethouder�te�leveren.�En�dat�was�dus�
tijdens� het� dieptepunt� van� de� economische�
crisis,� waardoor� niets� van� een� sociaal� beleid�
verwezenlijkt�kon�worden.�
In� de� woningbouw� kreeg� de� socialistische�
woningbouwvereniging,� de� Algemene� Weesper�
Woningbouw� Vereniging� (AWWV)� nauwelijks�
van�het�gemeentebestuur�kans�behoorlijke�wo�
156�

ningen�te�bouwen.�Als�er�al�sociale�woningbouw�
werd� gerealiseerd,�dan� was�dat� vooral�door� de�
confessionele� woningbouwverenigingen� Patri�
monium�en�Sint�Laurentius.�Zeker,�in�de�raad�zat�
voor� de� oorlog� naast� de� paar� socialisten� ook�
jarenlang� de� zeer� actieve� communist� Gerrit� Va�
der,� maar� die� kon� daar� in� z!n� eentje� ook� niets�
uitrichten.�Het�was�vooral�de�CHU,�vanwege�de�
grote� aanhang� van� de� orthodoxe� Nederlands�
Hervormde�kerk,�die�de�dienst�uitmaakte,�daar�
bij�gesteund�door�de�liberalen�van�de�Vrijheids�
bond,�de�ARP�en�de�RKSP.�
Natuurlijk� was� de� socialistische� vakcentrale,�
het�NVV,�actief�vooral�tijdens�de�Eerste�Wereld�
oorlog� en� in� de� vroege� jaren� twintig,� maar� de�
confessionele� bonden� remden� dat� optreden�
meestal�af.�Bij�een�groot�bedrijf�als�Van�Houten�
bestond� bij� de� meeste� werknemers� een� sterk�
sociaal� gevoel� van� verbondenheid� met� de� ou�
derwets� patriarchaal� optredende� directeuren�
van�de�families�Van�Houten�en�Van�Mesdag,�die�
zelf�vaak�deel�uitmaakten�van�de�gemeenteraad�
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voor� de� liberale� partij.� Arbeidscon�icten� kwa�
men� wel� voor,� maar� namen� door� de� economi�
sche�crisis�in�hevigheid�af.�De�werkloosheid�was�
hier� geringer� dan� in� Amsterdam,� doordat� Van�
Houten� als� producent� van� relatief� goedkope�
lekkernijen� juist� pro�teerde� van� de� crisissfeer.�
De�hevigste�arbeidscon�icten�vonden�plaats�bij�
de�carrosseriefabriek�van�Geesink�en�de�rijwiel�
fabriek� Magneet.� Die� laatste� fabriek,� waar� de�
arbeidsomstandigheden� slecht� en� onveilig� wa�
ren,�werd�geregeld�door�brand�geteisterd.7�
�
Politieke�veranderingen�
Door� de� Tweede� Wereldoorlog� veranderde� in�
politiek� opzicht� veel.� De� PvdA� wist� nu� zoveel�
stemmen� te� verwerven,� dat� zij� bijna� altijd� deel�
kon�uitmaken�van�het�college�van�b&w�De�eer�
ste� twee� burgemeesters� van� na� de� oorlog� wa�
ren�nog�CHU�lid,�maar�vanaf�1960�kwamen�toch�
PvdA ers�aan�de�beurt.�In�het�college�moest�de�
PvdA�wel�steeds�de�macht�delen�met�de�confes�
sionelen�en�sinds�de�jaren�zeventig�ook�met�de�
liberalen.�Ter�linkerzijde�van�de�PvdA�wisten�de�
communisten�in�1946�even�te�pro�teren�van�de�
kortstondige� populariteit� van� de� Sovjet�Unie,�
maar� door� de� Koude� Oorlog� en� de� oorlog� in�
Indonesië� verloren� zij� vanaf� 1948� al� weer� snel�
terrein.� De� sfeer� van� de� Wederopbouw� en� de�
loonbeperkingen� van� kort� na�de� oorlog� verhin�
derden�grote�arbeidscon�icten.�
In�eerste�instantie�werd�het�probleem�van�de�
woningnood� voortvarend� aangepakt.� In� mei�
1946� kon� CHU�burgemeester� M.� Dotinga� de�
eerste�steen�leggen�voor�tien�woningen�aan�de�
Papelaan,�te�bouwen,�hoe�kon�het�anders,�door�
Patrimonium.�Daarna�raakte�de�bouw�in�het�slop�
door�de�hoge�kosten�van�de�Indië�oorlog.�Pas�in�
april� 1949� kon� de� PvdA�wethouder� Bergh� de�
eerste�steen�leggen�van�een�nieuwbouwproject�
aan� de� Papelaan,� nu� gerealiseerd� door� de�
AWWV.8�In�dat�jaar�kocht�de�gemeente�gronden�
aan�voor�het�realiseren�van�woningbouw�tegen�
over� het� fabrieksterrein� van� Van� Houten,� het�
zogenaamde� Plan� Zuid�I,� waaraan� alle� drie� de�
�

woningbouwverenigingen� mochten� meewer�
ken.� In� 1950� werd� de� bouw� van� 210� woningen�
goedgekeurd,� waarvan� 140� bestemd� waren�
voor� de� industrie,� voor� gedemobiliseerden� uit�
Indonesië� en� voor� beroepsmilitairen.9� Weesp�
had� toen� nog� altijd� een� contingent� militairen�
binnen�zijn�grenzen.�Naast�de�al�bestaande�indu�
strieterreinen� van� Van� Houten� en� de� Nijver�
heidslaan� bij� het� station,� werd� tegen� het� Am�
sterdam�Rijnkanaal� aan� het� Industrieterrein�
Noord� gepland.� Daarvóór� werden� twee� grote�
arbeiderswijken,� de� Schildersbuurt� en� de� Dich�
tersbuurt,�gebouwd.�Plan�Zuid�I�werd�natuurlijk�
aangevuld�met�Plan�Zuid�II�en�rondom�de�verla�
ten� villa�Casparus� van� Van� Houten� werden� ook�
woningen�gepland.�
�

Weesp�en�Weesperkarspel�

�
In� 1952� werkte� nog� 16%� van� de� beroepsbevol�
king� in� de� landbouw.� Weesp� was� naast� indu�
striestadje� immers� ook� nog� altijd� een�
!boerendorp .�Ook� in� Weesperkarspel,� waarvan�
het� gemeentehuis� in� Weesp� stond,� woonden�
vele� boeren.� De� eerste� jaren� na� de� oorlog� be�
stond�er�in�Weesp�ook�nog�steeds�een�paarden�
markt.�De�nieuwe�CHU�burgemeester�J.C.�Bühr�
mann,� die� in� 1951� Dotinga� opvolgde,� ijverde�
sterk�voor�herziening�van�de�gemeentegrenzen�
met�Weesperkarspel.�Dat�was�ook�de�wens�van�
Van�Houten.10�De�gemeentegrens�liep�zelfs�door�
het� fabriekscomplex� van� Van� Houten� heen.� Dit�
bedrijf� was� dan� ook� bereid� samen� met� Weesp�
grond� te� kopen� in� Weesperkarspel� en� daar� te�
gaan� bouwen.� Beter� nog� zou� een� fusie� met�
Weesperkarspel�en�met�Muiden�zijn.�Bij�de�pro�
vincie� en� de� minister� werd� een� grenswijziging�
aangevraagd.� Hierop� vooruitlopend� ontwikkel�
de� de� Weesper� Planologische� Dienst� grootse�
plannen.� De� bevolking� zou� van� de� bestaande�
8.000� moeten� uitgroeien� tot� zeker� 20.000� in�
1960.�De�hele�westoever�van�de�Vecht�zou�moe�
ten� worden� volgebouwd.� Er� zouden� nieuwe�
industrieterreinen� moeten� bijkomen� en� het�
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De� Maltostase!�fabriek.�

bestaande�terrein�van�de�Ammoniakfabriek�aan�
het� Amsterdam�Rijnkanaal� op� het� grondgebied�
van� Weesperkarspel� zou� fors� moeten� worden�
uitgebreid.�
Op� dat� moment� stonden� er� nog� vier� grote�
fabrieken�in�Weesperkarspel.�Naast�de�Ammoni�
akfabriek,� die� toen� voornamelijk� koolzuur� pro�
duceerde,� waren� dat�de� fabriek� voor� pluimvee��
en�vee��en�vogelvoeder�P.�Sluis�in�Driemond�aan�
de�Weesper�Trekvaart,�de�haardenfabriek�Becht�
&� Dyserinck� aan� de� s�Gravelandseweg� en� de�
locomotievenfabriek�Ducroo�en�Brauns�aan�het�
Amsterdam�Rijnkanaal.� Veel� Weespers� werkten�
bij� deze� ondernemingen.� Bij� de� uiteindelijke�
verdeling� van� het� enorme� grondgebied� van�
Weesperkarspel� in� 1966� zou� Driemond� met� de�
fabriek� van� Sluis� bij� Amsterdam� worden� ge�
voegd.11�
Over� het� Smal� Weesp� zou� door� middel� van�
een� nieuwe� brug� en� een� nieuwe� weg� een� ver�
binding� tussen� het� station� en� het� Van� Houten�
industrieterrein� worden� gerealiseerd.� In� 1951�
werd� al� een� nieuwe� verkeersweg,� de� Martinus�
Nijho�straat,�aangelegd�om�het�station�en�Indu�
strieterrein�Noord�met�elkaar�te�verbinden.�Vier�
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jaar� later� waren� Zuid�I� en� Zuid�II� afgerond.� Van�
de� 50� huizen,� die� hier� door� de� AWWV� met� als�
architect� Dudok� werden� gebouwd,� werden� er�
35� door� Van� Houten� ge�nancierd.� Daarvoor�
kreeg� de� fabriek� het� recht� vijftien� jaar� lang� de�
bewoners� aan� te� wijzen.� Toen� PvdA�raadslid� H.�
Kok�in�de�raad�concludeerde,�dat�bijna�alle�wo�
ningen� voor� de� industrie� bestemd� waren,� rea�
geerde� burgemeester� Bührmann� met� de� nuch�
tere� opmerking,� dat� de� gemeente� nu� eenmaal�
een�industriegemeente�was.�
�

Bloei�in�de�jaren�vijftig�en�zestig�

�
Om�het�groeiend�tekort�aan�arbeidskrachten�in�
de� Randstad� op� te� vangen� stimuleerde� het� mi�
nisterie� van� Sociale� Zaken� emigratie� vanuit� het�
noorden� des� lands.� In� de� zomer� van� 1955� kwa�
men� in� Weesp� de� eerste� vier� van� in� totaal� 50�
migrantengezinnen� uit� Groningen� en� Drenthe�
aan,�waarvan�twee�gezinshoofden�bij�Van�Hou�
ten�en�twee�bij�Geesink�aan�de�slag�konden.12�De�
hele� jaren� vijftig� en� begin� jaren� zestig� werden�
gekenmerkt� door� arbeidskrapte.� Van� Houten,�
waar� ongeveer� de� helft� van� de� Weesper� indu�
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striearbeiders� werkte,� adverteerde� links� en�
rechts�door�het�hele�land,�zelfs�onder�gehuwde�
vrouwen�voor�deeltijdbanen.�Dat�was�toen�een�
bijzonderheid.�
In� 1960� was� ruim� 70%� van� de� Weesper� be�
roepsbevolking� in� de� industrie� werkzaam.� Van�
Houten�had�toen�1000�mensen�in�dienst.�Philips�
Roxane,� kort� daarvoor� omgedoopt� tot� Philips�
Duphar,�kwam�met�560�werknemers�op�de�twee�
de�plaats.�De�derde�plaats�werd�ingenomen�door�
de�Hollandsche�Gummifabrieken,�sinds�1933�aan�
de� Nijverheidslaan� gevestigd,� met� 225� werkne�
mers.� Ook� deze� fabriek� adverteerde� speciaal�
onder�gehuwde�vrouwen�voor�deeltijdbanen.�De�
fietsenfabriek� Magneet� was� na� de� zware� brand�
van� 1948� langzaam� overeind� gekrabbeld� en� ge�
moderniseerd.� Naast� fietsen� werden� nu� ook�
bromfietsen� gefabriceerd.� Om� de� sfeer� op� het�
bedrijf� te� verbeteren� werd� naar� het� voorbeeld�
van� Van� Houten� een� soort� van� bedrijfscultuur�
gecreëerd�met�toneel,�bedrijfsvoetbal,�toertoch�
ten� en� het� optreden� van� de� eigen� Magneet�Ha�
waïans.�Voor�de�165�werknemers�werd�in�1961�de�
45�urige�werkweek�ingesteld.�
De� fabriek� van� Geesink� kwam� met� 160� werk�
nemers�vlak�achter�Magneet�op�de�vijfde�plaats,�
gevolgd� door� De�Valk� met� 70� werknemers,� en�
Neerlandia� met� 68.� Bij� Hamstra� werkten� 46� en�
bij� Trifax� 45� mensen.� De� Tricot�en� Confectiefa�
briek�Wetri�aan�de�Oudegracht�in�een�voormalig�
schoolgebouw� bleef� met� 42� werknemers,� me�
rendeels�vrouwen,�niet�ver�achter.�
Volgens� de� Volkstelling� van� 1960� vertrokken�
dagelijks� 983� mannen� en� 258� vrouwen� vanuit�
Weesp� om� elders� te� werken,� merendeels� nog�
steeds� per� trein.13� Slechts� 75� woonforensen�
beschikten� over� een� auto.� Dagelijks� kwamen�
1586�forensen�naar�Weesp,�van�wie�128�met�de�
auto.�
�
Meer�uitbreiding�
Vooruitlopend�op�de�deling�van�Weesperkarspel�
begon� het� college� van� Weesp� bouwgronden�
aan�te�kopen�in�de�Hogeweysepolder�en�aan�de�
zuid�oostkant� van� Weesp.� Alle� bouwplannen�
werden�steeds�in�samenwerking�met�het�beken�
de�architectenbureau�De�Ranitz�voorbereid.�Het�
�

ambtenarenapparaat� werd� in� verband� hiermee�
sterk� uitgebreid.� Grote� �ats� werden� gebouwd�
als�de�Meidoorn�at,�de�Kostverloren�at�(nu�afge�
broken)� en� de�Ingelanden�at.� Daarna� werd� een�
grote� �atwijk� gebouwd� langs� Smal� Weesp� en�
het�Industrieterrein�Noord�met�de�Keulsevaart�
straat,� de� Sinnigvelderstraat� en� de� Heemraad�
weg.�Hier�kwamen��ats�van�zes�tot�acht�hoog,�
ook� weer� ten� dele� door� de� industrie� ge�nan�
cierd.�
Ten� behoeve� van� de� industrie� werd� in� 1963�
vanuit� Smal� Weesp� een� industriehaven� gegra�
ven.�Uiteindelijk�zou�de�haven�een�totale�misluk�
king� blijken,� doordat� het� vervoer� over� de� weg�
steeds� meer� toenam.� Met� de� verkoop� van� de�
nieuwe� industriegronden� door� de� gemeente�
voor� industrie� uit� Amsterdam� en� het� Gooi� liep�
het� niet� erg� hard.� De� provincie� remde� boven�
dien�al�te�grote�bouwplannen�van�Weesp�af.�Op�
1�januari�1967�woonden�15749�mensen�in�Weesp,�
van� wie� 1597� uit� het� in� 1966� opgedeelde�
Weesperkarspel.�
�

Omslag�in�de�jaren�zeventig�

�
In�de�loop�van�de�jaren�zestig�begon�het�met�de�
in� sommige� opzichten� verouderde� Weesper�
industrie�slechter�te�gaan.�Met�name�de�familie�
bedrijven�begonnen�steeds�meer�moeilijkheden�
te�ondervinden.�Bij�Van�Houten�leidden�interne�
tegenstellingen�in�de�directie�over�de�mate�van�
modernisering�uiteindelijk�tot�de�ondergang�van�
dit�grote�en�belangrijke�bedrijf.�Begin�jaren�zes�
tig� kwam� een� groot� deel� van� de� aandelen� in�
handen�van�de�Amerikaanse�multinational�W.R.�
Grace,�die�in�1964�de�core�business�van�Van�Hou�
ten,� de� cacao,� naar� de� Zaanstreek� verplaatste.�
In� 1971� sloot� de� inmiddels� nieuwe� Duitse� eige�
naar� Peter� Paul� de� steeds� slechter� lopende� fa�
briek� en� verplaatste� de� machines� naar� Aken,�
wat� tot� een� verlies� van� 600� arbeidsplaatsen�
leidde.�
Het�stadsbestuur�heeft�op�geen�enkele�wijze�
ook�maar�geprobeerd�in�dit�proces�in�te�grijpen.�
Zelfs�niet�de�PvdA�wethouder�N.W.�Mostert.�Hij�
was� van� mening,� dat� een� familiebedrijf� uit� de�
tijd� was� en� dat� er� heus� wel� andere� industrie�
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De�Centrale�Ammoniakfabriek�in�Weesperkarspel�(circa�1950�1960).�

voor� in� de� plaats� zou� komen.� PvdA�
burgemeester� C.� Kooiman� sprak� in� zijn� nieuw�
jaarsrede�in�1971�van�een� nieuwe�tijdgeest!,�die�
voor� de� deur� stond,� waarin� de� mono�industrie�
plaats�zou�maken�voor�diversi�catie�in�de�indu�
strie.14� Juist�de�macht� van� Van�Houten� had� vol�
gens�Mostert�bijgedragen�aan�het�ingeslapen�en�
slaafse�karakter�van�Weesp.15�
Ook� voor� Magneet� was� het� halverwege� de�
jaren� zestig� een� gelopen� race.� De� concurrentie�
met� grootschaliger� en� veiliger� werkende� fabrie�
ken� was� te� zwaar� geworden.� In� 1969� werd� de�
fabriek� verkocht� aan� de� fietsgigant� Batavus� in�
Heerenveen.16� In� hetzelfde� jaar� vertrok� Geesink,�
een�fabriek�die�hier�al�sinds�1875�gevestigd�was.�
De�grote�brand�van�1968�betekende�het�definitie�
ve�einde�voor�de�fabriek.�De�twee�zuivelfabrieken�
De�Valk�en�Neerlandia,�welke�laatste�sterk�verbon�
den� was� met� Van� Houten,� gingen� net� als� Van�
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Houten� in� 1971� voor� Weesp� verloren.� Neerlandia�
viel�uiteen�in�twee�delen,�waarvan�één�naar�Melk�
unie� t�Gooi�in�Hilversum�ging�en�het�andere�naar�
Amersfoort.17�De�Valk�vertrok�naar�Epe.�Eind�1970�
ging� Weesp�Plastics,� de� fabriek� die� in� 1960� in� de�
plaats� van� de� Hollandsche� Gummifabrieken� was�
gekomen,� vrijwel� te� gronde.� Het� machinepark�
werd� naar� elders� verplaatst,� de� helft� van� het�
personeel� werd� ontslagen.� Ook� Philips"Duphar�
moest� in� 1971� een� deel� van� zijn� personeel� ont�
slaan� om� de� ongunstige� ontwikkeling� van� het�
kostenpeil� te� kunnen� opvangen.� Deze� grote� on�
derneming� lag� in� die� jaren� sterk� onder� vuur� van�
de�pers�en�van�actiegroepen�in�verband�met�ver�
regaande� vervuiling� door� illegale� storting� van�
giftige�stoffen�zowel�in�Weesp�als�in�Amsterdam.�
Het�overgrote�deel�van�het�aloude�industriepark�
verdween�in�deze�jaren�uit�Weesp,�terwijl�nieu�
we� industrieën� niet� stonden� te� trappelen� om�
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Weesp�Plastics�circa�1970�(foto�André�Verheul).�

zich� hier� te� vestigen.� Industrieterrein� Noord�
werd� maar� ten� dele� bezet.� Onder� de� nieuwe�
naam�van�Trifax�vertrok�Maltostase�van�de�bin�
nenstad� naar� het� nieuwe� terrein.� Philips�
Duphar�verplaatste�daarheen�zijn�laboratorium,�
terwijl� Stork�Diesel�Werkspoor,� dat� sinds� 1966�
in� Weesp� gevestigd� was,� een� nieuwe� afdeling�
op�Noord�vestigde.�Maar�met�dit�landelijk�heel�
belangrijke�bedrijf�ging�het�niet�al�te�best.�Eerst�
bood� het� nog� werkgelegenheid� aan� 120� men�
sen,�maar�in�1977�moest�tot�drastische�arbeids�
tijdverkorting� worden� overgegaan� om� ontsla�
gen� te� voorkomen.� Proteststakingen� in� het�
hele�land�hielpen�niets.�In�1984�toen�de�fabriek�
naar� Amsterdam� verplaatst� werd,� werkten� er�
nog�geen�50�man.�
In� 1974� hield� de� textielfabriek� Wetri� op� te�
bestaan.18�Met�de�komst�van�het�herenkleding�
bedrijf�Hij�naar�het�Industrieterrein�Noord�dien�
de�in�Weesp�zich�een�heel�nieuwe�bedrijfstak�in�
de�textiel�aan,�de�stoffengroothandel,�die�voor�
al� in� de� jaren� negentig� van� de� Flevolaan� op�
Noord� een� echte� stoffenstraat� zou� maken.�
Maar� strikt� genomen� is� dat� geen� industrie,� de�
producten�worden�immers�elders�in�de�goedko�
�

pe� lonenlanden� in� de� Derde� Wereld� gemaakt.�
Hij� met� zijn� dochteronderneming� Zij� voor� da�
meskleding�zou�trouwens�in�1989�naar�Utrecht�
vertrekken� wegens� gebrek� aan� mogelijkheden�
voor� uitbreiding.� Dat� betekende� voor� Weesp�
een�verlies�van�200�banen.��
De�centrale�ligging�van�Utrecht�en�de�grotere�
mogelijkheden� voor� uitbreiding� in� Almere� ver�
zwakten�de�positie�van�Weesp�als�industriestad.�
In�de�periode�1987�tot�en�met�1991�verlieten�niet�
minder� dan� 119� bedrijven� en� bedrijfjes� met� in�
totaal� 1000� arbeidsplaatsen� Weesp� wegens�
ruimtegebrek.� De� aansluiting� van� Lelystad� op�
het� spoorwegnet� leidde� tot� nieuw� verlies� voor�
de� Weesper� industrie.� Voor� de� middenstand�
betekende� dat� ook� verlies.� Bakker� Klerq� in� de�
Slijkstraat� bijvoorbeeld� leverde� 25� broden� per�
dag�aan�Hij.19�
�

De�gastarbeiders�

�
Al� enige� tijd� waren� er� ook� buitenlandse� werk�
nemers,� toen� nog� gastarbeiders� genoemd,� in�
Weesp.� In� 1960� gingen� de� eerste� vijf� Italianen�
bij�Magneet�aan�de�slag.20�Kort�daarop�kwamen�
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de� eerste� Italianen� bij� Van� Houten.� De� eerste�
Turken� kwamen� in� Weesp� in� 1963.� Doordat� er�
ieder� jaar� steeds� meer� gastarbeiders� bijkwa�
men,�begon�de�huisvesting�van�deze�groep�een�
groot� probleem� te� worden.� Pas� sinds� 1968�
kwam�er�controle�op�de�zogenaamde�pensions,�
die� de� buitenlanders� meestal� buitengewoon�
slechte� huisvesting� boden.� Van� de� tien� pensi�
ons�werden�er�in�1970�maar�vier�goedgekeurd.�
Op� dat� moment� werkten� 122� Marokkanen,� 62�
Italianen,� 33� Spanjaarden� en� 28� Turken� in�
Weesp.�
Eind�1989�woonden�ongeveer�700�moslims�in�
Weesp.� De� meeste� Marokkaanse� en� Turkse�
arbeiders� verrichtten� ongeschoolde,� laagbe�
taalde�arbeid.�Velen�van�hen�werden�rond�1990�
werkloos.21� Volgens� de� Volkstelling� van� 1971�
bestond� de� Weesper� beroepsbevolking� uit�
5020� mannen� en� 1910� vrouwen.� Dagelijks� reis�
den� 2342� Weespers� naar� hun� werk� buiten�
Weesp,� van� buiten� Weesp� reisden� 1895� perso�
nen� voor� hun� werk� naar� Weesp,� waarvan� 900�
met�de�auto�en�560�per�trein.22�
Van� arbeidscon�icten� is� in� deze� jaren� in�
Weesp�weinig�te�bespeuren.�In�december�1973�
liep�bij�de�kleine�metaalfabriek�Porter�Precision�
Products� Europe,� die� precisiegereedschap� pro�
duceerde� voor� de� wapenindustrie,� het� verzet�
van� het� personeel� tegen� het� ontslag� van� elf�
medewerkers� uit� op� een� bedrijfsbezetting,� die�
door�het�NVV�werd�gesteund.�Het�ontslag�werd�
teruggedraaid,� maar� het� bedrijf� werd� opgehe�
ven�en�verdeeld�over�de�wapenfabrieken�Hem�
brug� en� Eurometaal,� die� in� Amsterdam� geves�
tigd�waren.�
Bij� de� latex� verwerkende� fabriek� Rubatex�
bestonden� zeer� slechte� arbeidsomstandighe�
den,�arbeidstijden�van�dertien�uren�waren�geen�
uitzondering.� Toen� intrekking� van� de� Hinder�
wetvergunning� dreigde,� omdat� zonder� toe�
stemming� van� acrylnitril� gebruik� werd� ge�
maakt,�demonstreerden�de�merendeels�Marok�
kaanse� arbeiders� in� de� raadzaal� voor� het� be�
houd�van�de�vergunning,�omdat�zij�bang�waren�
voor� ontslag� en� omgekocht� waren� met� tv�
toestellen�en�cassetterecorders.�De�vergunning�
werd� voorlopig� behouden,� maar� daarna� liep�
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het� toch� met� het� bedrijf� mis.�Bijna� 100� Marok�
kanen�werden�ontslagen�nadat�zij�van�vakantie�
in�Marokko�terugkwamen.�Toen�hierover�door�
het� PSP�kamerlid� Bram� van� der� Lek� vragen� in�
de�Tweede�Kamer�werden�gesteld,�verbeterde�
dit�de�situatie�slechts�tijdelijk.23�In�februari�1979�
deed� de� FIOD� een� inval� in� het� bedrijf� wegens�
verdenking� van� belastingfraude.� Een� maand�
later�werd�Rubatex�failliet�verklaard.�In�zijn�val�
sleepte� dit� bedrijf� nog� vijf� kleine� toeleverings�
bedrijven�in�Weesp�en�omgeving�mee.�
Niet�alleen�een�uitgesproken�mala�de�bedrijf�
als�Rubatex�ging�het�slecht,�ook�het�op�het�oog�
zeer� gezonde� Philips�Duphar� kwakkelde.� De�
Oliecrisis�van�1973�droeg�daar�het�zijne�aan�bij.�
In�1975�werd�de�vitamine�A�sector�geheel�opge�
heven.�Pogingen�het�bedrijf�te�verkopen�lukten�
eerst�niet,�maar�in�1980�werd�het�bedrijf�over�
genomen�door�de�Belgische�chemiegigant�Sol�
vay.�In�hetzelfde�jaar�werd�Weesp�Plastics,�een�
dochter�van�Solvay,�gesloten.24�
Sinds� 1970� groeide� de� bevolking� langzaam�
tot�rond�de�18000.�De�vroegere�grootse�uitbrei�
dingsplannen� moesten� worden� opgegeven.�
Purmerend,� de� Zaanstreek,� de� Bijlmer� en� ten�
slotte� Almere� vingen� de� overloop� van� Amster�
dam�volledig�op.�Weesp�kreeg�er�twee�nieuwe�
wijken� bij� in� Aetsveld� en� de� Bloemendalerpol�
der�met�in�totaal�zo n�700�woningen.�
�

De�huidige�situatie�

�
In�de�loop�van�de�jaren�negentig�nam�de�werk�
loosheid� aanzienlijk� toe� tot� ongeveer� 1400�
werkzoekenden.� Solvay� was� toen� de� grootste�
werkgever�met�1300�man,�waarvan�er�maar�340�
in�Weesp�woonden.25�Naast�vitamine�D�werden�
hormoonpreparaten� tegen� botontkalking� ont�
wikkeld.�Groot�succes�werd�geboekt�met�nieu�
we� medicijnen� tegen� depressies� en� met� een�
griepvaccin,� dat� door� heel� Europa� werd� ge�
bruikt.�In�de�tweede�helft�van�de�jaren�negen�
tig� ging� het� opeens� slechter.� De� afdeling� voor�
dierenmedicijnen� werd� aan� een� Amerikaanse�
fabriek� overgedaan,� honderden� banen� gingen�
verloren.� In� 2007� werd� de� hele� fabriek� in�
Weesp� verkocht� aan� het� Amerikaanse� Abbott.�
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Het�Industrieterrein�Noord�met�de�haven�(circa�1960).�

Deze� fabriek,� voor� een� deel� gevestigd� in� het�
oude� vitamine� D�gebouw� van� Van� Houten,�
heeft�thans�nog�500�mensen�in�dienst.�
In� de� jaren� negentig� speelde� Solvay� in� be�
paalde� opzichten� eenzelfde� culturele� rol� als�
Van� Houten.� Zo� werd� een� aantal� jaren� de�
Weesper� Cultuurprijs� door� Solvay� gespon�
sord.26� Daarnaast� gedroeg� Solvay� zich� op� mili�
eugebied� correct� en� zorgde� voor� een� voor�
tre�elijke� waterzuiveringsinstallatie.� Naast�
Abbott�zouden�zich�in�de�loop�der�jaren�steeds�
meer� kleine� industriële� fabriekjes� in� Weesp�
vestigen� met� minder� dan� 25� man� personeel.�
Een� daarvan� was� de� schaatsenfabriek� Viking,�
die� in� Weesp� als� eerste� ter� wereld� de� nu� alge�
meen� gebruikte� klapschaats� produceerde.� In�
1999� hadden� in� Weesp� maar� zes� ondernemin�
gen� meer� dan� 100� man� in� dienst.� In� dat� jaar�
vertrok� het� oude� familiebedrijf� Hamstra� naar�
Almere,� waar� de� uitbreidingsmogelijkheden�
gunstiger� waren� en� de� woningen� voor� perso�
neel�goedkoper.27�In�dat�zelfde�jaar�vertrok�ook�
Viking� naar� Almere,� dat� een� zeer� actief� vesti�
gingsbeleid� voerde.� Van� de� 6000� werknemers�
�

die� toen� in� de� Weesper� bedrijven� werkten,�
woonde� slechts� een� kwart� in� Weesp.� De� ruim�
600�Marokkanen�en�300�Turken�woonden�me�
rendeels� in� een� viertal� wijken:� Hogewey,� de�
Dichter��en�Schildersbuurt,�de�Stationsbuurt�en�
Aetsveld.�
Het� politieke� landschap� is� inmiddels� sterk�
gewijzigd.�De�PvdA�moest�zich�bij�de�verkiezin�
gen�een�aantal�keren�door�de�VVD�laten�passe�
ren.�De�traditionele�partijen�CDA,�PvdA�,�VVD�en�
D66�zijn�de�laatste�jaren�zelfs�min�of�meer�naar�
de� marge� gedrukt� door� de� typisch� plaatselijke�
Weesper� Stadspartij.� GroenLinks� weet� zich�
aardig�te�handhaven.�Uiterst�rechts�is�pas�sinds�
kort� met� een� zetel� in� de� raad� vertegenwoor�
digd.� In� de� raad� hebben� ook� al� enkele� keren�
Nederlanders� van� Marokkaanse� en� Turkse�
a�omst� zitting�gehad,� een�duidelijk� teken� van�
emancipatie�en�integratie.�
Van� een� opstandige,� rode!� arbeidersplaats�
kan� ook� nu� niet� worden� gesproken.� Wel� is� de�
industrie� nog� steeds� de� grootste� werkgever,�
hoewel� de� dienstensector� �ink� uitgebreid� is.�
Die� industrie� is� echter� in� veel� opzichten� danig�
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veranderd.� De� chocolade�industrie,� de� metaal,�
de� textiel� en� de� zuivel� hebben� Weesp� in� de�
loop�van�de�tijd�de�rug�toegekeerd.�Hoofdzaak�
is� nu� de� medicijnenindustrie� met� Abbott� als�
veruit� de� grootste� werkgever.� Maar� op� dat�
terrein� wordt� ook� wel� eens� verlies� geleden.� In�
2006�verruilde�de�Duphar�dochter�Vemedia�met�
destijds� als� bekendste� product� het� keeltablet�
tenmerk� Agre�Gola� Weesp� voor� Diemen.� Afge�
zien� van� Abbott� zijn� inmiddels� de� meeste�
Weesper� ondernemingen� kleinschalig� van� ka�
rakter.�
�
Dr.� Gjalt� Reinder� Zondergeld,� oud�hoofddocent�
Nieuwste�Geschiedenis�aan�de�VU,�promoveerde�
op� de� Friese� taalstrijd,� publiceerde� over� Belgi�
sche� vakbeweging,� Arnold� Meijer� en� Nationaal�
Front,�Woudenberg�en�Nederlands�Arbeidsfront,�
de�VU�in�oorlogstijd�en��met�zijn�echtgenote�over�
Weesper�geschiedenis.�
�
Noten�
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Bernt�Feis�en�Nadja�van�Leeuwen,�De�Vechtstreek�
in�bedrijf,�deel�2,�Groene�Hart�in�Bedrijf�Reeks�deel�
8.� Alphen� aan� de� Rijn� 2003.� Hierin� wordt� ook�
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2.� Gemeente� Archief� Weesp,� doss.� 1369,� CBS�
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van�een�wereldmerk.�Eindhoven�2012,�p.�77.�
5.� C.�Pfei�er,� Beurtschippers�in�beeld!,�in:�Historisch�
Weesp,�nr.1,�2015,�p,�4�6.�
6.� Gemeente�Archief�Weesp,�Notulen�B.�en�W.,�8�en�
15� oktober� 1945;� Nota� betre�ende� de� sociaal�
economische� ontwikkeling� van� de� gemeente�
Weesp�van�8�augustus�1950,�p.�19.�
7.� De� grote� brand� van� Weesp� in� 1968� had� slechts�
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2002.�
9.� De�Nieuwe�Weesper,�4�november�1949,�1;�5�decem�
ber�1950,�1.�
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1952,� 1;� 31� maart� 1952,� 1;� C.� Onvlee,� Weesp�en�de�
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werkstuk�VU�1994�(in�het�Gemeente�Archief);�A.C.�
de�Vrankrijker,�Nieuwste�Geschiedenis�van�Gooiland�
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10�juli�1956.�
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Bietjes en opgewarmde spaghetti

Vijftig jaar Italiaanse gastarbeiders in Weesp

�
Ellen�Pouwels�

Toen�in�de�jaren�zestig�de�economie�volop�draaide,�arriveerden�in�Weesp�de�eerste�
gastarbeiders!.�Dat�waren�Italianen�a�omstig�uit�Zuid�Italië.�Daarmee�was�Weesp�
koploper�in�de�regio.�
In� de� Gooi�� en� Vechtstreek� was� veel� industrie.�
Meer�dan�de�helft�van�de�beroepsbevolking�werk�
te� in� de� nijverheid.� Weesp� had� een� paar� grote�
industrieën:� Van� Houten,� Philips�Duphar,� Mag�
neet,� Becht� en� Dyserinck� en� Weesp� Plastics.� De�
arbeidsmarkt� werd� steeds� krapper,� met� name�
voor�ongeschoold�werk.�Daarom�werden�er�tijde�
lijke� arbeidskrachten� uit� het� buitenland� aange�
trokken.� De� eersten� die� in� Weesp� arriveerden�
waren�de�Italiaanse�arbeiders�als�vertegenwoordi�
gers� van� een� groep� die� voortaan� als�
gastarbeiders!�door�het�leven�zou�gaan.�De�mees�
ten� waren� afkomstig� uit� Zuid�Italië� waar� ze� ge�
worven�werden�met�affiches.�Ze�hadden�de�lage�
re�school�doorlopen�en�hun�dienstplicht�vervuld.�
Op�13�oktober�1960�gingen�de�eerste�vijf�Itali�
aanse� arbeiders� aan� de� slag� bij� rijwielfabriek�
Magneet.� Deze� had� wervingsa�ches� opgehan�
gen� op� het� treinstation� van� Milaan.� In� deze�
stad� werden� de� arbeiders� gekeurd� en� kregen�
ze� voorlichting� over� ons� land� en� het� werk� dat�
hun�te�wachten�stond.�De�meesten�waren�rond�
de�twintig�jaar,�vrijgezel�en�hadden�in�het�land�
bouwbedrijf�van�hun�vader�gewerkt,�zoals�in�de�
druiven��en�olijventeelt.�Behalve�het�geld�lokte�
ook� het� avontuur� van� werken� in� een� vreemd�
land� en� natuurlijk� de� mooie� blonde� meisjes!.�
De�reis�op�zich�was�een�belevenis,�maar�Neder�
land�viel�vaak�tegen:�het�zware�werk,�het�slech�
te� weer� met� de� strenge� winter� van� 1963� als�
dieptepunt,� de� zeer� eenvoudige� pensions� en�
vooral� het� Hollandse� eten.� Later� die� maand�
kwamen�ook�de�eerste�Italianen�naar�Van�Hou�
ten.� In� totaal� 33,� van� wie� er� binnen� een� jaar�
alweer� elf� vertrokken.� Als� je� binnen� het� jaar�
vertrok,� moest� je� aan� Van� Houten� de� kosten�
van� de� reis� terugbetalen.� De� Van� Houten�
arbeiders�verdienden�in�1962�zo!n�120�gulden�in�
�

de�week�inclusief�kostgeld.�Het�bedrijf�maakte�
maandelijks� voor� de� meesten� van� hen� 90� gul�
den� over� naar� Italië,� vaak� naar� de� ouders,� om�
dat�de�werknemers�niet�getrouwd�waren.�Iede�
re�drie�maanden�moesten�de�buitenlanders�zich�
melden� bij� de� vreemdelingenpolitie.� Wie� geen�
werk� had,� werd� het� land� uitgezet.� Nogal� wat�
Italiaanse�arbeiders�konden�in�Nederland�moei�
lijk� aarden.� Binnen� een� jaar� keerde� 20� procent�
terug� naar� Italië.� De� leefomstandigheden� en�
het� eten� maakten� aanpassing� moeilijk.� Vele�
Italianen�kwamen�hier�met�verkeerde�verwach�
tingen,� doordat� zij� in� Italië� niet� goed� waren�
voorgelicht�over�het�leven�in�Nederland.�
�

Pensions�en�ontmoetingsplekken�
�

De� bedrijven� waren� verplicht� om� voor� onder�
dak� te� zorgen.� Pensions� in� Weesp� vroegen�
rond�1965�ongeveer�20�tot�25�gulden�per�week�
per�bed.�Omdat�de�meeste�pensions�geen�dou�
ches�hadden,�werd�er�gebruik�gemaakt�van�het�
gemeentelijk� badhuis� bij� het� station.� Magneet�
bracht�de�gastarbeiders�onder�in�een�pand�aan�
Middenstraat� 101.� Leuk� detail:� de� Italianen�
knapten� in� hun� vrije� tijd� in� het� weekeinde� het�
huis� van� Magneet�procuratiehouder� P.E.� Kalt�
op.� Eten� en� koken� behoorden� buiten� werktijd�
tot� de� belangrijkste� bezigheden.� Het� Neder�
landse� eten� leidde� nog� al� eens� tot� opwinding.�
Bietjes,� stamppotten� en� aardappels,� de� mees�
ten� kregen� het� voor� het� eerst� voorgeschoteld�
en�keken�er�raar�van�op.��
In� de� Roskamstraat� was� op� nummer� 1� een�
Italiaans� pension� gevestigd� onder� leiding� van�
de� granietwerker� Dammo� en� zijn� Nederlandse�
vrouw.�Het�woonhuis�was�omgebouwd�tot�een�
pension� voor� zo!n� 15� man;� 5� man� per� kamer.�
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Klussen�aan�het�huis�van�Kalt�in�Den�Dolder�met�
Mimmo�Di�Giacomo�(l.)�en�Nicola�Delli�Gatti�(r.).�

Dammo s� vrouw� was� niet� makkelijk.� Zo� warm�
de�ze�rustig�de�spaghetti�van�de�vorige�dag�op�
en�als�de�gasten�er�wat�van�durfden�te�zeggen,�
was�het�ruzie.�De�vrouw�dreigde�zelfs�iemands�
moeder�in�Italië�op�te�bellen�om�te�klagen.�Ver�
der� waren� er� pensions� in� de� Plataanlaan,� Mid�
denstraat,� Spoorstraat,� Kerkstraat� en� aan� de�
Achtergracht.�Het�was�in�de�jaren�zestig,�de�tijd�
van� de� grote� woningnood,� heel� gewoon� om�
een� kamer� te� verhuren.� Bij� mevrouw� Dorland�
op� de� Achtergracht� deelden� de� dag�� en� nacht�
ploeg� de� bedden.� Mevrouw� Van� der� Hulst� van�
de� kolenboer� had� een� pension� tegenover� be�
graafplaats� Landscroon.� Slechte� huisvesting�
heeft,�zoals�bekend,�invloed�op�de�gezondheid.�
Het� ziektepercentage� onder� de� gastarbeiders�
was�dan�ook�erg�hoog.�
�
Casa�Italiana�
De� Italianen� in� Weesp� hadden� een� eigen� ont�
moetingsplek.�Dat�was�Casa�Italiana�dat�op�ver�
schillende�plekken�heeft�gezeten:�aan�de�Heren�
gracht� waar� nu� de� theaterschool� zit,� in� het�
Kruisgebouw�aan�de�Kastanjelaan�en�achter�de�
pastorie� van� de� Hervormde� Kerk.� Dit� gebouw�
was� bereikbaar� via� een� poortje� aan� de� Heren�
gracht�en�staat�er�nog.�De�Italianen�hadden�het�
zelf�helemaal�opgeknapt.�In�Casa�Italiana�kon�je�
naast� elkaar� ontmoeten� en� eten� ook� Italiaanse�
les�volgen.�Dit�laatste�was�vooral�bedoeld�voor�
de� Weesper� meisjes� die� een� relatie� waren� be�
gonnen� met� een� Italiaan.� Een� typisch� Neder�
lands� feest� als� Sinterklaas� werd� er� ook� gevierd�
met�Dammo�uit�de�Roskamstraat�als�goedheilig�
man.� Hij� zorgde� ook� geregeld� op� zondag� voor�
verse�broodjes�die�hij�speciaal�ging�halen�bij�een�
joodse�winkel�in�Amsterdam.�Mevrouw�Bakker,�
die�ook�met�een�Italiaan�getrouwd�was,�richtte�
kinderkoor�De�Flatters�op.�Het�koor�heeft�samen�
met� Rocco� Granata� in� de� POC,� het� Plaatselijk�
Ontspanningscentrum,� en� voor� de� Italiaanse�
president�in�Den�Haag�gezongen.��
�
Citybar�
Een�ander�geliefd�trefpunt�was�de�Citybar�naast�
theater� City� of� Wesopa� aan� de� Herengracht.�
Daar� stond� de� eerste� espressomachine� van�
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Weesp�met�heerlijke�ko�e.�En�er�was�een�juke�
box�met�een�aantal�Italiaanse�grammofoonpla�
ten� zoals� de� grote� hits� !Mama � van� Robertino�
en�!Marina �van�Rocco�Granata.�Daarnaast�kwa�
men�de�Italianen�"�ook�vanwege�de�jukebox�en�
de�Weesper�meisjes�"�graag�in�de�snackbar�van�
Nelis� in� de� Slijkstraat� en� bij� Dansschool� Dek�
kers.� Daar� is� wel� eens� een� knokpartijtje� ge�
weest� waarbij� een� Italiaan� zijn� tand� brak.� Het�
opvallende� groepje� jongens,� donkere� kuif� en�
vaak�te�dun�gekleed,�ondervond�op�wat�scher�
mutselingen� na� verder� weinig� problemen� in�
Weesp.� !Ome� Jan � van� de� Veer� van� de� Citybar�
was� heel� aardig� voor� hen.� Als� er� Nederlandse�
jongens� binnenkwamen� op� zoek� naar� ruzie,�
gooide�hij�hen�er�gewoon�uit.�Bakker�Mühl�had�
tegen� een� paar� Italianen� gezegd:� Het� maakt�
niet�uit�hoe�laat�het�is�in�de�nacht,�als�jullie�brood�
willen�bel�je�maar�aan.�
�
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Mary�en�Mimmo�trouwden�in�1965�in�het�stadhuis�van�
Weesp.�

Bambini�piccoli��
Ook� bij� de� kachel�� en� haardenfabriek� Becht� &�
Dyserinck� aan� de� s�Gravelandseweg� werkten�
Italianen.� Het� bedrijf� had� de� rondomliggende�
boerderijen�gevraagd�hen�te�ontvangen,�omdat�
ze� nogal� eenzaam� waren.� Een� gastvrije� boerin�
met�vele�dochters�kreeg�er�twee�op�bezoek�en�
de� meisjes� vonden� de� jongens� meteen� knap.�
Eén� Italiaan� werd� verliefd� op� een� dochter.� Ne�
derlands�praten�kon�hij�niet�maar�zijn�bedoelin�
gen�waren�meteen�duidelijk:�hij�wilde�met�haar�
vele�bambini�piccoli�(kleine�baby s)�hebben�die�
hij� dan� trots� aan� Il� Papa� (de� paus)� zou� laten�
zien.� Het� is� niets� geworden� tussen� de� twee,�
maar� die� woorden� zijn� altijd� blijven� hangen� in�
de�boerenfamilie.�
�
Huize�Bernardus�
Eén� keer� in� de� maand� kwam� vanuit� Beverwijk�
pater�Romedio�Zapini�van�de�Missione�Italiana�in�
Olanda�op�bezoek�in�Weesp.�Daar�hield�hij�voor�
de� Italianen� een� rooms�katholieke� dienst� in�
huize�Bernardus,�net�zoals�hij�voor�de�Italianen�
van�de�Hoogovens�in�Beverwijk�deed.�De�Italia�
nen� integreerden� van� alle� buitenlanders� nog�
het�makkelijkst.�Een�aantal�trouwde�een�Neder�
landse� vrouw.� In� 1966� waren� zes� van� de� 20�
!Weesper� Italianen � met� een� Nederlandse�
vrouw�getrouwd.�Helaas�zijn�een�paar�van�deze�
huwelijken�op�een�scheiding�uitgelopen.�Het�is�
ook�gebeurd�dat�een�Weesper�meisje�zwanger�
raakte�en�de�vader�naar�Italië�vertrok,�omdat�er�
binnen� de� families� problemen� ontstonden.�
1970�is�een�keerpunt�in�de�geschiedenis�van�de�
gastarbeid� in� Nederland.� De� werving� lag� als�
gevolg�van�de�crisis�na�1974�stil�en�er�kwamen�
spontaan� minder� arbeiders� naar� Nederland.� In�
Weesp� sloten� Van� Houten,� rijwielfabriek� Mag�
neet�en�Weesp�Plastics�de�deuren.�De�gedupeer�
de�Italianen�vonden�elders�werk.��
�

Levensverhalen�

�
Hieronder� staan� de� verhalen� van� enkele� Itali�
aanse� gastarbeiders� die� nog� steeds� in� Weesp�
wonen,�waarbij�aangetekend�dat�de�ervaringen�
nogal�wisselend�zijn.�Vooral�over�het�werken�bij�
�

Van�Houten�lopen�de�meningen�uiteen:�de�één�
vond� het� er� geweldig,� de� ander� juist� niet.� We�
beginnen� met� de� herinneringen� van� Mary� di�
Giacomo�Koster� aan� haar� overleden� man�
Mimmo.�
�
Mary�di�Giacomo�Koster�
!Een� aantal� Italianen� waaronder� Mimmo� is� via�
de� heer� Kalt� van� de� Magneet� in� Milaan� opge�
trommeld.� Ik� heb� hem� in� 1961� bij� de� Magneet�
leren� kennen.� Hij� werkte� daar� in� de� biezerij,�
waar� hij� de� sierlijnen� op� de� brommers� moest�
schilderen,� ik� werkte� op� de� loonadministratie.�
Daar�heb�ik�zijn�kaart�gelicht,�omdat�ik�hem�wel�
interessant� vond� en� meer� over� hem� wilde� we�
ten.�Eerst�woonde�hij�met�vier�andere�Italianen�
in� het� pension� Middenstraat� 101,� daarna� ver�
trok�hij�naar�Tante�Bep�van�Loo,�Plataanlaan�8.�
Ik� woonde� in� de� Meidoornlaan,� dus� lekker�
dichtbij. ��
!Mijn� verliefdheid� viel� thuis� goed� fout;� mijn�
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Giovanni�Passaro�(l.)�voert�met�een�landgenoot�de�
duiven�op�de�Dam�tijdens�een�uitstapje�naar�Amster�
dam.�

Franco�Tarantola.�

vader�ging�uit�z n�plaat.�Toen�ik�ziek�werd,�bel�
de�Mimmo�op�om�te�vragen�of�hij�langs�mocht�
komen.� Hij� kwam� met� een� fruitmand� en� een�
bos�bloemen.�Pa�de�pest�in.�!Hij�komt�maar�als�
ik� er� niet� ben, � zei� hij.� Op� moederdag� kwam�
Mimmo�ook�en�hij�had�álle�bloemen�en�planten�
van� bloemist� Verheul� van� de� Nieuwstraat� ge�
kocht� voor� mijn� moeder.� Toen� mijn� vader� een�
keer� voor� zaken� naar� Italië� moest,� kwam�
Mimmo�goed�van�pas,�want�pa�sprak�geen�Itali�
aans.�Tijdens�die�reis�is�het�ijs�gebroken�en�was�
hij�echt�welkom�in�de�familie.�
Mimmo� heeft� altijd� veel� voor� mijn� ouders�
gedaan,� de� auto� en� de� tuin� bijhouden� bijvoor�
beeld.� Na� de� Magneet� is� hij� bij� Cascade� Instru�
menten� en� daarna� bij� Eurometaal� in� Zaandam�
gaan� werken.� Intussen� werkte� ik� bij� de� ge�
meente.� We� zijn� in� 1965� door� P.� Krolis� ge�
trouwd.�Niet�in�de�kerk,�want�het�ging�hier�om�
twee�geloven.�Het�contact�met�de�schoonfami�

lie�was�minimaal.�Eén�keer�in�de�twee�jaar�werd�
Italië� bezocht.� Ik� vond� het� er� veel� te� heet.�
Mimmo�belde�wel�geregeld�met�zijn�broers�en�
zussen.� Hij� zocht� niet� zoveel� contact� met� zijn�
landgenoten,� hij� vond� dat� je� onder� Nederlan�
ders�moest�blijven. �
!Toen�mijn�vader�op�46�jarige�leeftijd�als�make�
laar�begon,�ben�ik�bij�hem�gaan�werken.�Eerst�in�
de� Meidoornlaan,� later� in� de� Zeeburgerstraat.�
De�twee�kinderen�die�Mimmo�en�ik�hadden,�nam�
ik�gewoon�mee�naar�het�werk.�De�namen�van�die�
kinderen,�Ramiro�en�Laurinda,�zijn�overigens�niet�
Italiaans.�Ze�komen�uit�een�namenboekje.�Ik�ben�
tot� 2002� in� de� makelaardij� gebleven,� tot� het�
overlijden� van� mijn� man.� De� kinderen� hebben�
makelaardij� DiGiacomo� overgenomen� en� daar�
help�ik�nog�steeds�één�dag�in�de�week. �
Giovanni�Passaro�
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Giacomo�Colombo�(links)�en�vrienden�aan�de�
(Italiaanse?)�wijn�in�de� City�Bar!.�

Giovanni� vertrok� in� januari� 1962� vanuit� Salerno�
naar� Milaan.� Daar� werden� 35� man� gekeurd�
waarvan� zo n� 17� afgekeurd� werden.� Hij� reisde�
vanuit� Italië� naar� Utrecht,� waar� een� dorpsge�
noot� hem� van� de� trein� a�aalde� om� per� auto�
naar� Weesp� te� gaan.� Die� vriend� is� later� naar�
Amerika�geëmigreerd.�Giovanni�ging�werken�bij�
de�Magneet.�Eerst��etsen�monteren,�toen�in�de�
brom�etsmontage�en�vervolgens�op�de�export�
afdeling.� Dat� werk� beviel� hem� goed.� Maar� na�
een� jaar� was� het� werk� afgelopen� en� ging� hij�
naar�Van�Houten.�Daar�vond�hij�het�niet�zo��jn,�
je� zat� altijd� onder� de� cacao.� Eerst� moest� hij�
zakjes�vullen,�later�deksels�op�blikken�slaan.�!Ik�
deed� 125� blikken� per� minuut� en� het� was� nog�
gevaarlijk�werk�ook. �
De�eerste�week�sliep�hij�bij�de�procuratiehou�
der� van� Magneet� in� Den� Dolder.� Daarna� woon�
de�hij�bij�mevrouw�Verwey�in�de�Middenstraat.�
In� de� gribus,� zoals� hij� het� zelf� noemde.� !Een�
kleine� kamer� met� vier� bedden.� Het� was� er�
schoon,� maar� er� was� geen� douche.� Het� eten�
was�niet�te�pruimen,�veel�bietjes�en�rode�kool. �
De�Italianen�hebben�toen�geprotesteerd�bij�de�
Magneet,�omdat�van�hun�loon�geld�werd�afge�
houden� voor� het� eten.� Ook� hebben� ze� een�
week�de�kamer�niet�betaald.�Giovanni�verdien�
de�30�gulden�in�de�week,�waarvan�acht�gulden�
af�ging�voor�het�eten.�Na�de�protesten�werd�er�
geregeld�Italiaans�gekookt.�Maar�de�ingrediën�
ten� daarvoor� waren� in� Weesp� niet� te� krijgen.�
De�pasta�kochten�de�Italianen�zelf�in�een�winkel�
in�de�Wibautstraat�in�Amsterdam,�de�rest�op�de�
levensmiddelenafdeling�van�De�Bijenkorf.�Toen�
een� aantal� van� hen� daar� in� hun� slechte� Neder�
lands� probeerden� uit� te� leggen� dat� ze� blikken�
tomaten� wilden,� kwam� de� verkoopster� met�
schoensmeer�aanzetten"�
In�het�pand�van�het�huidige�restaurant�Mine�
vitus�aan�de�Nieuwstad�zat�destijds�een�kippen�
restaurant�waar�je�onbeperkt�kip�kon�eten.�Dat�
was�wat�voor�Giovanni�en�zijn�vrienden.�Ze�aten�
zoveel�kip�tot�alle�kippen�op�waren.�Het�restau�
rant�ging�korte�tijd�later�failliet#��
Na�Weesp�ging�Giovanni�naar�Ipswich�in�Enge�
land�waar�hij�in�een�staalfabriek�werkte,�te�ver�

�

gelijken�met�de�Hoogovens.�Hij�werkte�daar�vijf�
jaar�en�verdiende�goed.�Omdat�het�werk�hem�te�
zwaar� werd,� wilde� hij� graag� terug� naar� Weesp.�
Maar� daar� weer� werk� vinden� viel� niet� mee.� Hij�
solliciteerde� bij� Philips�Duphar,� timmermansbe�
drijf�Koenis�en�bij�Reputabel.�Bij�de�laatste�ging�
hij� in� 1968� werken.� De� broer� van� dokter� War�
tena� was� daar� directeur,� later� diens� zoon.� Bij�
Reputabel� werden� kunststoffen� verwerkt.� Op�
het� verzoek� van� Giovanni� werd� een� vorkhef�
truck� aangeschaft� waarmee� hij� vijf� jaar� heeft�
gereden.�Daarna�werkte�hij�in�het�grote�distribu�
tiecentrum�van�Jac�Hermans�op�industrieterrein
�Noord,� ook� op� de� vorkheftruck� waarvoor� hij�
inmiddels� een� diploma� had.� Na� anderhalf� jaar�
keerde� hij� terug� naar� Reputabel,� dat� zich� had�
gespecialiseerd� in� winkelinrichtingen.� Het� be�
drijf�verhuisde�van�de�Nijverheidslaan�in�Weesp�
naar� Diemen� en� vervolgens� naar� Nederhorst�
den� Berg,� Maarssenbroek,� Vianen� en� toen� Den�
Bosch.�Giovanni�ging�steeds�mee,�behalve�naar�
de� laatste� stad,� dat� vond� hij� te� ver.� Het� bedrijf�
bedankte� hem� riant� voor� zijn� trouw.� Als� kerst�
pakket� kreeg� hij� een� verrassing:� tot� zijn� 65ste�
ontving�hij�een�lijfrente�naast�zijn�uitkering.�Op�
dat� moment� was� hij� 58� en� eigenlijk� lichamelijk�
ook�wel�op.�Giovanni�is�nu�al�45�jaar�vrijwilliger�
op� Tuincomplex� Van� Houten,� waar� hij� een� tuin�
heeft�met�bescheiden�huisje.��
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Franco�Tarantola�en�vrienden�voor�theater� City�of�
Wesopa!�in�Weesp.�

Giovanni� heeft� zijn� vrouw� Elizabeth,� die� in� de�
Kuyperlaan� woonde,� ontmoet� bij� de� snackbar�
van� Nelis.� Ze� gingen� vervolgens� vaak� naar� de�
�lm�in�theater�City�of�Wesopa�en�daarna�naar�de�
Citybar.� Elizabeth� is� ook� katholiek,� dus� dat� gaf�
geen� problemen.� Na� hun� huwelijk� kochten� ze�
het�witte�huis�op�de�Achtergracht�naast�kolen�
boer� Voorn.� Maar� dat� was� erg� klein.� Toen� hij�
een�bijbaantje�had�in�de�POC�zag�Giovanni�een�
huis� te� koop� staan� op� de� Achterherengracht.�
Daar� hebben� ze� dertig� jaar� gewoond.� Er� wer�
den� twee� kinderen� geboren,� dochter� Liliane�
Rossetta� en� Robert.� Nu� zijn� er� drie� kleinkin�
deren.�Sinds�2002�woont�het�paar�aan�de�Pape�
laan.��
Het� is� niet� altijd� makkelijk� om� getrouwd� te�
zijn� met� een� buitenlander,� is� de� ervaring� van�
Elizabeth.� Weesp� was� in� de� jaren� zestig� een�
benauwd� stadje� waar� al� gauw� werd� gepraat.�
Zelfs�nu�merkt�ze�nog�wel�eens�geroddel.�Maar�
daar�trekt�ze�zich�niets�meer�van�aan.�Allemaal�
jaloezie,�volgens�haar�man.�Hij�werd�in�zijn�werk�
wel� eens� aangesproken� als� spaghettivreter!,�
maar� daaraan� maakte� hij� meteen� een� einde.�
Iedere� zomer� gaan� ze� naar� het� dorp� van� Gio�
vanni� bij� Salerno� in� Italië.� Zijn� ouderlijk� huis�
werd� opgeknapt� en� fungeert� nu� als� vakantie�
huis.�
�
Franco�Tarantola�
Franco� komt� uit� Camporeale� uit� Sicilië.� Daar�
werkte�hij�als�jongen�na�de�lagere�school�bij�zijn�
vader�in�de�landbouw.�In�Milaan�hing�een�adver�
tentie� van� Van� Houten� om� in� Weesp� te� komen�
werken.� Na� een� keuring� kreeg� hij� in� 1962� een�
jaarcontract� aangeboden.� De� eerste� tijd� had�
Franco�het�naar�zijn�zin�bij�Van�Houten,�waar�hij�
werkte� in� de� cacao�productie.� Maar� in� de� loop�
der�jaren�verslechterde�de�sfeer.�Het�zal�er�mee�
te� maken� hebben� gehad� dat� Van� Houten� over�
ging�in�Amerikaanse�handen.� Het�werd�dictatori�
aal,!� om� de� woorden� van� Franco� te� gebruiken.�
Het�kantoor�had�er�geen�idee�van�wat�zich�"in�de�
fabriek#�voor�misstanden�afspeelden,�zoals�chefs�
die� als� een� soort� slavendrijvers� te� werk� gingen.�
Gelukkig�was�er�veel�steun�van�de�Italiaanse�tolk,�
mevrouw�Van�der�Reijden�uit�Hilversum.!�
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Franco� wilde� niet� in� Weesp� wonen� tussen� de�
andere� Italianen,� maar� meer� opgaan� in� de� Ne�
derlandse� bevolking.� Daarom� verkoos� hij� een�
kamer� aan� de� Torenlaan� in� Bussum� boven�
woonruimte�in�Weesp.�Hij�wilde�zo�snel�moge�
lijk� Nederlands� leren.� In� zijn� kosthuis� heeft� hij�
het� heel� goed� gehad.� Hij� was� volkomen� vrij,�
ook� om� te� koken.� Italiaanse� producten� kon� hij�
in�Bussum�kopen�bij�Warmolts�en�een�delicates�
senzaak� die� op� de� hoek� Brinklaan/Generaal� de�
la� Reylaan� zat.� Bij� garage� Snel� in� Weesp� kocht�
hij�een�Ford�waarmee�hij�op��en�neer�naar�Van�
Houten� reed.� Omdat� de� auto� een� keer� niet�
wilde�starten�en�hij�te�laat�op�zijn�werk�kwam,�
kreeg� hij� ruzie� bij� Van� Houten.� Zelfs� mevrouw�
Van� der� Reijden� kon� niet� veel� voor� hem� doen.�
Hij� werd� overgeplaatst� naar� de� afdeling� waar�
de�Americo�candybars�werden�gemaakt.�Lopen�
de�band�werk�dus.�In�1968�las�hij�in�een�adver�
tentie�van�Philips�Duphar�dat�ze�op�zoek�waren�
naar� een� laboratoriumhulp:� schoonmaken� en�
rondbrengen� van� �essen.� Dat� heeft� hij� vervol�
gens�vijfentwintig�jaar�met�plezier�gedaan.�Zes�
jaar�lang�was�hij�lid�van�de�Duphar�brandweer.�
Met� de� brandweerauto� hebben� ze� nog� het�
nieuwe� buitenbad� van� zwembad� Blijwater� ge�
vuld.�Van�Van�Houten�ontving�hij�nog�twee�keer�
een� brief� of� hij� niet� wilde� terugkeren,� maar�
daar�peinsde�hij�niet�over.�
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Franco�Tarantola�had�een�auto�en�zijn�schoonvader�
niet.�

Toen�hij�55�jaar�was,�kon�hij�met�pre�pensioen.�
Dat� was� een� soort� WW�uitkering� waar� Duphar�
tien� procent� bij� deed.� Intussen� was� er� op� het�
terrein� van� Van� Houten� ruimte� vrijgemaakt�
voor� een� volkstuinencomplex.� Later� verhuisde�
dit� naar� de� Lange� Muiderweg� en� weer� later�
naar� de� Basisweg.� Franco� heeft� al� die� tijd� een�
tuin�gehad,�waar�hij� s�middags�nog�steeds�naar�
toe�gaat.�Omdat�hij�van�huis�uit�veel�van�enten�
weet,� heeft� hij� in� zijn� kastje� veel� verschillende�
soorten�druiven.�
Franco�is�getrouwd�met�de�Hilversumse�Joke�
van� Laarhoven.� Zij� werkte� ook� bij� Philips�
Duphar� op� de� afdeling� griepvaccins.�
Het� echtpaar� heeft� één� dochter,� Paola,� ge�
noemd� naar� de� Italiaans/Belgische� koningin.�
Schoonvader� Van� Laarhoven� was� in� eerste� in�
stantie� tegen� de� relatie� met� een� Italiaan.� Het�
eerste� meegebrachte� bosje� bloemen� eindigde�
dan�ook�in�de�prullenbak.�Maar�Franco�had�een�
auto�en�schoonvader�niet.�Dat�kwam�goed�van�
pas� toen� schoonpa� naar� een� speciale� dokter�
ver�weg�moest.�De�twee�werden�vervolgens�al�
gauw�vrienden.�De�familie�Van�Laarhoven�is�van�
huis� uit� ook� katholiek,� maar� aan� het� geloof�
wordt� bij� Franco� niet� veel� meer� gedaan.� Ze�
hebben� eerst� in� een� �at� aan� het� Roland�
Holsthof�gewoond�en�wonen�nu�al�32�jaar�in�de�
Talmastraat.�
Franco� kookt� graag,� maar� niet� alleen� Itali�
aans.�Gerechten�als�stamppotten�blieft�hij�niet.�
Het� echtpaar� gaat� steeds� minder� naar� Italië.�
Voor� Joke,� die� de� taal� wel� verstaat� maar� niet�
goed� spreekt,� zijn� al� die� familiebezoeken� niet�
zo�interessant.�En�ze�kan�slecht�tegen�de�hitte.�
Terugkeren� naar� Italië� is� niet� aan� de� orde.� Er�
zijn�nu�kleinkinderen,�het�is�te�heet�in�Italië�en�
na� 50� jaar� is� daar� alles� onherkenbaar� veran�
derd.�Franco�gaat�bijna�iedere�middag�naar�zijn�
tuin� op� het� Van� Houten�complex.� Daar� ziet� hij�
zijn�landgenoten.�Ze�komen�niet�meer�bij�elkaar�
over� de� vloer.� Vroeger� wel,� met� verjaardagen�
en�zo.�Tegenwoordig�heeft�iedereen�zijn�eigen�
gezin.�
�
Giacomo�Colombo�
Giacomo� ging� in� 1962� van� Toscane,� waar� zijn�
�

vader� druiven� en� olijven� verbouwde,� naar� Mi�
laan� waar� hij� werd� gekeurd� en� een� contract�
kreeg� aangeboden� voor� Van� Houten.� Hij� was�
getipt�over�dit�werk�door�zijn�neef�Napoli�die�al�
twee� jaar� in� Weesp� werkte.� Colombo� vertrok�
met� de� trein� naar� Utrecht� waar� hij� opgehaald�
werd� door� iemand� van� Van� Houten.� Tot� zijn�
grote�verbazing�moest�hij�autogordels�om,�die�
kende� hij� nog� niet.� Bij� Van� Houten� deed� hij� in�
pakwerk.�De�sfeer�onderling�was�heel�goed.�En�
er�waren�genoeg�leuke�meisjes�om�kennis�mee�
te�maken.�De�winter�van�1963,�de�koudste�van�
de� eeuw,� zal� Colombo� niet� gauw� vergeten.�
Alles� was� koud� en� bevroren.� De� huizen,� het�
water� waarmee� je� je� moest� wassen.� Douchen�
kon�bij�het�station�en�bij�Van�Houten.�Hij�heeft�
toen�serieus�overwogen�om�terug�te�gaan�naar�
Italië.�
Hij�woonde�een�half�jaar�in�het�pension�Ros�
kamstraat�bij�Dammo.�Daarna�verkaste�hij�naar�
een� pension� aan� de� Achtergracht,� bij� Orlando,�
dat�werd�gerund�door�een�Nederlandse�vrouw�
met�een�Oostenrijkse�man.�Daar�moest�hij�zelf�
koken�en�dat�stond�hem�niet�aan.�Hij�vond�een�
kosthuis�in�de�Kerkstraat�waar�hij�mocht�komen�
eten� bij� Van� Drie.� Daar� ontmoette� hij� Tonny�
Lindaart�die�op�dit�kostadres�woonde.�Zij�kwam�
oorspronkelijk�uit�Hilversum.�Tonny�werkte�ook�
bij� Van� Houten,� als� inpakster.� Het� tweetal�
trouwde�in�1969.�Beiden�zijn�katholiek,�dus�dat�
was� geen� probleem.� Tonny s� vader� had� ooit�
tegen� zijn� dochters� gezegd:� !Wie� met� een� bui�
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tenlander� naar� huis� komt,� zet� ik� aan� de� over�
kant�tegen�de�muur. �Het�eerste�contact�verliep�
dus� stroef.� Later� draaide� schoonvader� hele�
maal� bij� en� trok� hij� zijn� Italiaanse� schoonzoon�
zelfs�voor�ten�opzichte�van�zijn�andere�schoon�
zoons.� Overigens� had� ook� Colombo s� moeder�
dreigend� gezegd� dat� hij� niet� met� een� buiten�
lands�meisje�thuis�moest�komen!�
Tonny� heeft� intussen� Italiaans� geleerd� door�
veel� te� luisteren.� Na� te� zijn� getrouwd� woonde�
het�echtpaar�even�in�Muiden,�maar�die�woning�
werd� te� klein,� toen� hun� zoon� was� geboren.�
Daarna� woonden� ze� aan� Jan� Campertplein,� in�
de�Jan�Prinsstraat�en�in�Aetsveld.�Omdat�ze�het�
daar�niet�hadden�getro�en�met�de�buren,�ver�
huisden�ze�naar�Nederhorst�den�Berg.�Maar�dat�
was� geen� succes.� Tonny� kon� er� niet� aarden,�
doordat� het� veel� te� stil� was.� Dus� werd� er� een�
�at� betrokken� aan� de� Gemeenschapspolder�
weg.�Nu�wonen�ze�al�zestien�jaar�in�de�Pastoor�
Jansenstraat,�maar�wachten�op�een�gelijkvloer�
se� woning� omdat� Tonny� geen� trappen� meer�
kan�lopen.�Colombo�werkte�negen�jaar�bij�Van�
Houten,�tot�de�sluiting�in�1971.�Tonny�vond�een�
baan� bij� Max� Factor� op� het� industrieterrein.�
Daar�werd�een�chau�eur�gezocht�en�dat�werd�
Colombo.� Vervolgens� werkte� hij� daar� tot� aan�
zijn�pensionering.�In�tegenstelling�tot�de�ande�
re�Italianen�heeft�Colombo�zijn�tuin�op�het�Van�
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Houten�complex�aan�de�kant�gedaan.�Hij�kreeg�
bij�zijn�huis�een�eigen�tuin�en�vanwege�de�slech�
te� gezondheid� van� zijn� vrouw� moest� hij� die�
alleen�bijhouden.�
Al� vanaf� het� begin� vond� Colombo� Weesp�
prachtig,� ook� in� de� jaren� zestig� toen� Weesp�
nog� echte� achterbuurten� kende.� Hij� �etst� en�
loopt� graag� rond� en� hoort� dan� de� Italiaanse�
toeristen�tegen�elkaar�zeggen�hoe�mooi�Weesp�
is.� Toch� blijft� Italië� na� vijftig� jaar� trekken.� Als�
zijn� vrouw� niet� ziek� zou� zijn,� zou� hij� misschien�
wel�willen�terugkeren�naar�Italië.�Er�is�daar�een�
�at� beschikbaar.� Aan� de� andere� kant� voelt� hij�
zich�in�Italië�weer�een�vreemdeling�en�is�hij�blij�
na� een� vakantie� terug� te� zijn.�Kortom:� de� eeu�
wige�strijd�tussen�twee�vaderlanden.�
�
Ellen� Pouwels� is� freelance� journalist� en� schrijft�
onder� andere� voor� het� tijdschrift� Historisch�
Weesp!.�
�
Bronnen�
Diverse� gesprekken� in� 2016� met� de�
"gastarbeiders �die�in�Weesp�zijn�gebleven.�
�
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De familie Van Houten en haar villas

�
Cees�Pfei�er�

In�veel�verhalen�over�industrialisatie�staat�de�huisvesting�van�de�arbeiders�centraal,�
hetgeen�niet�verwonderlijk�is.�Velen�kwamen�naar�de�stad�om�daar�te�werken.�Een�
goede�woning�vinden�was�vervolgens�een�zeldzaamheid.�Maar�hoe�zat�het�aan�de�
andere�kant?�Hoe�woonden�de�fabriekseigenaren?�In�dit�artikel�wordt�de�
woonsituatie�van�de�directieleden�van�Van�Houten�gevolgd.�

Poedercacaofabrikant�Van�Houten�

�
Toen�de�poedercacaofabrikant�Van�Houten�zich�
in� 1850� in� Weesp� vestigde,� was� het� nog� maar�
een� klein� bedrijf.� Tot� 1856� waren� er� drie�arbei�
ders� in� dienst,� daarna� groeide� het� bedrijf� snel�
tot� een� heuse�fabriek.� De� komst� van� Van� Hou�
ten�naar�Weesp�zette�het�kleine,�2750�inwoners�
tellende� vestingstadje� binnen� een� paar� jaar�
volledig�op�z n�kop.�Zo�verdubbelde�het�aantal�
inwoners� binnen� enkele� decennia.� Dat� kwam�
door� de� spectaculaire� groei� van� de� fabriek� en�
de� daarmee� gepaard� gaande� groei� van� de�
werkgelegenheid.�
Casparus�van�Houten,�de�grondlegger�van�het�
bedrijf,� had� een� methode� ontwikkeld� om� uit�
cacao�een�groot�deel� van�de�cacaoboter� te� per�
sen�en�een�hoogwaardige�kwaliteit�cacaopoeder�
te�vervaardigen.�Zijn�zoon�Coenraad�wist�dit�pro�
ductieproces� te� moderniseren� en� dankzij� het�
commerciële�instinct�van�Coenraads�enige�zoon,�
Casparus�Johannes,�slaagde�het�bedrijf�erin�vanaf�
1870�door�te�breken�op�de�snel�groeiende�consu�
mentenmarkten� van� Engeland,� Duitsland� en� in�
mindere� mate� Frankrijk.� Tijdens� de� decennia� die�
volgden,�steeg�de�omzet�van�het�bedrijf�tot�dui�
zelingwekkende� hoogte.� Voor� de� productie� van�
eetchocolade� was� cacaoboter� onontbeerlijk� en�
Van�Houten�wist�een�ijzeren�greep�te�krijgen�op�
de� wereldhandel� in� dit� product.� Dit� had� niet� al�
leen�gevolgen�voor�de�huisvesting�van�het�bedrijf�
maar�ook�voor�het�aantal�werknemers.�Zo�bood�
de�fabriek�in�1881�al�werk�aan�78�mensen.�
Omdat� Van� Houten� letterlijk� uit� de� Weesper�
binnenstad� groeide,� besloot� men� tot� nieuw�
bouw� even� buiten� Weesp.� In� 1897� werd� de�
�

nieuwe� fabriek� opgeleverd� en� drie� jaar� later�
telde� het� bedrijf� 1000� werknemers,� oftewel�
bijna�40�procent�van�de�mannelijke�beroepsbe�
volking� van� Weesp.� In� totaal� zou� Van� Houten�
op� zijn� top� wereldwijd� aan� 2250� mensen� werk�
bieden.� In� 1967� was� dit� bedrijf� volgens� onder�
zoeksbureau�Nielsen�het�grootste�in�Nederland�
op� de� markt� van� chocoladerepen,� op� de� voet�
gevolgd�door�Verkade�en�Bros.�
De� jaren� zestig� betekenden� ook� het� einde�
van� het� bedrijf.� Van� Houten,� goed� voor� de� ex�
port� van� cacao,� chocolade� en�cacaoboter� naar�
tachtig� landen� met� productiefaciliteiten� in�
Duitsland,� Engeland,� Frankrijk� en� Singapore,�
werd� gekocht� door� twee� Amerikaanse� bedrij�
ven� die� de� Europese� markt� wilden� veroveren.�
Door� alle� door� de� nieuwe� eigenaren� ingezette�
reorganisaties� werkten� er� in� 1971,� het� jaar� dat�
het� bedrijf� uiteindelijk� de� deuren� sloot,� in�
Weesp� nog� 573� mensen� voor� wie� collectief�
ontslag�werd�aangevraagd.�
Ten� faveure� van� de� eigen� Amerikaanse� pro�
ductie� werd� Van� Houten� ontmanteld.� Voor�
Weesp�een�klap.�Want�Van�Houten�was,�samen�
met� Philips�Duphar,� jarenlang� de� grootste�
werkgever�van�Weesp.�De�fabriek�drukte�letter�
lijk� haar� stempel� op� de� Weesper� samenleving:�
er�was�maar�weinig�waar�Van�Houten�zich�niet�
mee� bemoeide.� Oók� met� de� huisvesting� van�
zijn�werknemers.�Niet�zo�gek,�want�van�huizen�
bouwen�hadden�de�familieleden�wel�verstand.�
�

Het�familiebedrijf�

�
De�Van�Houtens�
Om� te� weten� wie� wat� bouwde,� is� het� noodza�

TVE�34e�jrg.�2016�

173�

De� Van�Houtenkerk!�in�de�jaren�dertig.�

kelijk�inzicht�te�hebben�in�de� familiestructuur!�
van� de� Van� Houtens.� De� grondlegger� van� het�
concern�was�Casparus�van�Houten�(1770�1858).�
Hij� opende� in� 1815� in� Amsterdam� aan� de� Lelie�
gracht� een� chocoladefabriek� en� op� zijn� naam�
kwam�een�octrooi�te�staan�voor�het�maken�van�
chocoladepoeder.�
In� 1850� verplaatste� zijn� oudste� zoon� Coen�
raad� Johannes� (1801�1887),� geboren� uit� het�
huwelijk�met�Arnoldina�Koster,�de�fabriek�naar�
Weesp,� nadat� het� bedrij�e� eerst� nog� enige�
jaren�in�Leiden�was�gevestigd.�In�de�binnenstad�
van� Weesp� kocht� Coenraad� met� geleend� geld�
van� zijn� oom� voor� 3000� gulden� een� failliete�
wasserij� die� ingericht� werd� als� chocoladefa�
briek�en�de�naam�De�Adelaar�kreeg.�Hij�ver�jnde�
de�uitvinding�van�zijn�vader�waarmee�de�groei�
van�het�bedrijf�begon.�
In�1835�trouwde�Coenraad�zijn�nicht�Hermina�
van� Houten� (1810�1861),� een� van� de� dochters�
van�zijn�oom,�Bruins�van�Houten.�Het�echtpaar�
174�

kreeg� zeven� kinderen:� zes� dochters� en� één�
zoon.�Zoon�Casparus�(Casparus�Johannes,�1844
�1901)� en� drie� van� zijn� zusters� Anna� (Johanna�
Sophia,�1842�1903),�Jet�(Henriëtte�Clazina,�1846�
1906)�en�Arnoldina�Hermina�(1836�1921)�bleven�
ongetrouwd.�
Alle�Van�Houten�kinderen�werden�ingezet�bij�
de� bedrijfsvoering� en� het� fabricageproces.�
Vooral�Anna�zou�het�ver�schoppen.�Zo�hielp�ze�
al� op� jonge� leeftijd� haar� vader� bij� het� branden�
van� cacaobonen.� Bovendien� beschikte� ze� over�
een�grote�talenkennis,�wat�goed�van�pas�kwam�
bij�de�internationaal�opererende��rma.�Als�eni�
ge�dochter�werd�ze�in�1869�als�mede�rmant�in�
het� bedrijf� opgenomen.� Volgens� haar� neef,�
Douwinus� van� Houten,� was� ze� een�
progressieve�vrouw!�die�zich�onder�meer�inzet�
te�voor�de�positie�van�het���voor�het�merendeel�
�� vrouwelijke� personeel� van� Van� Houten.� Ze�
organiseerde� avondcursussen� lezen� en� schrij�
ven,� rekenen� en� bouwkundig� tekenen,� maar�
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De�door�Berlage�ontworpen�villa� Frans!�aan�het�Buitenveer.�

leidde� ook� kook�� en� handwerkcursussen.� Zus�
Jet� werd� niet� in� de� directie� opgenomen� maar�
bleef� vennoot� en� commandite!.� Haar� zwakke�
gezondheid�zal�daar�debet�aan�zijn�geweest.�
Casparus,� die� in� 1865� als� compagnon� in� het�
bedrijf�kwam�dat�toen�C.J.�Van�Houten�&�Zoon�
ging�heten,�zorgde�ervoor�dat�Van�Houten�door�
voor� die� tijd� ongekende� reclamecampagnes�
wereldwijd� bekendheid� kreeg.� Van� de� drie� an�
dere� zusters� trouwde� Tru� (Geertruida� Cathari�
na,�1851�1893)�in�1876�met�Willem�(Joseph�Wil�
lem� Frederik)� Sche�er� (1848�1917).� Hij� trad� in�
1883� tot� de� directie� toe� op� het� moment� dat�
Coenraad� Johannes� zich� terugtrok.� Willem�
Sche�er� speelde� een� belangrijke� rol� in� de� be�
drijfsvoering� van� Van� Houten� en� stond� samen�
met� zijn� zwager� Casparus� van� Houten� aan� de�
wieg� van� de� wereldwijde� reclamecampagnes.�
Lubbartha� Engeline� (1849�1873)� huwde� met�
Jacob� Siegfried� Maxwils� (1845�1871).� Uit� dit�
huwelijk� werd� Hermine� (Hermina� Martha�
Maxwils,� 1870�1951)� geboren,� het� enige� klein�
kind�van�Coenraad�Johannes.��
�
De�komst�van�Van�Mesdag�
Het�huwelijk�van�Hermine�Maxwils�in�1890�met�
Geert� van� Mesdag� (1863�1939)� betekende� de�
�

komst�van�de�Van�Mesdags�in�het�bedrijf.�Want�
drie� jaar� na� zijn� huwelijk,� in� 1893,� werd� Van�
Mesdag� �rmant� bij� Van� Houten.� Toen� het� be�
drijf�in�1962�voor�76�procent�werd�verkocht�aan�
W.R.� Grace� &� Co� te� New� York,� bestond� de� di�
rectie� uit� Hermines� kinderen,� de� broers� Jaap�
(Jacob� Siegfried,� 1897�1973),� Gilles� (Gilles� Ja�
cob,�1891�1963)�en�Geert�van�Mesdag�Jr.�(1893�
1966)�en�Maarten�van�Mesdag�(1924).�
Vanaf� 1883� had� Willem� Sche�er� samen� met�
zijn� schoonzus� Anna� en� zwager� Casparus� van�
Houten� de� leiding� van� het� bedrijf.� Dat� zou� du�
ren�tot�1894�toen�Sche�er,�een�jaar�na�de�dood�
van�zijn�vrouw�Tru,�vanwege�een�familiecon�ict�
werd�uitgekocht.�Een�jaar�later,�in�1895,�volgde�
Douwinus� Johannes� van� Houten� (1861�1939)�
hem�op.�
Deze� neef� uit� Assen� woonde� in� Weesp� en�
werkte� sinds� 1882� bij� Van� Houten.� Ook� hij� zou�
binnen�het�bedrijf�een�belangrijke�rol�gaan�spe�
len.�Het�aantreden�van�Douwinus�in�de�directie�
gebeurde� op� voorspraak� van� Casparus� en� had�
te�maken�met�het�feit�dat�het�tussen�de�direc�
tieleden� Geert� van� Mesdag� sr.� en� Anna� van�
Houten� niet� boterde.� Douwinus� van� Houten,�
die�omschreven�wordt�als�een�intelligente�per�
soonlijkheid�en�bekwaam�bestuurder,�beheers�

TVE�34e�jrg.�2016�

175�

Geert�van�Mesdag�op�kantoor�(1900).�

te� meerdere� talen� en� was� bovendien� een� bril�
jant� spreker.� Namens� de� liberalen� zat� hij� van�
1913� tot� 1922� in� de� Eerste� Kamer.� Daarnaast�
was� hij� gemeenteraadslid� en� wethouder� van�
Weesp,�waar�hij�tot�de�initiatiefnemers�behoor�
de�die�pleitten�voor�de�aanleg�van�de�gemeen�
telijke�waterleiding.�Tijdens�zijn�lange�staat�van�
dienst�bij�Van�Houten�ondervond�hij�veel�tegen�
werking� van� medevennoot� Geert� van� Mesdag�
en�later�van�diens�zoons.�
�

De�villa s�en�andere�bouwprojecten�

�
Het�parkdorp� Nirwana!�
Zoals� vermeld� ging� de� spectaculaire� groei� van�
het� bedrijf� niet� aan� Weesp� voorbij.� De� oude�
wasserij,� waar�het� bedrijf� begon,� werd� in� 1870�
gesloopt.�Daarvoor�in�de�plaats�kwam�een�vier�
verdiepingen� tellend� fabriekspand� met� een�
hoge�schoorsteen.�Maar�al�spoedig�was�er�be�
176�

hoefte�aan�meer�fabrieksruimte�en�verwierf�het�
bedrijf� her� en� der� in� de� binnenstad� panden�
waaronder�enkele�oude�jeneverpakhuizen.�Eind�
negentiende� eeuw� werd� duidelijk� dat� verdere�
groei�in�de�binnenstad�er�niet�meer�inzat,�waar�
op� het� bedrijf� grond� kocht� in� de� aan� Weesp�
grenzende� Aetsveldsepolder.� Daar� verrees�
tussen�1890�en�1897�een�indrukwekkend�nieuw�
fabriekscomplex.�
Hoewel�volstrekt�onvoldoende,�werden�er�in�
Weesp�voor�de�werknemers���maar�dan�vooral�
voor� het� hogere� personeel� �� hier� en� daar� wo�
ningen�neergezet.�Een�plan�voor�het�parkdorp�
Nirwana� voor� de� eigen� werknemers� met� 550�
woningen� op� 50� hectare� grond� grenzend� aan�
het� Van� Houten�terrein� haalde� na� jaren� onder�
handelen�met�de�gemeente�en�polderbesturen�
uiteindelijk� de� eindstreep� niet.� Natuurlijk� werd�
er� wel� gebouwd� voor� de� directieleden� zelf.�
Vooral� Casparus� van� Houten,� Willem� Sche�er�
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en� Geert� van� Mesdag� pakten� uit� met� riante�
villa s,� waarvan� er� uiteindelijk� slechts� één� be�
houden�is�gebleven.��
�
Villa� Theobroma!�
Het�begon�allemaal�met�het�eerste�!directiehuis �
op�het�fabrieksterrein�aan�de�Oudegracht�waar�
Casparus�van�Houten�ging�wonen.�Deze�woning�
hoorde�waarschijnlijk�bij�de�failliet�gegane�was�
serij.� De� oudste� zoon� van� Casparus,� Coenraad�
nam�met�zijn�gezin�zijn�intrek�in�een�groot�huis�
op�de�hoek�Oudegracht/Grote�Plein�(waarin�nu�
een�filiaal�van�de�ABN�Amrobank�is�gevestigd),�
grenzend� aan� het� fabrieksterrein.� In� dit�
!familiehuis � groeiden� zijn� zeven� kinderen� op.�
De� stadsvilla� zou� later� bewoond� worden� door�
Coenraads�ongetrouwde�dochters�Anna�en�Jet.�
Later� kwam� hun� broer� Caspar� (Casparus)� tijde�
lijk�bij�hen�wonen.�De�met�een�zwakke�gezond�
heid� kampende� Casparus� woonde� aanvankelijk�
mede� vanwege� het� milde� klimaat� een� groot�
deel� van� het� jaar� in� Bournemouth,� van� waaruit�
hij� de� Engelse� markt� bewerkte.� In� 1893� keerde�
hij� terug� om� leiding� te� geven� aan� de� fabriek� in�
Weesp,�waarbij�hij�bij�zijn�zusters�introk.�
Toen�in�de�winter�van�1894�1895�het�interieur�
van� het� huis� gedeeltelijk� door� brand� was� ver�
�

woest,� namen�de� zusters� tijdelijk� hun�intrek� in�
villa� Frans,� de� villa� die� hun� zwager� Willem�
Sche�er� in� 1885� aan� het� Buitenveer� had� laten�
bouwen.� Anna� en� Jet� verhuisden� kort� daarop�
naar�een�villa�in�de�P.C.�Hooftstraat�in�Amster�
dam,�die�aan�het�Vondelpark�grensde.�
In�1902�vertrokken�ze�naar�de�in�hun�opdracht�
gebouwde�villa�Theobroma�(cacaoboom)�aan�de�
Kroonlaan�in�Hilversum,�een�ontwerp�van�archi�
tect�Everwijn�Verschuijl�(1855�1940)�die�ook�voor�
Geert�van�Mesdag�werkte.�Rond�de�villa�lag�een�
schitterende�door�Henri�Copijn�ontworpen�tuin.�
In� Theobroma� sleten� de� zusters� hun� laatste�
dagen� in� gezelschap� van� dienstbodes.� Leuk�
detail:� de� villa� lag� op� een� steenworp� afstand�
van� het� huis� van� hun� nicht� Hermine� en� haar�
man�Geert�van�Mesdag�die�op�de�nieuwe,�even�
eens� door� architect� Verschuijl� ontworpen� villa�
Quatre� Bras� aan� de� s�Gravelandseweg� woon�
den.� Het� huis� in� de� P.C.� Hooftstraat� is� waar�
schijnlijk�aangehouden,�want�Anna�en�Jet�over�
leden�beiden�in�Amsterdam.�De�zusters�hebben�
maar�kort�van�hun�villa�kunnen�genieten.�Anna�
overleed�als�eerste�in�1903�op�61�jarige�leeftijd.�
Jet� overleefde� haar� zuster� nog� drie� jaar� en�
stierf�na�twee�jaar�bedlegerig�te�zijn�geweest�in�
1906�op�59�jarige�leeftijd.�
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De�verbouwde�villa� Quatre�Bras!(na�1903).�

Hermine� van� Mesdag�Van� Houten,� de� enige�
kleindochter�van�Coenraad�Johannes,�erfde�het�
miljoenenkapitaal� van� beide� zusters� die� ook�
een�vakantiewoning�in�Menton�(Zuid�Frankrijk)�
hadden,�waar�ze�zomers�verbleven.�Het�is�niet�
duidelijk�of�deze�woning�hun�eigendom�was�of�
werd� gehuurd.� Villa� Theobroma� werd� begin�
jaren�vijftig�afgebroken.�
�
De� Van�Houtenkerk!�
Anna� en� Jet� bouwden� weliswaar� geen� villa� in�
Weesp,� maar� lieten� deze� stad� wel� een� mooi�
monument� na:� de� Van� Houtenkerk� aan� de�
Oudegracht.� Nadat� Van� Houten� het� nieuwe�
fabriekscomplex�buiten�de�stad�in�gebruik�had�
genomen,� werden� �� op� de� villa� aan� het� Grote�
Plein� na� �� de� gebouwen� en� de� woning� in� de�
binnenstad� rond� 1903� gesloopt.� Dat� was� voor�
de� ongetrouwde� zusters� het� moment� om� niet�
alleen� een� gedeelte� van� de� grond� over� te� dra�
gen� aan� de� Nederlandse� Protestantenbond�
(NPB)�afdeling�Weesp,�waar�zij�zelf�lid�van�wa�
ren,�maar�ook�om�daar�op�hun�kosten�een�kerk,�
een�woning�en�een�school�neer�te�zetten.�Voor�
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het� ontwerp� schakelden� zij� het� Amsterdamse�
architectenbureau� Klinkhamer� en� Ouëndag� in.�
Zij�genoten�bekendheid�als�de�ontwerpers�van�
onder� meer� de� Graansilo!� aan� de� Wester�
doksdijk,� bijkantoren� van� de� Amsterdamsche�
Bank� en� dierenverblijven� in� Artis.� Het� bureau�
had�nog�nooit�een�kerk�ontworpen.�
Architect�B.�J.�Ouëndag�slaagde�er�echter�in�
een� bijzonder� mooie,� eenvoudige� kerk� te� ont�
werpen� in� eclectische� overgangsstijl� met� neo�
romaanse� en� neo�gothische� invloeden,� waarin�
weer� invloeden� van� Berlage� terug� te� vinden�
zijn,�en�met�een�heel�mooi�Jugendstil�interieur.�
De�in�1906�in�gebruik�genomen�kerk�werd�voor�
een� symbolisch� bedrag� verhuurd� aan� de� NPB�
en�later�geschonken.�Sinds�2009�is�het�kerkge�
bouw� eigendom� van� Stadsherstel� Amsterdam�
dat�het�exploiteert.�
�
Villa� Frans!�
Willem� Sche�er� liet� in� 1885� een� villa� bouwen�
aan�het�Buitenveer,�hoek�Singel.�Het�huis�kreeg�
de� naam� Frans,� zo� genoemd� naar� Sche�ers�
pleegkind,�de�in�1883�in�Wenen�geboren�Frans�
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Het�door�Salm�ontworpen�koetshuis�van� Quatre�Bras!.�

(waarschijnlijk� geschreven� als� Franz).� De� villa�
was� een� ontwerp� van� architect� H.� P.� Berlage.�
De�bijbehorende�grote�tuin�en�theekoepel�wer�
den� ontworpen� door� tuin�� en� landschapsarchi�
tect�Leonard�Springer.�Beneden�in�de�villa�wa�
ren� vijf� grote� kamers,� een� biljartkamer� en� een�
spreekkamer,�de�keuken,�een�provisiekamer�en�
dienstruimten.�Op�de�eerste�verdieping�bevon�
den�zich�nog�eens�zes�vertrekken�met�daarbo�
ven� een� riante� zolderverdieping.� In� 1894,� toen�
Sche�er� wegens� een� familiecon�ict� Van� Hou�
ten� verliet,� verhuisde� hij� naar� Doorwerth�
Heelsum� waar� hij� het� landgoed� Duno� had� ge�
kocht.�In�1896�werd�de�leegstaande�villa,�zoals�
al� vermeld,� verhuurd� aan� de� zusters� Anna� en�
Jet� van� Houten,� nadat� het� familiehuis� aan� het�
Grote�Plein,�waar�zij�woonden,�door�brand�on�
bewoonbaar�was�geworden.��
In� 1898� kwam� de� villa� in� de� verkoop.� Kort�
daarna�vestigde�zich�een�bindrottingsfabriek�in�
de�villa,�een�bedrijf�dat�rotan�manden�en�meu�
bels�maakte.�Een�aantal�jaren�na�het�sluiten�van�
deze� fabriek� volgde� in� 1913� de� sloop� van� villa�
Frans,�waarna�er�een�kale�vlakte�overbleef.�Het�
fraaie�pand�heeft�dus�bij�elkaar�slechts�zo n�30�
jaar� bestaan.� In� 1921� vond� de� bouw� plaats� van�
het� huidige� huizenblok.� Merkwaardig� is� dat� er�
van� villa� Frans� slechts� een� paar� foto s� bekend�
zijn,�waarop�de�villa�ook�nog�eens�slecht�staat�
afgebeeld.�
�
Villa�Van�Mesdag!�
Nadat�Geert�van�Mesdag�in�1893�toetrad�tot�de�
directie� van� Van� Houten,� besloot� ook� hij� zich�
een�passende�behuizing�aan�te�meten.�Hij�was�
per� slot� van� rekening� niet� alleen� een� van� de�
directeuren� van� de� grootste� werkgever� van�
Weesp,� maar� ook� gemeenteraadslid.� Voor� een�
mooie� prijs� kocht� hij� van� de� gemeente� enige�
percelen�grond�aan�de�Herengracht�waarop�hij�
een� fraaie� villa� liet� neerzetten� met� een� grote�
tuin�die�doorliep�tot�aan�de�Achterherengracht.�
Veel� is� er� niet� bekend� over� het� huis� dat� in�
Weesp� de� !Villa� Van� Mesdag � werd� genoemd.��
En�voor�zover�ik�weet�komt�het�huis�op�slechts�
één� oude� ansichtkaart� voor.� Ook� deze� villa�
heeft�niet�lang�bestaan.�In�1904�werden�op�die�
�

plek�de�huidige�twee�grote�huizen�gebouwd.�
Geert� van� Mesdag� was� toen� al� uit� Weesp� ver�
trokken.�Hij�had�zijn�!stadsvilla �in�1898�verruild�
voor� het� uit� 1866� daterende� landgoed� Quatre�
Bras� aan� de� s�Gravelandseweg� in� Hilversum.�
Over� deze� villa� bestaat� enige� onduidelijkheid,�
waarschijnlijk� heeft� ze� in� 1904� plaats� moeten�
maken�voor�een�nieuwe�villa�naar�een�ontwerp�
van� architect� E.� Verschuijl.� Maar� het� kan� ook�
zijn� dat� de� oude� villa� onder� Verschuijl� is� ver�
bouwd.�Van�Mesdag�woonde�tot�1920�in�Quatre�
Bras.�Deze�villa�zou�uiteindelijk�in�de�jaren�vijftig�
worden� gesloopt.� In� 1957� verscheen� op� deze�
plek� een� door� architect� W.M.� Dudok� ontwor�
pen� complex� van� 27� appartementen,� dat� op�
nieuw� de� naam� Quatre� Bras� kreeg.� Nog� wel�
aanwezig� is� het� voormalige� koetshuis� met� bo�
venwoning� in� Zwitserse� chaletstijl� uit� 1898,� in�
opdracht�van�Van�Mesdag�ontworpen�door�de�
Amsterdamse� architect� Abraham� Salm.� Dit�
markante� huis,� een� rijksmonument,� is� tegen�
woordig�in�gebruik�als�kapel�van�de�Vrijzinnige�

TVE�34e�jrg.�2016�

179�

Bouw�van�de�even�buiten�Weesp�gelegen�nieuwe�fabriek.�

Geloofsgemeenschap�Hilversum.�
Geert�van�Mesdag�was�ook�in�Hilversum�maat�
schappelijk�zeer�actief.�In�1903�was�hij�een�van�
de�initiatiefnemers�van�de�vereniging�Centrale�
Raad� voor� Hulpbetoon� en� Armenzorg,� die� hij�
tot� aan� zijn� overlijden� voorzat.� Van� 1915� tot�
1919� maakte� hij� deel� uit� van� de� Hilversumse�
gemeenteraad.� Verder� had� hij� zitting� in� vele�
besturen�en�had�verschillende�commissariaten�
zoals�van�de�spaarbank�in�Hilversum,�De�Maat�
schappij� voor� Hypothecair� Crediet� in� Neder�
land� en� van� Zuidhollandsche� Bierbrouwerij.�
Ook� was� Van� Mesdag� enige� jaren� voor� zijn�
overlijden� president�commissaris� van� Philips �
Gloeilampenfabrieken� te� Eindhoven,� hetgeen�
resulteerde� in� de� gezamenlijke� fabriek� Philips�
Van� Houten,� het� latere� Philips�Duphar� in�
Weesp.�
�
Villa�!Casparus �
Van� alle� Van� Houten� villa s� steekt� er� één� met�
kop� en� schouders� boven� de� rest� uit.� Dat� is� de�
nog�steeds�bestaande,�door�Casparus�van�Hou�
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ten� gebouwde� villa� Casparus� aan� de� Stammer�
dijk� in� Weesp.� Deze� villa� wordt� elders� in� dit�
nummer�beschreven.�
�
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De grootste villa van Van Houten

�

Cees�Pfei�er�
De�grootste�en�mooiste�villa�die�een�Van�Houten�heeft�laten�bouwen,�is�de�villa�
Casparus.�Het�grote�buiten�aan�de�Stammerdijk�bestaat�nog�steeds�en�stond�
destijds�recht�tegenover�het�al�even�imposante�hoofdkantoor�van�het�bedrijf.�
Een�eigen�villa�voor�Casparus�van�Houten�

�
Het� is� 1897,� als� Casparus� van� Houten� het� plan�
opvat�om�een�eigen�villa�te�laten�bouwen.� Drie�
jaar� daarvoor� was� hij� teruggekeerd� uit� Enge�
land,� waar� hij� in� Bournemouth� woonde,� om�
weer�dagelijks�leiding�te�kunnen�geven�aan�het�
bedrijf.� Zijn� villa� zou� de� andere� familievilla s,�
zoals� de� villa� Frans� van� zwager� Willem� Sche�er�
(1885)�en�de�villa�van�Van�Mesdag�(1895)�van�de�
met� zijn� nichtje� Hermine� getrouwde� Geert� van�
Mesdag,�ruimschoots�overtre�en.�
Voor�het�ontwerp�van�zijn�villa�nam�Casparus�
de� bekende� Amsterdamse� architect� Abraham�
Salm� (1857�1915)� in� de� arm,� die� rond� diezelfde�
tijd�van�Van�Mesdag�de�opdracht�had�gekregen�
om� bij� zijn� Hilversumse� villa� Quatre� Bras� een�
mooi� houten� koetshuis� in� chaletstijl� te� ontwer�
pen.� Salm,� een� vooraanstaand� lid� van� Architec�
tura� &� Amicitia,� had� in� Amsterdam� samen� met�
zijn� vader� Gerlof� Salm� (1831�1897)� al� naam� ge�
maakt�met�het�Artis�aquarium,�de�paardentram�
remises�aan�de�Amstelveenseweg�en�de�Linnae�
usstraat,�de�kerk�van�de�Vrije�Gemeente�Amster�
dam� (nu� poppodium� Paradiso)� en� de� Keizers�
grachtkerk.��
Abraham� Salm� was� een� extraverte� architect�
die� ruim� gebruik� maakte� van� de� mogelijkheden�
die� het� eclectisme� hem� bood.� Onbekommerd�
mengde� hij� in� zijn� ontwerpen� kenmerken� van�
Hollandse� renaissance� met� italianiserende� vor�
men.� Villa� Casparus,� gebouwd� met� oranjekleuri�
ge�stenen�afgewisseld�met�witte�speklagen,�zou�
daar�een�uitzonderlijk�mooi�voorbeeld�van�wor�
den.� Vele� mensen� vinden� deze� villa� iets�
!Italiaans � hebben.� Opmerkelijk,� want� Salms�
specialisme� was� het� ontwerpen� van� villa s� in�
�

Zwitserse� chalet�� of� Engelse� cottagestijl.� Rond�
om� het� huis,� waarvoor� Casparus� maar� liefst� 26�
hectare�grond�kocht,�ontwierp�de�bekende�tuin�
architect� Leonard� Springer� (1855�1940)� een� im�
posante�tuin.�De�markante�wipmolen� t�Haantje,�
die�door�Van�Houten�als�een�decoratiestuk�was�
aangekocht,�maakte�deel�uit�van�de�tuin.�
�

Wel�elektrisch�licht,�maar�geen�stromend�
water�

�
Villa� Casparus� bestond� uit� een� groot� woonhuis,�
een� glazen� wintertuin,� zes� koetsiers�� en� perso�
neelswoningen� en� stallen.� Het� gebouw� was� 90�
meter�lang�en�75�meter�breed,�waarbij�de�muren�
op� sommige� punten� een� hoogte� van� 19� meter�
bereikten.�Diezelfde�enorme�afmetingen�golden�
ook�voor�de�tuin,�die�aan�de�Stammerdijkse�kant�
260�meter�breed�was�en�terugliep�naar�180�me�
ter�aan�de�andere�kant.�De�tuin�had�een�diepte�
van�310�meter,�stond�achterin�vol�met�bomen�en�
werd� door� de� Weespers� dan� ook� !het� bos� van�
Van�Houten �genoemd.�De�villa�telde�99�kamers�
die� voor� die� tijd� zeldzaam� luxueuze� voorzienin�
gen�hadden.�
Er�waren�elektrisch�licht,�waarvoor�de�elektri�
citeit�zelf�werd�opgewekt,�een�centraal�verwar�
mingssysteem�en�een�systeem�voor�luchtverver�
sing.� Dit� systeem� bestond� uit� een� stelsel� van�
geglazuurde�gangen�waardoor�vanuit�de�kelder�
lucht� werd� geblazen� die� eerst� over� bakken� wa�
ter�was�geleid�om�de�juiste�vochtigheidsgraad�te�
bereiken.� Maar� er� was� gek� genoeg� geen� stro�
mend�water�op�de�kamers�en�ook�geen�aanslui�
ting� op� het� gas.� In� de� keuken� stond� een� groot�
met�hout�te�stoken�fornuis.�Verder�waren�er�een�
kokerlift�en�een�immense�kelderruimte.�
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Casparus�van�Houten�in�1871�tijdens�een�vakantie�gefo�
grafeerd�op�Madeira.�

Bij�de�inrichting�werd�ook�niet�op�een�cent�ge�
keken.� In� de� villa� waren� kostbare� houtsoorten�
verwerkt,� er� lagen� marmeren� vloeren� in� en� de�
muren� waren� door� Italianen� gestuct.� Grote�
gordijnen,� waarvoor� Franse� kantwerksters�
speciaal� naar� Weesp� waren� gekomen,� comple�
teerden� het� geheel.� De� centrale� hal� kreeg� een�
monumentale� trappartij� met� ter� afsluiting� een�
lichtkoepel� van� gebrandschilderd� glas� naar�
ontwerp�van�de�Nederlandse�kunstenaar�Aldolf�
le�Comte�(1850�1921).��
�

Engelse�invloeden�

�
Ten� tijde� van� de� bouw� woonde� Casparus� in� de�
tegenover� de� bouwplaats� aan� de� andere� kant�
van�het�water�van�het�Smal�Weesp�gelegen�her�
berg�De�Roskam,�vanwaar�hij�dagelijks�de�vorde�
ringen� kon� volgen.� Het� blijft� gissen� waarom� de�
vrijgezelle� Casparus� zo� riant� uitpakte.� Wellicht�
dat�hij�in�Engeland�inspiratie�had�opgedaan�in�de�
182�

De�aan�het�Smal�Weesp�gelegen�molen� !t�Haantje!�
maakte�onderdeel�uit�van�de�grote�tuin�(foto�van�1915).�

kringen� waarin� hij� vertoefde,� zoals� de� chocola�
defamilie� Cadbury.� Bovendien� was� het� in� Enge�
land�
niet�
ongebruikelijk�
dat�
indu��
striële� families� in� de� stadjes� waar� ze� woonden,�
fraaie� buitens� lieten� neerzetten� die� grensden�
aan�hun�fabrieksterreinen.�Casparus�zou�zijn�villa�
nooit� bewonen.� Nog� voordat� de� villa� gereed�
was,�overleed�hij�in� 1901�tijdens�een�vakantie�in�
Algiers�op�56�jarige�leeftijd�aan�tuberculose.�
In�de�villa�kwam�zijn�neef�Douwinus�van�Hou�
ten�te�wonen,�die�sinds�1882�in�de�directie�van�
het� bedrijf� zat.� Door� het� landgoed� Villa�Caspa�
rus� te� noemen� eerde� hij� de� bouwer.� Het� was�
ook� Douwinus� die� tuinarchitect� Springer� de�
opdracht� gaf� voor� het�ontwerpen� van� de� tuin.�
Hoewel� gebouwd� voor� rijkdom,� luxe� en� fees�
ten,� is� de� villa� altijd� sober� bewoond� geweest.�
Dit�had�onder�andere�te�maken�met�de�econo�
misch� wat� moeilijke� periode� waarin� de� �rma�
Van� Houten� tussen� de� twee� wereldoorlogen�
terechtkwam� én� met� de� persoon� Douwinus.�
Hoewel� hij� de� rijkste� inwoner� van� Weesp� was,�
bewoonde� hij� met� zijn� vrouw� slechts� een� ge�
deelte� van� het�huis,�toen�de� kinderen� het� huis�
uit� waren.� Ze� leefden� sober� en� zonder� veel�
vertoon.� Enkele� meisjes,� een� chau�eur� en� een�
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koetsier� verzorgden� het� huis.� Het� personeel�
maakte�lange�dagen.�
Kleinzoon� Jack� van� Houten� vertelt� daarover�
in�het�artikel� Herinneringen�aan�villa�Casparus!�
elders�in�deze�uitgave.�Wel�liet�Douwinus�in�de�
tuin�naast�molen� t�Haantje�in�1920�een�opmer�
kelijk� huis� met�een� geknikt� achtkantig� tentdak�
bouwen� dat� in� Weesp� te� boek� staat� als� Het�
Ronde� Huis!.� Het� gedeeltelijk� op� een� eiland�
staande� huis� was� bereikbaar� via� een� houten�
ophaalbrug.�
�

Het�voortbestaan�

�
Aan� de� bewoning� van� villa� Casparus� kwam� in�
1939� een� einde� door� het� plotseling� overlijden�
van�Douwinus.�Datzelfde�jaar�nog�werden�villa�
en� inventaris� tijdens� een� vijf� dagen� durende�
veiling�geveild,�maar�door�de�onzekere�tijd�was�
de� animo� niet� groot.� De� opbrengst� van� de� in�
ventaris� beantwoordde� lang� niet� aan� de� ver�

�

wachtingen.�Voor�de�villa�zelf�was�geen�belang�
stelling,�omdat�de�overheid�het�gebouw�tijdens�
de�mobilisatie�had�gevorderd.�Op�het�moment�
van�de�veiling�diende�het�als�onderkomen�voor�
Nederlandse�soldaten.�
Gedurende� de� Tweede� Wereldoorlog� waren�
er�Duitse�soldaten�in�gevestigd.�Daaraan�heeft�
Weesp�het�uiteindelijk�te�danken�dat�de�villa�er�
nog� staat.� Tijdens� de� oorlog� werd� er� door� de�
gemeente�op�verzoek�van�de�familie�Van�Hou�
ten� een� sloopvergunning� voor� de� villa� afgege�
ven.�Maar�daartegen�protesteerden�de�Duitsers�
met� succes,� waarna� de� gemeente� de� vergun�
ning�introk.�Na�de�oorlog�heeft�de�trotse�schep�
ping� van� Salm� nog� dienst� gedaan� als� rijwielfa�
briek� (Magneet),� autogarage� (Peugeot)� en� als�
opleidingscentrum�voor�ergotherapie.�
Pas� toen� de� kamers� begin� deze� eeuw� ver�
bouwd� waren� tot� luxe� koopappartementen,�
begon� de� villa� aan� een� waardig� tweede� leven.�
Er� moesten� echter� wel� concessies� worden� ge�
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daan�om�de�kostbare�verbouwing�van�het�uit�
gewoonde� en� van� binnen� vernielde� pand� te�
financieren.� Aan� weerszijden� van� de� villa� ver�
schenen� in� 1998� als� een� soort� vleugels� twee�
halfronde� flats� die� ervoor� zorgden� dat� het�
imposante� karakter� van� de� villa� verdween.� En�
aan�de�achterzijde�verdwenen�de�koetsiers��en�
personeelswoningen� en� stallen,� voorzover� ze�
al�niet�gesloopt�waren.�Bij�elkaar�bleef�slechts�
éénderde� van� de� grote� villa� in� tact.� Tegen�
woordig� maakt� de� schitterende� gerestaureer�
de� villa� deel� uit� van� het� Casparus� Village�
complex.�Mooi�of�niet,�mede�door�deze�aanpak�
is�het�imposante�gebouw�als�een�van�de�weini�
ge� villa s� van� de� familie� Van� Houten� wel� be�
waard�gebleven.�
�
Cees�Pfei�er�is�journalist�en�heeft�vele�jaren�erva�
ring� als� redacteur� met� als� specialiteit� de� gra��
sche�industrie.�Sinds�2011�is�hij�voorzitter�van�de�
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Historische� Kring� Weesp� en� eindredacteur� van�
het�tijdschrift� Historisch�Weesp!.�
�
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Herinneringen aan villa �������� van Jack van Houten1

�
André�Verheul�

Jack�van�Houten�speelde�als�kind�bij�zijn�opa�Douwinus�van�Houten�in�de�villa�
Casparus!.2�Speciaal�voor�het� WeesperNieuws!�zette�hij�in�2001�zijn�herinneringen�
op�papier�en�stuurde�die�op�vanuit�Amerika.�Een�uniek�verhaal�over�hoe�het�leven�
werkelijk�was�in�de�grote�villa.�Een�leven�waar�de�inwoners�van�Weesp�alleen�maar�
naar�konden�gissen.�
Na� jaren� van� economische� bloei� breken� rond�
1930�de�crisisjaren�aan.�Ook�de��rma�Van�Hou�
ten� moet� alle� zeilen� bijzetten,� want� de� consu�
menten�hebben�minder�te�besteden.�De�cacao�
fabrikant� is� dan� al� wereldberoemd� en� heeft�
vanwege� de� enorme� expansie� ook� voor� een�
grote� bevolkingsaanwas� en� stadsuitbreiding� in�
Weesp� gezorgd.� Het� imposante� hoofdkantoor�
staat�nabij�het�Buitenveer.�Daar�tegenover,�aan�
de� andere� kant� van� het� Smal� Weesp,� is� rond�
1900� de� prachtige� door� Casparus� van� Houten�
gebouwde�villa�Casparus�verrezen.�Daar�woont�
Casparus � neef� Douwinus� van� Houten.� Die� be�
groet� in� 1929� een� nieuw� kleinkind:� Jack�
(Jacques)� van� Houten.� Douwinus,� de� rijkste�
man�van�Weesp,�sterft�in�1939�op�78�jarige�leef�
tijd� aan� een� longontsteking� die� hij� tijdens� zijn�
gebruikelijke� ochtendwandeling� door� Weesp�
heeft�opgelopen.�
�

Enorme�indruk�
�

Jack� van� Houten:� !Als� baby� werd� ik� al� meege�
sleept�voor�een�bezoek�aan�mijn�grootouders�in�
Weesp.� Maar� mijn� herinneringen� beginnen� na�
tuurlijk�later,�ongeveer�vanaf�1933.�We�gingen�in�
die� tijd� acht� tot� tien� maal� per� jaar� naar� villa�
Casparus�voor�verjaardagen,�feestdagen�en�spe�
ciaal�op�Nieuwjaarsdag.�Dan�waren�er�ook�altijd�
veel�nichtjes�en�neefjes.�Verder�kwamen�we�nog�
al� eens� op� ongezette� tijden.� Mijn� grootouders�
hadden� vier� kinderen� en� vijftien� kleinkinderen�
van�wie�ik�een� van�de�jongste�was.�Het�huis� en�
de�uitgestrekte�tuin�maakten�een�enorme�indruk�
op� mij.� De� grote� centraal� gelegen� marmeren�
gang� met� vele� pilaren� en� de� koepel� herinner� ik�
�

me�nog�heel�goed,�evenals�het�meubilair.�Omdat�
mijn� grootouders� op� leeftijd� raakten� en� slechts�
een� beperkt� gedeelte� van� het� enorme� huis� in�
gebruik�hadden,�begon�toen�eigenlijk�al�het�ver�
val.�De�ruime�stallen�met�koetsiershuizen�en�de�
tuin�met�de�broeikassen�met�vele�tropische�plan�
ten� en� groenten,� alsmede� de� boomgaard� wer�
den�nog�bijgehouden,�maar�de�rest�van�de�tuin,��
die�eigenlijk�een�park�was�met�daarin�ook�tennis�
banen,� kreeg� weinig� aandacht.� In� die� jaren� was�
er�te�weinig�personeel�voor.�Volgens�mijn�ouders�
ging� het� hele� landgoed� vanaf� de� crisisjaren� al�
langzaam�achteruit. �
�

Elektrische�lift�
�

!De�elektrische�lift���een�kooilift�voor�maximaal�
vier� personen� �� raakte� in� 1936� defect� en� werd�
om� veiligheidsredenen� buiten� gebruik� gesteld.�
Ik�vermoed�dat�reparatie�of�vervanging�te�duur�
was.� Rondom� de� crisisjaren� was� de� achteruit�
gang� van� de� resultaten� van� de� cacaofabriek�
merkbaar.� Mijn� grootvader� moest� aanzienlijk�
bezuinigen.� Grote� delen� van� het� huis� waren�
niet� meer� in� gebruik� en� vele� kamers� waren�op�
slot.� Daar� konden� we� dus� helaas� niet� in.� Maar�
mijn� anderhalf� jaar� oudere� broer� had�daar� een�
oplossing�voor�gevonden.�Er�was�in�de�vleugel�
waar� de� keukens� waren� met� slaapvertrekken�
voor�het�personeel,�eveneens�een�grote�huiska�
mer�waar�de�personeelsleden�in�hun�vrije�uren�
vertoefden.�Naast�die�kamer�was�een�gang�met�
een� sleutelrek� met� labels� waarop� nummers�
stonden.�Op�een�muur�daar�tegenover�hing�een�
plattegrond�van�de�villa�met�corresponderende�
nummers.� Dus� pakten� we� stiekem� de� sleutels�
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Opa�Douwinus�die�in�1929�een�nieuw�kleinkind�kon�
begroeten:�Jacques�van�Houten.�

en�konden�zo�overal�komen.�Mooie�zwerftoch�
ten�waren�dat,�waarin�we�zowel�het�huis�als�de�
koetsiershuizen�verkenden.�Spelen�op�de�enor�
me�zolders�was�een�hele�aparte�gebeurtenis. �
�

Stookkelder�

�
!Een� van� mijn� oudere� broers� gaf� me� een� keer�
een� "rondleiding#� door� de� kelders� die� grote�
indruk� op� me� maakte.� Pal� naast� de� wijn�� en�
provisiekelder� lag� de� stookkelder,� een� ruimte�
die� nog� het� meest� op� de� machinekamer� van�
een� schip� leek.� De� villa� had� een� voor� die� tijd�
hoogst� moderne� heteluchtverwarming�� en�
airconditioninginstallatie.� Verder� was� er� een�
eigen� elektrische� centrale� voor� het� opwekken�
van�stroom.�Dat�was�gelijkstroom.�Toen�de�villa�
later� op� het� openbare� elektriciteitsnet� werd�
aangesloten�kwam�er�wisselstroom�in�huis.�Dat�
betekende� dat� er� overal� nieuwe� leidingen�
moesten�worden�aangelegd.�In�veel�vertrekken�
waren�daarom�nog�twee�soorten�lichtknoppen�
en� stopcontacten� aanwezig.� Bijna� alle� vertrek�
ken� hadden� een� telefoon� voor� binnenshuis�
186�

Om�precies�vier�uur�'s�middags�schonk�grootmoeder�
thee�in�de�wintertuin. �

gebruik.� Ik� kan� me� niet� herinneren� dat� wij� die�
ooit�gebruikten�en�denk�dat�dat�ons�verboden�
was�of�dat�het�systeem�niet�meer�werkte.�Ook�
was� er� in� iedere� kamer� een� drukknopje� voor�
een� elektrische� bel� die� correspondeerde� met�
een� groot� signaalbord� in� de� keuken.� Gebruik�
van�de�bel�was�ons�uitdrukkelijk�verboden.�Mijn�
oudere� broers� en� zuster� hadden� ons� kleintjes�
verteld� dat� als� wij� het� toch� zouden� doen,� wij�
prompt� in� de� kelder� in� een� donker� kolenhok�
zouden�worden�opgesloten. �
�

Bibliotheek�
�

!De�interessantste�kamer�vonden�wij�de�biblio�
theek.� Behalve� de� enorme� collectie� boeken,�
waren� er� talloze� ingebonden� jaargangen� van�
Nederlandse,� Franse,� Engelse� en� Duitse� geïllu�
streerde� tijdschriften.� Vooral� op� regenachtige�
of� koude� dagen� brachten� we� uren� door� met�
eindeloos� plaatjes� kijken.� De� bibliotheek� werd�
"leerkamer#�genoemd.�Ik�vermoed�wegens�de�
vele� geriefelijke� leren� stoelen,� maar� het� kan�
ook�van�"leren#�komen.�Om�precies�vier�uur�'s�
middags� schonk� mijn� grootmoeder� thee� in� de�
wintertuin�of�in�de�huiskamer.�Wij�moesten�dan�
altijd�aanwezig�zijn.� Niet� een�minuut� eerder� of�
later,�maar�precies�als�de�klok�vier�sloeg.�Bij�de�
thee� kregen� we� altijd� heerlijke� koekjes.� Maar�
nooit�meer�dan�één,�ik�herhaal:�één�stukje�cho�
colade.�Oma�zei�dat�dat�was�om�"tevredenheid�
te� leren#.� Gelukkig� hadden� de� kamermeisjes�
onbeperkt� toegang� tot� alle� soorten� chocolade�
en�repen,�uiteraard�van�Van�Houten.�Ons�werd�
dan�een�klein�karweitje�opgelegd,�zoals�schoe�
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Op�een�donkere�winterdag�raakte�ik�laat�in�de�middag�een�keer�verdwaald�in�de�villa.!�

nen� ophalen� of� wegbrengen� naar� de� slaapver�
trekken� en� dan� werden� we,� op� belofte� van�
geheimhouding,� bijzonder� ruim� beloond� met�
veel� chocolade.� Soms� wel� eens� teveel.� De� ka�
mermeisjes�waren�altijd�erg�lief�voor�ons. �
�

Amstel�Hotel�
�

!Achteraf�heb�ik�begrepen�dat�mijn�grootvader�
in�1930�eigenlijk�al�liever�in�een�veel�kleiner�huis�
had� willen� wonen.� Maar� mijn� grootmoeder,�
toen�rond�tachtig�jaar�oud,�was�tien�jaar�ouder�
dan� mijn� grootvader� en� wilde� toen� niet� meer�
veranderen.�Ze�woonden�daar�al�vanaf�de�ople�
vering�van�de�villa�in�1901.�Behalve�in�de�winter�
1917/1918,� toen� ze� vanwege� de� kolenschaarste�
in�het�Amstel�Hotel�verbleven.�Uiteindelijk�stierf�
oma�bij�ons�in�Amersfoort�in�april�1945�op,�als�ik�
het� goed� heb,� 94�jarige� leeftijd.� Mijn� grootva�
der� ging� er� vanuit� dat� zijn� vrouw� eerder� zou�
sterven�dan�hij�en�wilde�uit�de�villa�gaan�als�hij�
alleen� zou� overblijven.� Juist� het� omgekeerde�
gebeurde�en�toen�hij�plotseling�als�eerste�stierf�
waren� er� geen� voorbereidingen� gemaakt� over�
wat�te�doen�met�de�villa. �
!Als� klein� kind� was� ik� erg� gesteld� op� mijn�
grootvader,�omdat�hij�me�als�een�van�de�jong�
ste� kleinkinderen� veel� aandacht� gaf� en� veel�
vertelde� over� de� oude� tijd,� wat� ik� thuis� niet�
gewend� was.� Bovendien� speelde� hij� af� en� toe�
schaak.� Als� ik� geen� zin� meer� had,� liet� hij� me�
soms�winnen�om�me�zodoende�in�een�tweede�
�

spelletje� te� lokken.� Rondom� 1907� had� hij� een�
zakenreis� gemaakt� om� de� wereld� heen.� Eerst�
naar�New�York,�Chicago,�San�Francisco�en�toen�
Australië,� Nederlands� Oost�Indië,� India,� en� via�
Turkije� en� Italië� weer� naar� huis.� Het� doel� was�
om� kleine� kantoren� (Amerika)� of� agentschap�
pen�te�openen.�Hij�was�zeven�maanden�onder�
weg� geweest� en� kon� eindeloos� vertellen� over�
alles� wat� hij� had� meegemaakt.� Ik� realiseerde�
me�pas�veel�later,�wat�hij�allemaal�gepresteerd�
had�in�de�vele�andere�dingen�die�komen�kijken�
bij�het�leidinggeven�van�een�grote�fabriek. �
�

Vogelkooi�

�
!Mijn� grootouders� vertoefden� tijdens� onze�
bezoeken� meestal� in� de� grote� tropische� serre�
met� echte� palmbomen� en� speciale� hetelucht�
verwarming.� In� de� serre� stond� een� vogelkooi�
met�allerlei�soorten�vogels�plus�twee�papegaai�
en.� Een� van� die� papegaaien� sprak� alleen� maar�
Engels,� zodat� wij� kinderen� hem� helaas� niet�
konden�verstaan.�De�tweede�papegaai�kon�erg�
mooi� �uiten� en� dat� deed� hij� dan� ook,� zodra� je�
iets�tegen�hem�zei.�Hij�hield�pas�op�als�je�weg�
liep.� Geweldig� vonden� we� dat"� Als� er� andere�
nee�es� en� nichtjes� waren,� speelden� we� ver�
stoppertje.� Op� een� nogal� donkere� winterdag�
raakte�ik�laat�in�de�middag�een�keer�verdwaald�
in�de�villa�en�vond�het�wel�erg�spookachtig�met�
alle� stilte� en� de� schemering.� Omdat� ik� nog� te�
klein�was,�kon�ik�niet�bij�de�schakelaars�om�het�
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Douwinus�en�zijn�vrouw�tijdens�het�eeuwfeest�van�Van�
Houten�in�1928.�

!Begin�jaren�zestig�ben�ik�nog�eens�teruggeweest�om�de�
villa�te�zien;�dat�was�erg�deprimerend. �

licht� aan� te� doen.� Met� luide� stem� riep� ik� de�
namen� van� de� anderen,� maar� achteraf� bleek�
dat� ze� wat� anders� waren� gaan� doen.� Blijkbaar�
had� niemand� mij� gemist.� Maar� het� ergste� was�
dit:� in� de� grote� lange� marmeren� gang� hingen�
behalve� mooie� tapijten� ook� huiden� van� wilde�
dieren,�inclusief�witte�beren�met�een�opgezette�
kop� eraan.� Buitengewoon� angstig� voor� een�
klein� kind� dat� daar� alleen� in� de� schemering�
rondloopt. �
�

Aanzien�
�

In�volle�glorie�
�

!Slechts� tweemaal� heb� ik� de� villa� in� volle� glorie�
gezien�met�bijna�alles�in�gebruik.�De�eerste�keer�
was� dat� met� de� viering� van� het� 50�jarig� huwe�
lijksfeest� van� mijn� grootouders.� De� laatste� keer�
was� na� het� overlijden� van� mijn� grootvader�
Douwinus� in� 1939,� toen� er� een� condoleancebij�
eenkomst� werd� gehouden� waar� honderden�
mensen�naartoe�waren�gekomen.�De�ontvangst�
was� in� handen� van� het� Amstel� Hotel,� dat� een�
groot� aantal� kelners� en� ander� personeel� had�
gestuurd.�De�grote�salon,�gelegen�in�het�midden�
aan� de� voorkant,� zag� ik� toen� voor� het� eerst� in�
volledig� gebruik� en� daar� ontving� de� familie� de�
gasten.� Tijdens� de� kijkdagen� voor� de� grote� vei�
ling�in�datzelfde�jaar�is�de�villa�ook�in�volle�glorie�
te� zien� geweest.� Vele� Weespers� gebruikten� die�
gelegenheid�om�er�zelf�eens�een�kijkje�te�nemen.�
Een� volkomen� begrijpelijke� nieuwsgierigheid.�
Mijn�vader,�die�in�Weesp�op�de�lagere�school�had�
gezeten,� kwam� veel� van� zijn� klasgenootjes� en�
leden�van�zijn�oude��voetbalteam�tegen. �
188�

De� familie� Van� Houten� had� veel� aanzien� in�
Weesp.�Merkte�u�daar�wat�van?�
!Als�klein�kind�had�ik�daar�niet�veel�notie�van.�
Maar�de�grote�belangstelling�op�de�begrafenis�
van�mijn�grootvader�en�de�vele�toespraken�van�
gewichtige� heren� met� hoge� hoeden,� maakten�
dat�ik�me�daar�voor�het�eerst�bewust�van�werd.�
Ik� was� toen� tien� jaar.� Later� realiseerde� ik� me�
ook�dat�hij�een�uiterst�sterk�gevoel�van�sociaal�
medeleven� had.� Als� een� van� de� kleinkinderen�
brutaal�was�geweest�tegenover�het�personeel,�
dan� werd� die� op� het� matje� geroepen.� De� ver�
maningen� waren� niet� mis.� Respect� voor� ande�
ren� was� uiterst� belangrijk� voor� hem.� De� �rma�
Van� Houten� stond� dan� ook� bekend� vanwege�
zijn�goede�personeelsverhoudingen. �
�

Wereldberoemd�
�

Begreep� u� destijds� dat� de� naam� Van� Houten s�
Cacao�wereldberoemd�was?�
!Nou,� dat� werd� ons� als� kleine� kinderen� heel�
goed�duidelijk�gemaakt.�Later�kreeg�ik�ook�vaak�
de�vraag�of�ik�familie�was�van�de�cacaomensen.�
Dat�heb�ik�overigens�ook�wel�eens�ontkend�om�
te� voorkomen� dat� ik� moest� uitleggen� waarom�
we� niet� meer� bij� de� fabriek� betrokken� waren. �
�
Ooit�nog�teruggeweest�in�Weesp�of�de�villa?�
!Na� het� vertrek� van� mijn� grootmoeder� naar�
Baarn� kwamen� wij� er� bijna� nooit� meer.� Nog�
voordat� de� veiling� van� de� inventaris� afgewik�

TVE�34e�jrg.�2016�

In�de�gedeeltelijk�leegstaande�villa�was�geregeld�brand.�
Tijdens�deze�aangestoken�brand�in�1992�bleef�de�villa�op�
het�nippertje�gespaard�(foto�Gerrit�Hols).�

keld�was,�werd�het�huis�vanwege�de�mobilisatie�
gevorderd� door� het� Nederlandse� leger.� Dat�
was� in� mijn� ogen� afgrijselijk.� Militaire� voertui�
gen� met� metalen� rupsbanden� reden� via� de�
grote� entree� de� buitentrappen� op� en� via� de�
mooie� marmeren� gang� naar� binnen.� In� veel�
kamers� stonden� bovenop� de� mooie� tapijten�
motor�etsen�en�kisten�met�munitie.�Er�werden�
overal� houten� slaapkooien� getimmerd� tegen�
prachtig� behangen� muren.� Boeken� uit� de� leer�
kamer� werden� gebruikt� om� de� open� haarden�
aan�te�maken.�De�militairen�gebruikten�bepaal�
de� vertrekken� in� het� huis� als� schietbaan.� Dat�
beeld� heeft� ons,� vooral� mijn� vader,� veel� ver�
driet� gedaan.� Ik� ben� er� sindsdien� ook� nooit�
meer�binnen�geweest.�
Tijdens� de� oorlog� zijn� we� nog� een� paar� keer�
op� het� terrein� geweest� om� fruit� en� groente� te�
halen� uit� de� moestuin� en� de� broeikassen.� Me�
neer�Gerritsen�was�er�toen�nog.�Hij�woonde�met�
zijn� gezin� in� de� koetsierswoning� boven� de� stal�
len�en�verzorgde�voorzover�dat�mogelijk�was�de�
moestuinen.�Begin�jaren�zestig�ben�ik�met�mijn�
kinderen�nog�eens�teruggeweest�om�de�villa�te�
laten�zien,�maar�dat�was�erg�deprimerend. �
�

Casparus�Village�
�

Van�het�landgoed�en�de�villa�uit�uw�herinnering�
is� in� feite� niets� meer� over.� Er� staan� nu� �ats�
naast� en� ook� de� villa� zelf� is� opgedeeld� in� luxe�
appartementen.�Vindt�u�dat�erg?�
�

De�veilingcatalogus�uit�1939.�De�veilingen�van�inboedel�
en�gebouw�werden�geen�succes.�

!Helemaal�niet.�Integendeel.�Ik�ben�blij�dat�de�
villa� is� gerestaureerd.� Juist� het� oude,� vuile� en�
half�verwoeste�gebouw�was�voor�ons�als�fami�
lie� pijnlijk� om� te� zien.� Ik� heb� nu� weer� een� veel�
prettigere�herinnering�aan�villa�Casparus. �
�
Dit� interview� werd� eerder� gepubliceerd� in� het�
WeesperNieuws�van�18�december�2001.�
�
André� Verheul�is�hoofdredacteur�van� Enter�Me�
dia!�in�Weesp�
�
Noten�
1.� Jacques� (Jack)� van� Houten� werd� op� 22� juni� 1929�
geboren� in� Amersfoort� als� zoon� van� Theodoor�
Rudolf� van� Houten.� Hij� was� de� jongste� van� acht�
kinderen�en�woonde�tot�1955�in�Amersfoort.�Daar�
na�verhuisde�hij�naar� Amerika� en�veranderde�zijn�
voornaam�in�Jack.�
2.� Douwines� Johannes� van� Houten� was� mede�r�
mant� van� de� cacaofabriek� Van� Houten,� bewoner�
van�villa�Casparus�en�neef�van�Casparus�van�Hou�
ten� die� deze� villa� liet� bouwen.� Douwinus� was�
getrouwd�met�Margaretha�Christina�de�Hart.�
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Opvallende reclame bezorgde Van Houten
wereldfaam

East�is�East�and�West�is�West,��
Van�Houten�is�The�Best.�

Peter�van�Dam�

Als�geen�ander�bedrijf�zag�C.J.�Van�Houten�&�Zn�vroegtijdig�de�kracht�van�reclame�
in.�Er�werd�veel�geld�voor�uitgetrokken.�De�soms�niet�alledaagse�reclame�uitingen�
bezorgden�de�Weesper�cacaofabrikant�wereldfaam,�maar�lokte�soms�ook�kritiek�
uit.�Aan�de�reclame�lag�een�uitgekiende�strategie�ten�grondslag.�De�daarvoor�
gereserveerde�miljoenen�guldens�werden�ieder�jaar�van�tevoren�gecalculeerd�op�
basis�van�elke�verkochte�kilo�cacaopoeder.�Zo�werd�in�1908�bijvoorbeeld�gemiddeld�
79�cent�per�kilo�aan�reclame�besteed.�
In� 1907� trok� het� Weesper� bedrijf� 1.456.623� gul�
den� voor� reclame� uit� op� een� omzet� van�
7.269.040� gulden.� Met� andere� woorden:� circa�
20�procent�van�de�omzet�ging�naar�reclame.�In�
eerste�instantie�waren�dat�kleine�dagbladadver�
tenties� en� paviljoens� op� wereldtentoonstellin�
gen� waar� kopjes� cacao� werden� geschonken.�
Later�werd�er�meer�werk�gemaakt�van�de�adver�
tenties�en�kwamen�daarvoor�ook�geïllustreerde�
tijdschriften�en�medische�bladen�in�beeld.�
Maar� vooral� in� het� gebruik� van� aparte� recla�
me�uitingen� en� het� inspelen� op� nieuwe� trends�
was� Van� Houten� heer� en� meester.� Zo� liet� het�
bedrijf� in� 1894� door� de� bekende� Franse� teke�
naar,� schilder� en� karikaturist� Adolphe� Wilette�
(1857�1926)� mooie� a�ches� ontwerpen� waarop�
een�vrouw�in�Hollandse�klederdracht�voorkomt�
met�een�kopje�chocolade.�De�Belgische�a�che�
ontwerper� Privat�Livemont� (1861�1936)� maakte�
drie� jaar� later� een� a�che� in� Jugendstil� met�
daarop�een�sensueel�uitgedoste�vrouw.�
Van� Willy� Sluiter� (1873�1949)� is� een� mooie�
a�che� bekend� van� een� omaatje� dat� in� haar�
stoel� hartstochtelijk� zit� te� genieten� van� een�
kopje�chocolademelk,�om�aan�te�geven�dat�dit�
genoegen� niet� uitsluitend� voor� kinderen� was�
voorbehouden.� Beeldverhaaltjes� met� vermel�
ding�van�de�merknaam�in�de�tekst�waren�rond�
de� eeuwwisseling� te� vinden� in� het� Franse� kari�
katurale�tijdschrift�Le�Charivari.�Vanaf�1925�ging�
ook� het� in� het� Gooi� wonende� tekenaars�
190�

echtpaar� Eelco� ten� Harmsen� van� der� Beek� en�
Freddie�Langerer�voor�Van�Houten�aan�de�slag�
met� sierlijke� illustraties.� Vanaf� die� tijd� werd� er�
ook�reclame�gemaakt�voor�andere�Van�Houten�
producten�zoals�chocoladerepen�en�pastilles.�
�

Chocoladetrams�
�

Daarnaast� zette� Van� Houten� in� de� hele� wereld�
zeer� `uiteenlopende� reclame�� en� promotiemid�
delen�in�om�zijn�naamsbekendheid�te�vergroten�
en�het�bedrijf�hield�hier�een�reputatie�aan�over�
die�niet�altijd�gunstig�was.�Maar�het�werkte�wel,�
want� ook� nu� nog� is� Van� Houten� een� van� de�
meest�bekende�merken�ter�wereld.�Toen�in�1865�
in�Nederland�de�paardentram�zijn�intrede�deed,�
maakte�Van�Houten�hier�dankbaar�gebruik�van.�
Er� werd� een� groot� reclameoffensief� ingezet,�
want�men�was�ervan�overtuigd�dat�vele�voorbij�
gangers� naar� de� trams� zouden� kijken.� In� Am�
sterdam�was�het�een�sensatie,�toen�in�augustus�
1888� alle� paardentrams� tegelijkertijd� werden�
uitgerust� met� een� groot� reclamebord� waarop�
stond� vermeld� Van� Houten s� Cacao,� de� beste� in�
gebruik.� Dat� werd� de� Amsterdamse� Omnibus�
maatschappij�door�sommigen�niet�in�dank�afge�
nomen.� Zo� schrijft� de� Schager�Courant� dat� jaar:�
Het�schijnt�namelijk�wel�of�die�Maatschappij�hare�
tramwagens� meer� en� meer� als� reclame�� dan� wel�
als� vervoersmiddelen� gaat� beschouwen.[!]De�
plaats� waar� de� wagens� heenrijden,� is� onder� dat�
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�
�
A�che�met�een�vrouw�in�Hollandse�klederdracht�van�de�
Franse�tekenaar�Adolphe�Wilette(1894).�

�
�
Mooie�Jugendstil�a�che�met�sensueel�uitgedoste�
vrouw�van�de�Belgische�a�che�ontwerper�Privat�
Livemont�(1897).�

monsterachtige� groote� advertentiebord� slechts�
op� een� klein� plekje� aangegeven.� Spottend� werd�
er�gesproken�over� chocoladetrams!.�
Concurrent� Blooker� bood� de� Omnibusmaat�
schappij� 7500� gulden� meer� aan� om� onder� het�

Van� Houten�trambord� Van� Houten s� Cacao,� de�
beste� in� gebruik� vervolgens� Als� Blooker� uitver�
kocht�is� te� zetten.� Maar� de� maatschappij� vond�
dat� ongepast.� Na� Amsterdam� verschenen� er�

�
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�
�
!Chocoladetrams �in�Nice.�

chocoladetrams!�in�het�straatbeeld�van�steden�
als�Den�Haag,�Rotterdam,�Luik,�Dublin,�Londen,�
Edinburgh�en�zelfs�plaatsen�in�Rusland�zoals�op�
talloze� oude� ansichtkaarten� te� zien� is.� In� 1906�
verschenen� er� 60� reclameborden� op� trams� in�
Nice� en� Menton,� de� luxebadplaats� waar� de�
zusters� Anna� en� Jet� van� Houten� hun� vakantie�
doorbrachten�in�een�gehuurde�villa.�
�

Eerste�commercial�
�

Eind�negentiende�eeuw�begon�Van�Houten�met�
het� aanbrengen� van� advertentieteksten� op�
etalageruiten� bij� kruideniers.� Dat� leidde� in�
Baarn� tot� kribbige� commentaren� in� de� Nieuwe�
Amersfoortse� Courant� van� 2� maart� 1889:� Ook�
Baarn� lijdt� aan� de� epidemie� op� reclamegebied�
der� Cacao�fabrikatie.� Deze� week� heeft� Van� Hou�
ten�in�al�groote�winkels�zijn�artikelen�op�de�glas�
ramen� in� wit� porceleinen� letters� aangekondigd,�
zoodat�men�voortaan�in�het�schoone�Baarn�niets�
andere� dan� cacaoachtige� gedachten� en� indruk�

192�

ken�krijgt.�Op�een�der�winkels�prijkt�zelfs�reclame�
6� maal.� In� hetzelfde� jaar� vond� de� première�
plaats� van� een� Van� Houten�blijspel� met� in� de�
hoofdrollen� Karel� Koobler!� (Blooker")� en�
August�van�Houten!.�Dan�was�er�de�klucht�Van�
Houten s�Cacao�( voor�heer�en�dame�op�partijen�
en� bruiloften!)� en� een� gelijknamig� blijspel� met�
gratis�kopjes�chocolademelk�in�de�pauze.�
Oktober� 1890� gaf� Van� Houten� in� de� plaats�
Gorinchem� huis� aan� huis� gratis� blikjes� af,� een�
vorm� van� promotie� die� later� in� verschillende�
steden� zou� worden� herhaald.� Alex� Cornato�
componeerde� een� lied� met� klavierbegeleiding�
onder� de� titel� Van� Houten!s� Cacao!,� dat� als�
bladmuziek�verkrijgbaar�was.�Maar�Van�Houten�
schreef�absoluut�geschiedenis�met�zijn�allereer�
ste� Nederlandse� reclame�lmpje� De� zieke� ge�
meente�ambtenaar!,� met� de� duur� van� één� mi�
nuut�als�vast�onderdeel�van�de�revue�De�Nieuwe�
Prikkel.�Een�doodzieke�man�komt�snel�zijn�bed�
uit,� wanneer� de� dokter� #� gespeeld� door� de�
destijds�bekende�acteur�George�Verenet�#�hem�
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�
�
Bladmuziek�van�het�door�Alex�Cornato�gecomponeerde�
lied� Van�Houten!s�Cacao!.�

�
�
Het�bekende�Van�Houten�tegeltableau�in�Bussum.�

werden� vanaf� de� kade� begroet� met� een� in� ne�
onverlichting�uitgevoerde�reclameslogan�East�is�
East�and�West�is�West,�Van�Houten�is�The�Best.��
�

Vliegtochten�

een� kopje� chocola� aanreikt.� De� première� vond�
in� september� 1899� plaats� in� het� Amsterdamse�
Grand�Theatre.��
�

Tegeltableaus�
�

Een� heel� mooie� manier� van� reclame� maken�
waren� kunstig� uitgevoerde� tegeltableaus.� Een�
lunchroom� in� Zandvoort� werd� voorzien� van�
twee� Van� Houten� tableaus� en� in� Bussum� wer�
den�op�een�hoekpand�als�stunt�twee�identieke�
tegeltableaus�aangebracht�in�de�directe�omge�
ving� van� de� � aan� het� spoor� liggende�
cacaofabriek� van� concurrent� Bensdorp.� In� 1912�
kocht� Van� Houten� een� drijvende� bioscoop� ge�
naamd� Alhambra� Flottante� om� daarmee� zijn�
tweede� cacaomerk� Rona� te� promoten.� De� va�
rende� bioscoop� telde� 300� zitplaatsen� en� werd�
gebruikt� voor� de� vertoning� van� reclame�lms�
waarbij� in� de� pauze� uiteraard� een� kopje� Rona�
chocolademelk� werd� geschonken.� Passagiers�
aan�boord�van�passagiersschepen�en�mailboten�
op� weg� naar� Nederlands�Indië,� die� onderweg�
Port�Said�in�Egypte�als�tussenhaven�aandeden,�
�

�
Van� Houtens� exportmanager� en� amateurvlie�
ger�Jacobus�(Co)�van�Tijen,�als�eigenaar�van�een�
sportvliegtuig,� vernoemd� naar� het� fabrieks�
merk� van� Van� Houten� De� Adelaar,� maakte� in�
1930�een�solovlucht�naar�Nederlands�Indië�over�
een�afstand�van�15.000�kilometer.�Bij�terugkeer�
op� Schiphol� vond� een� huldiging� plaats,� waar�
honderden� Van� Houten�fabrieksmeisjes� ter�
begroeting� aanwezig� waren.� Gekleed� in� smet�
teloos� witte� bedrijfskleding� vormden� zij� geza�
menlijk�het�bekende�vH�logo.�Deze�unieke�solo�
tocht� werd� uitgebreid� beschreven� in� de� kran�
ten.�
Het�jaar�1930�bracht�voor�het�eerst�de�verto�
ning� van� Van� Houten�reclame�lmpjes� in� de�
bioscoop.� De� aantrekkingskracht� van� de� bios�
coop� werd� door� Van� Houten� vertaald� in� een�
kostbare� reclamecampagne� met� �lmplaatjes�
voor� in� verzamelalbums.� Rond� 1931� schoot� de�
bekende� Hollywood�fotograaf� Clarence� Bull� in�
opdracht� van� Van� Houten� een� unieke� serie� re�
clamefoto!s�waarin�een�aantal�destijds�bekende�
�lmsterren� poseerden� met� Van� Houten�
artikelen.�De�bekendste�opname�uit�deze�recla�
mereeks�is�die�van�het�komisch�duo�Stan�Laurel�
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�
�
Van�Houten�schreef�geschiedenis�met�het�allereerste�Nederlandse�reclame�lmpje� De�zieke�gemeente�ambtenaar!.�

en� Olivier� Hardy� met� een� kopje� Van� Houten s�
cacao� in� hun� handen.� Andere� �lmsterren� die�
tegen� een� fors� honorarium� poseerden,� waren�
Anita� Page,� Raquel� Torres,� Karen� Morley� en�
Johnny�Mack�Brown.��
Een�opmerkelijke� reclamefilm�is�Toonladder,�
waarvoor� het� scenario� geschreven� werd� door�
vormgever� Stefan� Schlesinger� die� veel� voor�
Van� Houten� heeft� ontworpen.� Het� filmpje�
werd� volledig� in� kleur� geschoten� en� laat� een�
mascotte�zien�in�de�vorm�van�een�muzieknoot�
die� een� toonladder� spant.� De� muzieknoot� ge�
bruikt� de� toonladder� vervolgens� als� trap� door�
hierop� op� en� neer� te� lopen� op� zoek� naar� de�
juiste� toonafstand.� De� gezongen� slagzin� daar�
bij�is�Chocolade�vindt�men�nergens�beter�dan�bij�
Van�Houten.�In�het�seizoen�1951�1952�draaide�in�
de� bioscopen� De�raaf�en�de�vos,� een� Van� Hou�
ten�reclamefilm� waarin� het� bekende� stukje�
kaas�is�vervangen�door�een�chocoladereep.�De�
door�Joop�Geesink�(denk�aan�Loeki�de�Leeuw)�
gemaakte� poppenfilm� kostte� destijds� maar�
liefst�20.000�gulden.�

�

194�

Louis�van�Gasteren�
�

Na� voorbereidingen� van� ruim� anderhalf� jaar�
kwam�in�1956�in�roulatie�de�publicrelations�lm�
Bruin�Goud� onder� regie� van� de� onlangs� overle�
den� regisseur� Louis� van� Gasteren.� Voor� de� op�
namen,� die� halverwege� 1951� een� aanvang� na�
men,�reisde�een�productieteam�met�Van�Gaste�
ren� en� cameraman� Theo� van� Haren� per� woes�
tijnwagen� vanuit� Nederland� in� vier�en�een�
halve�maand�naar�de�eindbestemming,�de�Gha�
nese� Goudkust.� Onderweg� werd� een� reisver�
slag� bijgehouden� dat� leest� als� een� soort� avon�
turentocht,� a�omstig� uit� een� spannend� jon�
gensboek,� en� dat� in� een� groot� aantal� dagbla�
den� werd� afgedrukt� en� hierdoor� gratis� publici�
teit�opleverde.�De�reis�met�al�haar�ontberingen�
leverde� daarbij� een� tweede� documentaire� op.�
Na� voltooiing� zou� een� groot� aantal� kopieën�
gratis�ter�beschikking�worden�gesteld�aan�huis�
vrouwenverenigingen,� volksinstituten,� scholen�
en�andere�belangstellenden.�
Een� ander� sterk� reclamemiddel� was� ook� het�
eigen�tijdschrift�Ons�Eigen�Tijdschrift�dat�niet�in�
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�
�
Ook�Stan�Laurel�en�Olivier�Hardy�zijn�dol�op�Van�Houten s�cacao.�

de�winkel�te�koop�was�en�waarop�je�geen�abon�
nement�kon�nemen.�Nummers�waren�alleen�bij�
Van� Houten� verkrijgbaar� tegen� inlevering� van�
waardebonnen� die� waren� bijgevoegd� in� de�
bussen�cacaopoeder.�Aan�het�tijdschrift,�dat�in�
zijn�hoogtijdagen�een�oplage�kende�van�25.000�
exemplaren,� leverden� vele� bekende� illustrato�
ren� bijdragen,� met� name:� Hans� Borrebach,� Jo�
han� Briedé,� Wladimir� Bielkine,� Freddie� Lange�
rer,� Ella� Riemersma� en� Alfred� Mazure� (bekend�
van�de�Dick�Bos�strips).��
�

A�ches�

�
A�ches,� reclameborden� en� etalagemateriaal�
waren�voor�Van�Houten�na�de�Tweede�Wereld�
oorlog� de� voornaamste� reclamedragers.� Vele�
a�ches� werden� ingezet� op� stations� en� vielen�

�

op� door� opmerkelijk� uitgevoerde� illustraties.�
Kees�van�Roemburg,�een�van�de�meest�getalen�
teerde� naoorlogse� reclamevormgevers� van�
Nederland,� zou� in� 1956� voor� Van� Houten� een,�
later�bekroonde,�abstracte�a�che�vervaardigen�
met�als�slagzin�Stukken�beter!�met�daarop�afge�
beeld�een�chocoladereep�in�een�opengescheur�
de�wikkel.�
Ontwerper�Cor�van�Velsen�was�in�1951�ook�al�
uitgegaaan� van� dit� idee,� een� opengescheurde�
wikkel,�maar�dat�vond�de�directie�niet�passen�bij�
haar� chocoladerepenimago.� Het� duurde� enige�
tijd�voordat�Van�Velsen�de�reclamejongens�had�
overtuigd� en� de� affiche� bij� Steendrukkerij� De�
Jong�&�Co�in�Hilversum�gedrukt�kon�worden.�In�
1952� vervaardigde� de� affiche�ontwerper� Frans�
Mettes� twee� zeer� aantrekkelijke� affiches� met�
daarop� afgebeeld� een� Nederlandse� bolleboos�
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�
�
Of�je�nu�wilt�of�niet:�Van�Houten s�cacao�is�"verplicht .�

en� een� negermeisje� die� beiden� likkebaardend�
een�reep�chocolade�aanprijzen.�
Uiteindelijk�ging�Van�Houten�in�de�jaren�zes�
tig�reclame�maken�zoals�veel�andere�bedrijven�
deden.� Vanaf� 1968� werd� er� zwaar� ingezet� op�

reclamespotjes� voor� radio� en� tv� naast� adver�
tenties� in� tijdschriften.� In� totaal� zijn� er� maar�
liefst� 135� spotjes� gemaakt� voor� de� promotie�
van�repen,�chocolade,�hagelslag�en�candybars.�
Toen�Van�Houten�in�die�jaren�werd�opgekocht,�
waren� de� gloriejaren� van� zijn� reclame�uitingen�
de�nitief�voorbij.��
�
Dit�artikel�is�een�verkorte�versie�van�het�hoofd�
stuk� Van� Houten� en� de� reclame!� uit� Cacao��en�
chocoladefabriek� C.� J.� van� Houten� &� Zn.� 1815�
1971.� Opkomst� en� ondergang� van� een� wereld�
merk�door�Peter�van�Dam.�
�
Peter� van� Dam� is�collectioneur�en�freelance�pu�
blicist,�gespecialiseerd�in�de�geschiedenis�van�de�
Nederlandse� gra�sche� vormgeving� tijdens� het�
interbellum� en� negentiende�eeuwse� architec�
tuurstromingen.� Van� zijn� hand� verschenen�
twaalf� boeken� over� onder� anderen� Fré� Cohen,�
Ella�Riemersma,�Stefan�Schlesinger�en�de�Neder�
landse�opdrachtgevers�van�A.M.�Cassandre.�
�
Literatuur�
Peter�van�Dam,�Cacao��en�chocoladefabriek�C.�
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Henk�Over�de�Linden,� Pejtje�kakao�Van�
Goetena!,�in:�Historisch�Weesp�3,�2015.�
�
�

�
Pejtje�kakao�Van�Goetena�
�
Een�van�de�mooie�verhalen�die�over�de�reclame�uitingen�van�Van�Houten�de�ronde�doen,�is�
dat� Van� Houten� aan� het� begin� van� de� vorige� eeuw� Russische� veroordeelden� zou� hebben�
voorgesteld� om� vlak� voor� hun� executie� door� de� galg� Pejtje�kakao�Van�Goetena� te� roepen,�
oftewel�Drinkt�Van�Houten s�cacao.�Als�tegenprestatie�zou�Van�Houten�de�nabestaanden�een�
groot� bedrag� uitkeren.� Waar� gebeurd?� We� weten� het� niet.� Maar� het� is� wel� opgenomen� in�
een�gedicht�van�de�grote�Russische�dichter�Vladimir�Majakovski,�die�zich�in�1917�aansloot�bij�
de� bolsjewistische� revolutie.� In� zijn� in� 1914� geschreven� bundel� Een� wolk� in� de� broek� met�
daarin�opstandige�gedichten,�zit�dit�mooie�exemplaar:�Goed�is�het�de�ziel/in�sa�raangeel�jak/
te� hullen/tegen� juridische� schouw.� Goed� is� het/om� in� het� gebit� van/ t� schavot� gekwakt/te�
brullen/ Drinkt�Van�Houten s�cacao! �
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De breukbanden van Van Houten
Vooroorlogse gezondheidszorg in Weesp

�
Marius�van�Melle�

Twee�lanen�in�Weesp�zijn�vernoemd�naar�artsen�die�een�belangrijke�rol�hebben�
gespeeld�in�de�ontwikkeling�van�de�gezondheidszorg,�namelijk�dokter�J.A.�
Fijnvandraat�en�dokter�S.�Wartena.�Zij�waren�beeldbepalende��guren�in�het�
stedelijke�gezondheidswezen�dat�in�de�eerste�helft�van�de�twintigste�eeuw�een�
enorme�ontwikkeling�kende.�Ze�waren�echter�niet�de�enigen�die�bijdroegen�aan�die�
ontwikkeling.�
Terwijl� in� de� tweede� helft� van� de� negentiende�
eeuw� Weesp� zijn� inwonertal� ruim� zag� verdub�
belen� en� dankzij� Van� Houten� de� naam� van� het�
stadje� wereldwijd� bekend� was� geworden,� was�
de� gezondheidszorg� primitief� te� noemen.� De�
openbare� hygiëne� was� schrikbarend� en� gere�
geld� braken� besmettelijke� ziekten� uit.� De� ont�
dekking� van� bacteriën� als� ziekteverwekkers�
zou� op� medisch� gebied� de� weg� banen� om� die�
ziekten� te� bestrijden.� Er� was� nog� een� lange�
weg� te� gaan� en� zolang� er� van� gemeentewege�
geen� maatregelen� werden� genomen� om� het�
lee�limaat�te�verbeteren,�stonden�artsen�vaak�
machteloos�aan�het�ziekbed.�
Tegen�de��nanciële�gevolgen�van�ziekte�kon�
men� zich,� als� men� zich� dat� kon� veroorloven,�
verzekeren.�Wie�dat�niet�kon,�was�aangewezen�
op�de�hulp�van�de�gemeentearts�(toen�gemeen�
telijke�heel�,�genees�,�en�verloskundige�geheten).�
Ook� de� verschillende� kerkgenootschappen�
boden�hulp,�met�name�bij�de�zorg�voor�langdu�
rig�zieken�en�kraamvrouwen.�
In�Weesp�werd�al�in�1828�door�gemeentearts�
V.�Epkema�het�initiatief�genomen�tot�de�oprich�
ting� van� een� ziekenfonds,� dat� de� naam� kreeg�
van� Eendracht� Maakt� Macht� (EMM).� Het� was�
een� zogenaamde� doktersbus!,� beheerd� door�
de�oprichter.�Dat�veranderde�in�1858,�toen�het�
fonds� een� vereniging� werd,� weliswaar� voorge�
zeten� door� collega�arts� J.W.F.� Sche�er,� de� va�
der� van� de� latere� Van� Houten�directeur.� Als�
reactie� hierop� werd� een� ander� fonds� gesticht,�
Hulp�&�Trouw,�dat�altijd�klein�is�gebleven�en�het�
�

desondanks� nog� zou� uitzingen� tot� 1939,� toen�
het�opging�in�EMM.�
Volgens� de� Gemeentewet� van� 1851� was� de�
gemeentearts� verplicht� in� het� gemeentelijke�
jaarverslag� opgave� te� doen� van� de� gezond�
heidssituatie� ter� plaatse.� Dokter� Epkema� be�
perkte� zich� tot� opgave� van� gevallen� van� be�
smettelijke� ziektes.� Toen� hij� na� maar� liefst� 48�
jaar� praktijk� uitgeoefend� te� hebben� in� 1875�
overleed,� gingen� kritischer� artsen� de� functie�
van� gemeentearts� vervullen.� Dokter� Sche�er�
hekelde� de� gebrekkige� watervoorziening,� de�
ontoereikende� vuilverwijdering� en� de� verkrot�
ting� van� de� binnenstad� en� uit� datzelfde� vaatje�
tapte� zijn� opvolger� (sinds� 1879)� dokter� C.� de�
Rooy.�Deze�laatste�vertrok�echter�al�na�vijf�jaar.�
Zijn� opvolger� dokter� M.S.� Gutteling� hield� het�
nog�korter�uit�en�stapte�al�na�anderhalf�jaar�op.�
In�1886�trad�dokter�J.A.�Fijnvandraat�aan,�die�36�
jaar�de�functie�zou�uitoefenen.�
�

Bedrijfsartsen�bij�Van�Houten�

�
In�1898,�na�voltooiing�van�zijn�nieuwe�fabriek�in�
de� Aetsveldse� Polder,� besloot� Van� Houten� een�
bedrijfsarts� aan� te� stellen� die� personeelsleden�
en�hun�familie�gratis�ging�behandelen.�De�keuze�
viel�op�dokter�J.�Keijzer.�Hij�werd�echter�al�per�1�
januari�1904�ontslagen,�na�aanvaringen�met�zijn�
patroon� D.J.� van� Houten� sr.� in� de� gemeente�
raad,� waar� beiden� als� liberaal� zitting� hadden.�
Omdat� hij� ook� gemeentearts� van� Weesperkar�
spel� was,� bleef� hij� in� Weesp� gevestigd.� Dokter�
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Keijzer� had� uitgesproken� ideeën� over� het� ver�
band� tussen� woon�� en� leefomstandigheden� en�
volksgezondheid.� Als� raadslid� pleitte� hij� voor�
demping� van� stinksloten,� het� verbeteren� van�
riolering� en� ijverde� hij� voor� betere� huisvesting�
en�voor�aanleg�van�een�waterleiding.�Die�laatste�
zou�er�in�1907�komen,�maar�in�het�overige�toon�
de�het�gemeentebestuur�weinig�tot�geen�daad�
kracht.� Dokter� Ruurd� Wartena� (1908�2002),�
geïnterviewd� in� 1990:� Populair� was�Keijzer�niet.�
Hij� was� zeeofficier� geweest,� en� behandelde� zijn�
patiënten�als�matrozen.�Hij�had�wel�goede�ideeën,�
maar� door� zijn� optreden� stootte� hij� mensen� af.�
Hij�zou�in�1917�overlijden�en�opgevolgd�worden�
als� gemeentearts� van� Weesperkarspel� door�
Wartena s�vader,�Sjoerd.�
Een�grote�populariteit�verkreeg�daarentegen�
Keijzers� opvolger� als� bedrijfsarts� bij� Van� Hou�
ten,� dokter� Fijnvandraat.� Dokter� Wartena:� Hij�
was�een�goeiige�man�die�door�de�stad�liep�in�een�
grote� van� pelerine� voorziene� jas,� waaruit� hij�
snoepjes�voor�kinderen�toverde.�Mijn�vader�was�
bevriend� met� hem;� ik� moest� tegen� hem� en� zijn�
vrouw�oom�Jacques�en�tante�Betje�zeggen.�Dank�
zij�hem�liep�heel�Weesp�met�brillen�en�breukban�
den� van� Van� Houten.� Er� werd� namelijk� ontzet�
tend�misbruik�gemaakt�van�die�gratis�geneeskun�
dige� verzorging� van� het� vaste� Van� Houten�
personeel.�Als�je�een�bril�of�breukband�nodig�had�
en�je�werkte�niet�bij�Van�Houten,�dan�ging�je�naar�
je� buurman� die� er� wel� werkte.� Die� stapte� dan�
naar�Fijnvandraat�en�die�goeiige�man,�die�schreef�
wel.�Er�was�geen�rooie�cent�controle�op.�
Fijnvandraat�was�gedurende�35�jaar�ook�arts�
van� ziekenfonds� EMM.� In� het� gedenkboekje�
van�dat�fonds�bij�het�eeuwfeest�in�1958�schreef�
bestuurder�(en�PvdA�politicus)�J.�Bergh:�Hij�was�
niet� alleen� voor� zijn� patiënten� de� dokter,� maar�
ook� de� raadgever� en� vertrouwensman� voor� ve�
len.�Dokter�Fijnvandraat�bezat�een�grote�popula�
riteit,�die�haast�niet�te�evenaren�is;�in�alle�kringen�
der� Weesper� gemeenschap� was� hij� een� gezien�
persoon� en� hij� vervulde� in� het� openbare� leven�
vele�functies.�
In�1922�nam�Fijnvandraat�afscheid,�nadat�Van�
Houten�de�gratis�medische�personeelszorg�had�
afgeschaft.� De� Eerste� Wereldoorlog� en� de� na�
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sleep�ervan�hadden�namelijk�de�bedrijfsresulta�
ten�behoorlijk�negatief�beïnvloed.�Ziekenfonds�
EMM�kreeg�direct�te�maken�met�een�toevloed�
van� leden.� Dat� fonds� was� inmiddels� gedemo�
cratiseerd� en� had� vrouwen� gelijke� rechten� ge�
geven,� anders� dan� zustervereniging� Hulp� &�
Trouw,� dat� nog� steeds� bestuurd� werd� door�
voor� het� leven� benoemde� regenten.� Omdat�
EMM� een� welstandsgrens� had� ingevoerd� van�
wege� de� grote� uitgaven� in� verband� met� de�
Spaanse�Griep�in�1918�1919,�zat�de�elite�bij�Hulp�
&�Trouw.�
�

Oude�dames�met�dikke�benen�

�
Een� heel� andere� spraakmakende� arts� uit� die�
periode�was�dokter�A.A.�Knaap.�Hij�had�zich�in�
1904�in�Weesp�gevestigd�en�was�twee�jaar�later�
al� in� de� gemeenteraad� gekozen,� waar� hij� tot�
1937� onafgebroken� in� zou� zitten.� Aanvankelijk�
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was�hij�conservatief�liberaal,�maar�al�snel�sloot�
hij� zich� aan� bij� de� Christelijk�Historische� Unie.�
Wartena� over� hem:� Knaap� was� meer� politicus�
dan�dokter.�Hij�had�niet�zo n�grote�praktijk,�dat�
hoefde�ook�niet�zo�nodig�omdat�hij�met�een�rijke�
vrouw� was� getrouwd.� Hij� had� een� naam� bij� be�
handeling� van� !open� benen .�Hij� was� in� de� wijde�
omtrek�de�eerste�die�de�net�uitgevonden�behan�
deling�van�deze�aandoening�met�zinklijmverband�
in�praktijk�bracht.�Na�een�jaar�of�tien�deden�al�z n�
collega s�dat,�maar�toen�had�hij�al�een�naam�op�
gebouwd.�Als�hij�open�benen�spreekuur�had,�dan�
zag�je�een�hele�stoet�oude�dames�met�dikke�be�
nen� van� het� station� naar� zijn� huis� op� de� Hoog�
straat�strompelen.�
Knaap�was�meermalen�wethouder�van��nan�
ciën� en� wist� knap� de� hand� op� de� knip� te� hou�
den.� Zo� werden� bijna� alle� verlangens� van� het�
linkerdeel� van� de� raad� als� te� duur� terzijde� ge�
schoven.� Wel� stelde� hij� herhaaldelijk� aan� de�
orde� dat� Weesp� een� Burgerlijk� Armbestuur�
moest� instellen,� want� het� gemeentebestuur�
moest� de� knoop� doorhakken� bij� iedere� aan�
vraag�voor�bijzondere�bijstand.�En�die�had�vaak�
een�medische�achtergrond.�Dat�Burgerlijk�Arm�
bestuur�kwam�er�tenslotte�in�1928�en�daar�was�
Weesp� bijzonder� laat� mee.� Als� voorzitter� van�
de� Rode� Kruis�afdeling� wist� Knaap� wel� te� be�
werkstelligen�dat�Weesp�in�1927�de�beschikking�
kreeg�over�een�ziekenauto.�
Als� gemeentearts� was� dokter� Fijnvandraat�
opgevolgd�door� dokter� A.L.� Gerritsen.� Die� had�
de� ondankbare� taak� de� plaats� van� een� buiten�
gewoon�populaire�arts�in�te�nemen.�Een�aardige�
man,�volgens�Wartena,�maar�meer�een�dominee�
dan� een� dokter.� Zei� dan� tegen� zijn� patiënten:�
!Hier�kan�ik�niet�meer�helpen,�dit�moeten�we�aan�
Gods� almacht� overlaten. � Zijn� patiënten� zaten�
daar�niet�in�de�eerste�plaats�op�te�wachten.�Dat�
ging�ook�niet�goed�en�zijn�praktijk�verliep.�
In�1927�volgde�A.C.�Nolst�Trenité�hem�op,�een�
arts� die� modern� was� in� zijn� taakopvatting.� Zo�
werd� op� zijn� initiatief� de� zondagsdienst� inge�
voerd,� waarbij� artsen� voor� elkaar� waarnamen.�
En�samen�met�dokter�S.�Wartena�richtte�hij�een�
consultatiebureau� voor� zuigelingen� op.� Dat�
deden�de�artsen�geheel�voor�de�patiënten,�daar�
�

verdiende�je�niks�aan,�vertelde�zijn�zoon�Ruurd,�
die�in�1937�zich�in�Weesp�had�gevestigd�en�die�
de� functie� van� gemeentearts� van� Weesperkar�
spel�van�zijn�vader�had�overgenomen.�
Het� vond� plaats� in� de� leeszaal,� die� gevestigd�
was�op�het�Grote�Plein,�waar�nu�de�Bank�zit.�Dat�
is� een� dubbel� herenhuis,� en� in� de� ene� helft� zat�
mijn� oom� de� tandarts� [B.B.� Wartena]� en� in� de�
andere�zat�de�leeszaal.�Dat�was�ooit�het�huis�van�
weduwe� Van� Dockum� geweest,� en� in� haar� keu�
kentje�zat�je�dan�met�een�wijkzuster�de�baby s�te�
wegen.� Als� het� zo� uitkwam� deed� dokter� G.� Ei�
kelboom,�opvolger�van�dokter�Nolst�Trenité�als�
gemeentearts,�dat�ook.�En�een�in�die�tijd�nieuw�
gevestigde�arts,�dr.�Ph.�Haselager,�zoon�van�de�
hervormde� predikant,� zette� zich� ook� belange�
loos�in�voor�de�volksgezondheid,�door�bijvoor�
beeld�te�vaccineren�tegen�pokken�toen�er�een�
epidemie�dreigde�uit�te�breken.�
�

Wijkverpleging�

�
Bij� de� zuigelingenzorg� was� dus� de� wijkverple�
ging� ingeschakeld.� In� 1913� was� eerste� wijkzus�
ter�in�het�Weesper�straatbeeld�verschenen,�na�
de� oprichting� van� de� Vereeniging� voor� Zieken�
verpleging� der� Nederlandsch� Hervormde� Kerk.�
De�hulp�werd�overigens�aan�iedereen�gegeven,�
niet�alleen�aan�protestanten.�De�zusters�waren�
natuurlijk� wel� hervormd.� De� eersten� hadden�
zelfs�een�Weesper�achtergrond:�de�predikants�
dochter� zuster� Steenbeek� en� zuster� Moolhui�
zen,�die�na�een�paar�jaar�opgevolgd�werd�door�
zuster� A.M.� Hornstra.� De� laatste� was� volgens�
Wartena� een� voortre�elijk� verpleegster,� een�
aardig� mens� die� als� een� vriendin� van� de� familie�
beschouwd� werd� en� die� ook� vele� jaren� bij� ons�
Sinterklaas�vierde.�Ze�deed�echter�alles�te�voet,�
en� had� het� daardoor� veel� te� druk.� Uitbreiding�
van� de� wijkzorg� stuitte� aanvankelijk� op� �nan��
ciële� bezwaren,� die� gedeeltelijk� uit� de� weg�
geruimd�werden�door�een�riant�legaat�van�me�
vrouw�Van�der�Muelen�Vastwijk,�dezelfde�dame�
die� zich� zo� genereus� had� betoond� tegenover�
het�christelijk�onderwijs�dat�er�een�school�naar�
haar�werd�vernoemd.�
Dokter� S.� Wartena� richtte� vervolgens� in�
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Weesperkarspel�een�afdeling�van�de�algemene�
kruisvereniging� het� Witte� Kruis� op� (In� Noord�
Holland,�waar�het�initiatief�was�genomen,�heet�
deze� instantie� zo,� in� de� rest� van� het� land� het�
Groene� Kruis).� Omdat� het� Witte� Kruis� meer�
voorzieningen� had� dan� de� Nederlands� Her�
vormde� Ziekenverpleging,� was� men� in� Weesp�
als�het�even�kon�van�beide�verenigingen�lid.�Zo�
beschikte� het� Witte� Kruis� over� een� populair�
retraite�oord� voor� overspannen� huisvrouwen,�
voor�wie�het�grote�gezin� ��toen�vrij�algemeen��
� � even� teveel� was� geworden:� Heideheuvel� te�
Hilversum.� De� Weesperkarspelse� afdeling�
kreeg�al�snel�een�pendant�in�Weesp,�opgericht�
door� Wartena� en� Nolst� Trenité.� Gerard� Vader,�
net� als� zij� actief� in� de� tbc�bestrijding,� werd� er�
secretaris� van.� Vader� bevond� zich� uiterst� links�
op�het�politieke�spectrum�en�zat�al�vanaf�1906�
bijna�onafgebroken�in�de�gemeenteraad�(eerst�
als� socialist,� vervolgens� als� communist� en� ten�
slotte� als� ona�ankelijke� uit� onvrede� met� het�
stalinisme).�Dat�stond�samenwerking�met�libe�
rale�artsen�niet�in�de�weg;�hij�was�volgens�War�
tena�zelfs�bevriend�met�zijn�vader.�
De� eerste� Witte� Kruis�zuster� was� Annetje�
Horsting.� Wartena:� Wat� was� dát� een� geweldig�
mens!� Ze� heeft� ervoor� gezorgd� dat� het� Witte�
Kruis� populair�werd� in� Weesp.� Ook� geliefd� had�
inmiddels� dokter� S.� Wartena� zich� gemaakt.�
Toen� hij� in� De�Roskam� in� 1930� recipieerde� van�
wege� zijn� 25�jarig� jubileum� als� arts,� kwamen�
12.000� à� 13.000� mensen� hem� feliciteren,� be�
richtte� De�Telegraaf.� Hij� was� gezien� bij� alle� ge�
zindten� en� dat� hielp,� toen� hij� wist� te� bewerk�
stelligen� dat� bij� de� verbouwing� van� het� St.�
Bernardusgesticht� in� 1932� een� ziekenzaaltje�
voor� chronische� patiënten� kwam.� Dit� bejaar�
denoord� werd� bestierd� door� nonnen� van� de�
Congregatie� van� Jozef,� Maria� en� Jezus,� en� die�
orde�beschikte�over�een�ziekenhuisje�in�Culem�
borg.�Wartena�wist�toen�te�bewerkstelligen�dat�
twee� nonnen� uit� Weesp� daar� een� opleiding�
volgden.�Kort�voor�de�oorlog�is�dat�ziekenzaal�
tje� een� kraamkliniek� geworden.� Tijdens�de�oor�
log�beviel�daar�op�het�laatst�heel�Weesp,� vertel�
de� dokter� R.� Wartena.� Erg� goedkoop.� die��
Nonnen� � schatten� van� mensen� overigens�
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verdienden� natuurlijk� niets� en� belangrijker:� er�
was�genoeg�te�eten.�Door�met�de�hemel�te�chan�
teren� wisten� die� goede� nonnen� bij� rijke� boeren�
altijd�wat�weg�te�halen.�De�gemeentelijke�vroed�
vrouw� Belia� de� Vries� was� toen� vanwege� haar�
joodse� achtergrond� gedeporteerd� naar� een�
concentratiekamp.� Ze� heeft� de� oorlog� over�
leefd,� een� van� de� zeer� weinigen� van� de� voor�
oorlogse� joodse� Weesper� gemeenschap.� Dok�
ter� S.� Wartena� overleefde� de� oorlog� niet:� bij�
het� oversteken� van� de� kanaalbrug� in� maart�
1945,�op�weg�naar�een�patiënt,�voerden�Engel�
se�bommenwerpers�net�een�aanval�uit.�Symbo�
lisch� is� hij� nog� steeds� een� stut� en� steun� voor�
hen�die�gebruik�maken�van�de�Wartena�bank�in�
het�plantsoen�bij�Oversingel,�resultaat�van�een�
spontane� actie� van� oud�patiënten� kort� na� de�
oorlog.�
�

Geen�verzuiling�

�
Overziet� men� de� ontwikkeling� van� de� gezond�
heidszorg�in�Weesp�gedurende�de�eerste�helft�
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van�de�twintigste�eeuw,�dan�kan�men�wel�stel�
len� dat� er� grote� vooruitgang� is� geboekt.� Niet�
alleen�door�de�inzet�van�de�hierboven�genoem�
de�artsen�en�verpleegkundigen,�maar�ook�door�
de� ontwikkeling� van� de� geneeskunst� en� de�
alertheid� waarmee� artsen� in� Weesp� nieuwe�
behandelmethoden� introduceerden� en� het�
stedelijk� ziekenfonds� die� ontwikkelingen� facili�
teerde.� Zo� verkreeg� dokter� S.� Wartena� al� in�
december� 1927� toestemming� om� insuline,� het�
nieuwe� middel� tegen� suikerziekte,� voor� te�
schrijven.� Door� het� verbeteren� van� de� sociaal�
hygiënische� omstandigheden� (waterleiding,�
nieuwe�woningbouwprojecten�in�de�jaren�twin�
tig,� verwijdering� van� vuilnisbelten� bij� woonge�
bieden)� werd� nu� ook� iets� aan� ziektepreventie�
gedaan.� De� werkloosheid� in� de� crisisjaren� van�
de�jaren�dertig�trok�wel�een�zware�wissel�op�de�
zorg,�want�heel�vaak�was�men�gedwongen�het�
fondslidmaatschap�op�te�zeggen.�Artsen�gaven�
dan�gratis�consult.�
Opmerkelijk�is�dat�de�verzuiling�die�in�Neder�
land� in� deze� periode� vorm� kreeg,� in� Weesp� in�
de� gezondheidszorg� geen� rol� speelde.� Eind�
negentiende� eeuw� was� er� nog� een� katholieke�
arts,�dokter�G.P.�Kortenhorst,�de�vader�van�de�
latere� KVP�politicus.� Pas� in� 1951� vestigde� zich�
weer�een�katholieke�arts�aan�de�Vecht,�dokter�
Wolring.�Voor�het�niet�protestantse�deel�van�de�
bevolking�maakte�dat�niets�uit.�Onder�de�katho�
lieken� leefde� volgens� dokter� R.� Wartena� � � de�
moraalkwestie!� totaal� niet.� Volgens� de� katho�
�

lieke�moraal�ging�bij�een�moeilijke�bevalling�het�
leven� van� het� kind� boven� dat� van� de� moeder,�
een� kwestie� die� tientallen� jaren� een� wettelijke�
regeling� van� verplichte� ziektekostenverzeke�
ring� had� geblokkeerd� (tot� de� Bezetter� in� 1941�
de�knoop�doorhakte).�
De�hervormde�Ziekenverpleging�(later�opge�
gaan� in� het� Oranje�Groene� Kruis)� en� het� Witte�
Kruis� werkten� samen,� in� EMM� werkten� voor�
mannen�van�de�arbeidersbeweging�van�socialis�
tische�en�confessionele�snit�samen�en�iedereen�
roemde�de�nonnen�van�huize�Bernardus.�Elders�
in� het� land� ging� dat� er� wel� anders� aan� toe.� Zo�
groot�was�het�stadje,�met�zo!n�7000�inwoners,�
nu�ook�weer�niet.�Men�kende�elkaar�en�moest�
het� met� elkaar� zien� te� rooien.� In� Weesp� lukte�
dat� in� deze� periode� bij� zo!n� algemeen� belang�
als�de�volksgezondheid.�
�
Marius�van�Melle�is�historicus�en�studeerde�af�op�
de� opkomst� van� de� vakbeweging� in� Weesp.� Hij�
publiceerde� onder� meer� over� Gerard� Vader� en�
boekhandel� De� Ark� en� is� medewerker� van� het�
maandblad� Ons�Amsterdam!.�
�
Bron�
Een�interview�met�dokter�R.�Wartena�in�januari�
1990,�waarvan�de�neerslag�verscheen�in�de�
Nieuwe�Weesper�van�29�maart�1990.�
�
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Van Houten en de chocoladeletter

Frits�Booy�

Met�Sinterklaas�worden�talloze�Nederlanders�verrast�met�een�eetbare�letter.�Echt�
verrast�zullen�ze�echter�niet�zijn,�want�dit�sinterklaasverschijnsel�is�al�een�oude�
traditie�in�ons�land�en�velen�krijgen� hun!�letter�al�vanaf�hun�vroege�jeugd.�Elders�in�
Europa,�laat�staan�erbuiten,�komt�de�eetbare�letter�als�sinterklaasgebruik�niet�voor.�
De�sinterklaasletter�kan�van�koek,�banket,�marsepein�of�chocola�zijn�gemaakt.�
Wanneer�en�waardoor�is�deze�traditie�ontstaan?�En�welke�rol�speelde�de�
cacaofabriek�van�Van�Houten�daarbij?�
Een�letter�als�oriëntatieteken�

�
Een�zeer�aannemelijke�verklaring�voor�de�sinter�
klaasletter�is�te�vinden�in�de�negentiende�eeuw.�
Toen�was�het�een�gewoonte�om�alle�onverpak�
te�sinterklaascadeaus�voor�de�kinderen�met�een�
laken�te�bedekken.�Ter�oriëntatie�voor�hen�wer�
den� de� beginletters� van� hun� roepnamen� van�
gebakken�brooddeeg�gelegd�bij�hun�toebedeel�
de�cadeautjes�en�lekkernijen.�Dat�kan�ook�voor�
gekomen� zijn,� als� deze� geschenken� in� een�
mandje� of� op� een� stoeltje� waren� gelegd.� Aan�
die� beginletter� kon� ieder� kind� in� de� meestal�
slecht� verlichte� vertrekken� en� ter� onderschei�
ding� van� de� vaak� vele� broertjes� en� zusjes� ge�
makkelijk�de�voor�hem�of�haar�bestemde�sinter�
klaasgeschenken� ontdekken.� Het� is� echter� de�
vraag,� of� deze� traditie� overal� in� ons� land� en� al�
eerder�dan�de�negentiende�eeuw�in�zwang�was.�
Na�omstreeks�1900�werden�kaartjes,�briefjes�of�
gedichten� met� een� naam� erop� bij� de� cadeaus�
gebruikelijk� en� toen� de� cadeaus� werden� inge�
pakt,�kwam�de�naam�van�de�ontvanger�natuur�
lijk�op�het�inpakpapier�te�staan.�
�

De�letter�wordt�een�lekkernij�

�
Naast� de� broodletter� kwam� de� koekletter� en�
daarna�verscheen,�voortgekomen�uit�het�aman�
delbrood,�de�boterletter�of�banketletter.�Het�is�
een� zoet� gebak� van� roomboterbladerdeeg,�
gevuld� met� spijs� van� amandelen.� Volgens� de�
Warenwet� moet� deze� lekkernij� nu� roombo�
teramandelletter� worden� genoemd.� Dit� soort�
letters�werd�met�Sinterklaas�het�eerst�gegeven�
202�

bij� de� welgestelden,� omdat� deze� lekkernij� voor�
mensen� met�een�kleine�beurs!�te�duur�was�van�
wege�de�gebruikte�roomboter�en�amandelspijs.�
Daarom� werden� later� voor� de� gewone� man!�
deegletters�gemaakt�met�boter�of�margarine�en�
een� goedkope� vulling� (gemalen� peulvruchten,�
suiker� en� smaakstof,� ook� wel� bonenspijs� ge�
noemd).�Deze�goedkope�varianten�bestaan�nog�
steeds� en� heten� nu� volgens� de� wet� boterletter�
of�banketletter.�
Kinderen�uit�welgestelde�kringen�kregen�met�
Sinterklaas� vaak� hun� complete� voornaam� in�
banketletters.� Wel� erg� jammer� voor� degenen�
die�slechts�An�of�Ed�heetten�en�een�groot�voor�
deel�voor�kinderen�met�lange�namen�als�Marie�
Louise� of� Willem�Alexander"� Voorbeelden� van�
dit� gebruik� treft� men� aan� in� negentiende�
eeuwse�sinterklaasverhalen�voor�de�jeugd.�
�

Een�baanbrekende�uitvinding�

�
Wanneer,� waar� en� door� wie� komen� er� letters�
van�chocolade?�In�de�achttiende�eeuw�werd�het�
drinken�van�warme�chocolade�met�melk�of�wa�
ter�vermengd�een�lekkernij.�Maar�wel�een�dure�
lekkernij,� want� chocolade� kwam� van� ver� en� in�
kleine� hoeveelheden.� Chocolade� in� een� vaste�
vorm�bestond�toen�nog�niet.�
In�1828�lukte�het�Casparus�van�Houten�sr.,�in�
dat� jaar� chocoladefabrikant� te� Amsterdam,� om�
via� een� nieuwe� methode� de� overtollige� cacao�
boter�door�middel�van�een�door�hem�uitgevon�
den�hydraulische�pers�uit�geroosterde�ontschil�
de�en�gebroken�cacaobonen�te�persen.�De�res�
terende� cacao� werd� met� bepaalde� hoeveelhe�
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Pagina�uit�!Sint�Nikolaas�en�zijn�knecht �van�Jan�
Schenkman;�deze�editie�is�in�circa�1855�uitgegeven�te�
Amsterdam.�

den� suiker,� melk,� cacaoboter� en� vanille� ge�
mengd� en� tot� chocoladedeeg� gekneed.� Dat�
werd�door�verhitting�vloeibaar�gemaakt�en�kon�
daarna� in� allerlei� ijzeren� vormen� worden� gego�
ten.�Zo�konden�er�voorwerpen�van�vaste�choco�
la� ontstaan� zoals� letters,� repen,� sigaren,� beest�
jes,� sinterklaasjes� en� andere� figuurtjes.� Op� die�
manier� voegde� Van� Houten� een� belangrijk� on�
derdeel�toe�aan�onze�rijke�sinterklaastraditie.�
�
Van�Houten�komt�achteraan�
Omdat� Van� Houten� patent� voor� tien� jaar� op�
deze�uitvinding�kreeg,�ligt�het�voor�de�hand�te�
denken�dat�hij�de�eerste�fabrikant�van�chocola�
deletters� is� geweest.� Niets� is� minder� waar,�
want�de�eerste�door�Van�Houten�geproduceer�
de� chocoladeletters,� sinds� 1850� in� Weesp� ge�
vestigd,�verschenen�pas�in�1933.�
Vanaf� 1838,� het� jaar� waarin� het� patent� was�
verlopen,�waren�andere�fabrikanten�en�banket�
bakkers� Van� Houten� voor.� Het� gaat� aanvanke�
lijk� om� chocoladeletters� die� met� de� hand� ge�
�

Prentje�uit� De�vermakelijke�Spraakkunst ,�een�gram�
matica�met�grappen,�in�1865�uitgegeven�te�Leiden.�

maakt�werden�in�kleine�chocoladefabrieken�en�
ook� door� individuele� banketbakkers.� Hierdoor�
is�het� �evenals�bij�koek��en�banketletters� �niet�
meer�nauwkeurig�na�te�gaan,�waar�en�wanneer�
de� eerste� exemplaren� op� de� markt� zijn� geko�
men.� Chocoladeletters� zijn� veel� kleiner� van�
formaat�dan�koek��en�banketletters;�chocolade�
is�immers�veel�duurder.�
In� de�Nieuwe�Amersfoortsche�Courant�van� 25�
november� 1882� worden� in� een� advertentie�
!chocoladeletters� van� de� Flikjes� Chocola�
de"� (chocoladefabriekje,� gestart� in� 1745� door�
Caspar� Flick� te� Amsterdam)� vermeld.� In� circa�
1905�worden�in�het�Utrechtsch�Advertentieblad�
Droste� (Haarlem)� en� Driessen� (Rotterdam)� als�
chocoladeletterproducenten� aanbevolen.� Ver�
kade�(Zaandam)�is�pas�in�of�na�1920�begonnen�
met� het� fabriceren� van� chocola�� en� suikerpro�
ducten.� In� de� jaren� dertig� van� de� twintigste�
eeuw�begon�deze��rma�aan�de�massaproductie�
van� chocoladeletters.� Vanaf� die� jaren� worden�
chocoladeletters�in�doosjes�verkocht.�Ook�cho�
coladefabriek� Baronie� (Alphen� aan� den� Rijn)�
fabriceerde� ze.� Verkade� maakte� tijdens� de�
Tweede� Wereldoorlog� letters� van� taaitaai� bij�
gebrek� aan� chocola.� Al� sinds� jaren� verkopen�
winkelbedrijven� als� Jamin,� HEMA� en� Albert�
Heijn�hun�eigen�chocoladeletters.�
�

De�chocoladeletter�op�prenten�en�in�de�
literatuur�

�
Voor�de�oudste�vindplaatsen�van�chocoladelet�
ters� zijn� we� vooral� aangewezen� op� a�eeldin�
gen�in�de�kinderliteratuur.�In�het�eerste�Neder�
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Reclame�voor�chocoladeletters�van�Van�Houten.�

Productie�afdeling�chocoladeletters�van�Van�Houten.�

landse� sinterklaasboek� met� een� zwarte� die�
naar,�namelijk�Sint�Nikolaas�en�zijn�knecht�(1850)�
van� de� Amsterdamse� schoolmeester� Jan�
Schenkman,� zien� we� op� een� prentje� blije� kin�
deren� bij� een� tafel� vol� cadeaus� en� lekkers,�
waarbij�vier�letters�zijn�te�zien.�Wat�hun�grootte�
betreft,� lijken� ze� van� chocola� (zie� vorige� pagi�
na).� Ook� de� woordgroep� een�zak� chocolaadjes�
(zie�vorige�pagina)�verwijst�naar�vaste�chocola�
de.�De�tekst�bij�het�prentje�luidt:�
St.�Nikolaas�in�de�kinderkamer.�
Een�tafel�vol�speelgoed!�
Wie�had�dat�verwacht?�
Nog�nooit�heeft�Sint�Niklaas�
Zóó�ruim�ons�bedacht.�
Een�zak�chocolaadjes!�
Een�mand�vol�banket!�
Vier�boeken�met�prentjes,�
Zoo�keurig�en�net!�
En�dan�nog�voor�ieder�
Een�letter�er�bij!�
Och,�was�ieder�kind�zoo�
Gelukkig�als�wij!�
204�

�
Zonder�enige�twijfel�is�er�sprake�van�een�choco�
ladeletter� in� De�Sint�Nikolaasavond,� een� vertel�
ling�op�rijm�van�P.A.�de�Génestet,�geschreven�in�
1849.�Dit�blijk�uit�het�volgende�citaat:�
Ik� min� dien� winterdag� vol� bloemen,� lied� en�
geur,�
Ik� min� dat� zoete� feest� van� suiker� en� likeur,�
[=�het�sinterklaasfeest]�
Het�zielverkwikkend�ijs,�de�schuim�der�limo�
nade,�
k�Zie�liever�dan�in�druk,�mijn�naam�in�choco�
lade!�
In� De� vermakelijke� Spraakkunst� (1865),� een�
grammatica� waarin� allerlei� grappen� zijn� ver�
werkt,�staat�bij�letters:�
�
Men� heeft� onderscheidene� soorten� van� letters,�
als:� Schrij�etters.� Drukletters.� Roode� letters.�
Sjokolaad�letters.� Sinter�Niklaas�� of� Banket�
letters,�enz.�enz.�
En� erbij� is� een� leuk� prentje� afgedrukt� (zie�
vorige�pagina).�
�
Literatuur�
Frits�Booy,� Chocoladeletters!,�in:�Traditie,�na�
jaar�2008,�p.�26�32.�
Peter�van�Dam,�Cacao�en�chocoladefabriek�C.J.�
van�Houten�en�Zn.(�1815�1971).�Opkomst�en�
ondergang�van�een�wereldmerk.�Eindhoven�
2012.�
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Voor de gezondheid van mens, dier en plant
Unieke samenwerking Van Houten en Philips
Eindhoven

Cees�Pfei�er�

De�oorsprong�van�bedrijven�is�soms�wonderlijk.�Neem�Abbott�dat�ooit�begon�als�een�
joint�venture�van�Philips�in�Eindhoven�en�de�Weesper�cacao��en�chocoladefabriek�
Van�Houten.�Een�samenwerking�die�overigens�maar�kort�zou�duren.�
In� 1928� wordt� bij� Philips� in� Eindhoven� tijdens�
stralingsonderzoek� bij� toeval� een� methode�
ontdekt�voor�het�maken�van�synthetische�vita�
mine� D.� Is� dat� niet� een� vreemde� ontdekking�
voor� een� gloeilampenfabriek?�Op� zich� niet.� Als�
Philips� in� 1908� overschakelt� van� de� kooldraad�
lamp�op�de�metaaldraadlamp,�besluit�de�techni�
cus�Gerard�Philips�naar�voorbeeld�van�het�Ame�
rikaanse� bedrijf� General� Electric� een� eigen� on�
derzoekslaboratorium� op� te� richten.� Dat� moet�
zich,�als�afgeleide�van�de�lampen,�gaan�richten�
op� de� ontwikkeling� en� fabricage� van� nieuwe�
industriële�producten.�
Het� Philips � Natuurkundig� Laboratorium,�
kortweg� NatLab� genoemd,� opent� in� 1914� zijn�
deuren.� Al� gauw� worden� de� onderzoeken� die�
samenhangen� met� de� fabricage� van� metaal�
draadlampen,� uitgebreid� naar� allerlei� combina�
ties� van� glas,� vacuüm,� gas,� metaal� en� gloeika�
thodes,� onder� andere� in� verband� met� de� ont�
wikkeling�van�radio�,�röntgen�,�neon��en�andere�
buizen.�Om�die�buistypen�goed�te�kunnen�ver�
vaardigen�is�het�van�belang�hun�gedrag�in�aller�
lei� schakeringen� te� bestuderen.� In� het� NatLab�
krijgt� fysicus� dr.� Aart� van� Wijk� opdracht� een�
ultraviolette� lamp� te� ontwikkelen� voor� medi�
sche� doeleinden,� in� het� bijzonder� voor� de� be�
strijding�van�rachitis�in�de�volksmond�!de�Engel�
se� ziekte � genoemd.� Het� moet� een� soort�
!hoogtezon � worden� met� de� natuurlijke� wer�
king�van�zonlicht.�
In� de� geneeskunde� is� men� er� achter� geko�
men� dat� ultraviolet� licht� voor� de� mens� van� le�
vensbelang�is.�Gebleken�is�dat�ziekten�als�tuber�
culose,� de� klierziekte� scrofulose� en� rachitis� bij�
kinderen� kunnen� voorkomen� na� een� periode�
van� weinig� zonlicht.� Ook� is� bekend� dat� bloot�

�

stelling� aan� zonlicht� in� een� bergachtige� omge�
ving�gunstig�is�voor�het�lichaam.�Oók�voor�men�
sen� die� aan� rachitis� lijden.� Door� de� zonnestra�
len�vormt�zich�in�de�huid�vitamine�D,�waarmee�
het�tekort�daaraan�bij�rachitislijders�wordt�aan�
gevuld.� Vitamine� D� komt� in� weinig� natuurlijke�
voedingsmiddelen� voor� en� dan� nog� in� geringe�
hoeveelheden.� Uitzondering� daarop� is� lever�
traan,�maar�dat�is�letterlijk�niet�te�eten.��
�
Synthetische�vitamine�
Als� buitenlandse� onderzoeken� aantonen� dat�
een�ultraviolette�hoogtezon�niet�echt�nodig�is,�
doordat�rachitiskinderen�ook�genezen�door�het�
toedienen� van� vitamine� D�houdende� sto�en,�
wordt� het� roer� in� Eindhoven� omgegooid.� Men�
gaat�op�zoek�naar�een�methode�om�die�sto�en�
te�vinden.�Uiteindelijk�lukt�het�Van�Wijk�samen�
met� fysisch�chemicus� E.H.� Reerink� om� in� be�
straald� ergosterol� het� werkzame� vitamine��
D�bestanddeel�te�isoleren.�Belangrijk�is�dat�het�
synthetische� vitaminepreparaat� dat� daarmee�
kan� worden� aangemaakt,� geen� bijwerkingen�
heeft,� in� tegenstelling� tot� het� preparaat� dat�
eerder� door� het� Duitse� chemieconcern� IG� Far�
ben�op�de�markt�is�gebracht.�
De�uitvinding�van�de�synthetische�vitamine�D�
doet�directeur�Anton�Philips�besluiten�actief�te�
worden� in� dit� medische� marktsegment.� Vooral�
de�verwachtingen�van�vitamine�D�in�de�diervoe�
dingsindustrie� zijn� hoog;� hoger� dan� in� de� hu�
maan�farmaceutische�industrie.�De�reden�daar�
van� is� de� opkomst� begin� jaren� twintig� van� de�
intensieve�veehouderij�en�de�daarbij�behorende�
groei�van�de�mengvoederindustrie.�De�veeteelt�
en� pluimvee�industrie� stellen� hoge� eisen� aan�
mengvoeders,� waaraan� steeds� meer� voedings�
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�
Philips�Duphar�in�de�jaren�zestig.�

sto�en� als� vitamines,� eiwitten� en� mineralen�
worden�toegevoegd.�Dat�Anton�Philips�zelf�een�
boerderij�met�varkensfokkerij�bezit�en�dus�geïn�
teresseerd�is�in�het�agrarische�bedrijf,�zal�bij�zijn�
beslissing�een�rol�hebben�gespeeld.�
�

Philips�Van�Houten�

�
Hoewel� Philips� het� synthetische� vitamine� D�
preparaat�kan�maken,�zijn�er�wel�enkele�proble�
men� die� nog� overwonnen� moeten� worden,�
zoals� de� onaangename� smaak� en� het� feit� dat�
alle�goede�eigenschappen�snel�verminderen�als�
het�preparaat�aan�daglicht�wordt�blootgesteld.�
Voor� de� vitamine� D� voor� menselijke� consump�
tie� wordt� hiervoor� al� gauw� een� oplossing� ge�
vonden.�Die�komt�van�Geert�van�Mesdag,�direc�
teur�van�C.J.�van�Houten�&�Zn�in�Weesp,�die�al�
sinds� 1914� commissaris� is� bij� Philips� en� al� die�
jaren�met�grote�belangstelling�de�onderzoekin�
gen�van�Van�Wijk�en�Reerink�heeft�gevolgd.�Zijn�
oplossing:�stop�het�preparaat�in�chocoladepas�
tilles� en� de� mensen� zullen� met� plezier� hun� da�
gelijkse�portie�vitamine�D�naar�binnen�werken.�
Zo�gezegd,�zo�gedaan.�
Beide�bedrijven�richten�in�1930�samen�de� NV�
Farmaceutische�Productenmaatschappij�Philips
�Van� Houten!� op.� Bij� Philips� wordt� het� vitami�
206�

nenpreparaat�geproduceerd�en�vermengd�met�
cacaoboter,� waarna� het� bij� Van� Houten� in�
Weesp�verder�wordt�verwerkt�tot�pastilles.�Dat�
gebeurt� in� een� van� de� bedrijfspanden� van� Van�
Houten�die�vanaf�dat�moment�door�het�perso�
neel� de� vitaminefabriek!� wordt� genoemd.� Dit�
pand� is� nu� het� enige� nog� bestaande� gebouw�
van�het�inmiddels�verdwenen�Van�Houtencom�
plex.� En� nog� steeds� heeft� het� gebouw,� dat� nu�
een� industrieel� rijksmonument� is,� de� naam�
vitaminefabriek!.� De� pastille� komt� in� oktober�
1931� op� de� markt� onder� de� naam� Dohyfral.� Er�
wordt�veel�reclame�voor�gemaakt�met�slagzin�
nen�als� Een�e�ectief�en�preventief�geneesmid�
del� tegen� rachitis!,� lekkerder� dan� levertraan!�
en� tot�vreugde�van�ouders�en�kinderen!.��
�
Philips�Roxane�
De�hoge�introductie��en�reclame�uitgaven�én�de�
kosten� van� andere� biologische� proefnemingen�
drukken� zwaar� op� het� budget� van� het� nieuwe�
bedrij�e.�De�tegenvallende�resultaten�doen�Van�
Mesdag�in�1935�besluiten�uit�de�verliesgevende�
onderneming� te� stappen,� maar� de� naam� blijft�
ongewijzigd� Philips�Van� Houten.� Philips� neemt�
de� productiefaciliteiten� over� en� vestigt� zich� in�
een� bestaand� gebouw� van� Van� Houten� in�
Weesp� waarin� ook� de� research�� en� productie�
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�
De� vitaminefabriek!�is�inmiddels�een�industrieel�rijksmonument�geworden.�

afdelingen� uit� Eindhoven,� de� biologische� ijkaf�
deling� uit� Leiden� en� de� verkoopmaatschappij�
uit�Amsterdam�worden�ondergebracht.�Onder�
zoeker� Reerink� zegt� het� NatLab� vaarwel� en�
wordt� directeur� van� het� dan� 26� werknemers�
tellende�bedrijf.�
Kort�na�het�vertrek�van�Van�Houten�weet�het�
bedrijf�dankzij�een�licentiecontract�met�het�Ame�
rikaanse�DuPont�voor�het�eerst�in�1937�een�klei�
ne� winst� te� boeken.� In� 1941� neemt� Philips�Van�

Houten� Roxane� in� Olst� over,� producent� van� po�
pulaire� geneesmiddelen� als� kalk�� en� keeltablet�
ten� (Agré�Gola)� en� orgaan�� en� leverpreparaten,�
zoals�insuline,�en�gaat�het�bedrijf�Philips�Roxane�
heten.� Als� in� 1946� de� in� Amsterdam� gevestigde�
chemische� fabriek� Trouw&Co� wordt� overgeno�
men,� slaat� Philips�Roxane� een� nieuwe� derde�
richting� in:� die� van� gewasbeschermingsmidde�
len.� Trouw&Co� is� immers� producent� van� insec�
tenbestrijdingsmiddelen�en�plantengroeistoffen.��

�
Dohyfral:�bedacht�aan�de�borreltafel�
�
Het�was�binnen�Duphar�een�legendarisch�verhaal:�hoe�kwam�Dohyfral�aan�zijn�naam?�Een�
goede�naam�bedenken�voor�het�nieuwe�vitaminechocoladetablet�kostte�heel�wat�
hoofdbrekens.�Vooral�omdat�zowel�Philips�als�Van�Houten�vonden�dat�hun�bedrijfsnamen�
daarin�moesten�voorkomen.�Dus�kwamen�er�namen�als�Hophi�pastilles,�Hophihol�en�Houphi�
op�tafel.�Uiteindelijk�werd�de�naam�in�1930�bedacht�aan�de�borreltafel�van�café�restaurant�
Dorrius�aan�de�Nieuwezijds�Voorburgwal�in�Amsterdam�tijdens�een�bespreking�van�E.�
Hijmans,�medewerker�van�de�Octrooi��en�Merkenafdeling�van�Philips,�M.�Franken,�hoofd�van�
de�verkoopafdeling�van�radioartikelen�en�E.P.�van�Marken,�de�latere�verkoopdirecteur�van�
Philips�Van�Houten.�Al�drinkend�en�schertsend�bedachten�Hijmans�en�Franken�de�combinatie�
Do(rrius)Hij(mans)Fra(nken).�Van�Marken,�een�markante,�rondborstige�man,�voegde�er�een�
l�aan�toe,� van�de�lullen,�die�het�opvreten!.�De�ij�werd�veranderd�in�een�y�en�Dohyfral�was�een�
feit.�

�
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Hoog�bezoek:�in�april�1939�wordt�prins�Bernhard�door�
de�directie�rondgeleid.�

Prutszaakje�

�
De�nieuwe�overname�heeft�tot�gevolg�dat�men�
in� Eindhoven� nu� toch� wel� met� andere� ogen�
naar� deze� Philips�dochter� met� inmiddels� vesti�
gingen� in� Weesp,� Amsterdam� en� Olst� gaat� kij�
ken.� Philips�Roxane� heeft� immers� met� uitzon�
dering� van� de� bestralingsmethode� voor� de�
bereiding�van�de�synthetische�vitamine�D�geen�
enkel� raakvlak� meer� met� het� moederconcern�
en� echt� winstgevend� is� het� bedrijf� ook� al� niet.�
De�vice�president�van�de�Raad�van�Bestuur�van�
Philips�noemt�Philips�Roxane�tijdens�een�van�de�
vergaderingen� zelfs� een� prutszaakje!.� Hoewel�
er�stemmen�opgaan�het�bedrijf�van�de�hand�te�
doen,� krijgt� Philips�Roxane� een� nieuwe� kans.�
Reerink� wordt� technisch�directeur,� naast� hem�
wordt� J.W.J.M.� Boost� benoemd� als� commerci�
eel� directeur.� De� bedoeling� is� het� bedrijf� te�
laten� uitgroeien� tot� een� wereldwijde� onderne�
ming.� Er� volgt�een� reorganisatie� maar� de� alge�
mene� doelstelling� van� het� bedrijf� verandert�
niet.�Alles�blijft�gericht�op�de� bevordering�van�
de�gezondheid�van�mens,�dier�en�plant!.��
�
Landgoed� Boekesteyn!�
In� die� jaren� wordt� er� research� verricht� op� het�
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�
Bestralingsbatterij�en�oplosketel�voor�vitamine�D�(circa�
1965).�

gebied� van� vitaminen� en� voeding,� lever�� en�
orgaanpreparaten,� farmaceutica,� humane� en�
veterinaire� vaccins,� parasitologie,� fytofarma�
ceutica� (bestrijdingsmiddelen)� en� isotopen.�
Voor� het� testen� van� veterinaire� parasitologie�
middelen,� pacht� Roxane� de� bij� Muiden� aan� de�
Vecht� gelegen� boerderij� Hoogerlust.� Later�
wordt�dit�een�proe�oerderij�voor�pluimveevac�
cins.�Voor�onderzoek�op�het�gebied�van�bestrij�
dingsmiddelen�koopt�Philips�Roxane�in�1951�het�
landgoed� Boekesteyn� in� !s�Graveland,� nu� in�
bezit� van� Natuurmonumenten,� bestaande� uit�
een� grote� villa,� een� park,� een� boerderij,� een�
groentetuin� met� kassen� en� een� nog� jonge�
boomgaard.� Het� woonhuis� wordt� laboratori�
um,� de� boomgaard� en� moestuin� dienen� als�
proeftuinen.� Omdat� het� onderzoek� naar� lever��
en� andere� orgaanpreparaten� te� omvangrijk� is�
geworden,�wordt�dit�in�1956�overgedragen�aan�
Organon�in�Oss.�
�

Philips�Duphar�
�

In� 1958� verandert� de� naam� van� het� bedrijf� in�
Philips�Duphar� "� waarbij� het� woord� Duphar�
staat� voor� Dutch� Pharmaceuticals� "� en� wordt�
het� een� van� de� Hoofd� Industrie� Groepen�
(HIG!s)� binnen� Philips.� Beide� bedrijven� hopen�
namelijk� van� elkaar� te� kunnen� pro�teren.� Phi�
lips�verwacht�de�biochemische�activiteiten�van�
Duphar�in�de�toekomst�nodig�te�hebben�bij�de�
ontwikkeling� van� elektronische� systemen� en�
Duphar� hoopt� via� de� internationale� contacten�
van�Philips�de�buitenlandse�markten�gemakke�
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Na�de�overname�door�Abbott�werden�de�onderzoeksafdelingen�gesloten�en�een�paar�jaar�later�gesloopt.�

lijk� te� kunnen� betreden.� Een� illusie,� zo� blijkt�
later.�
Omdat� het� rendement� beneden� peil� blijft,�
begint�begin�jaren�zestig�in�Eindhoven�opnieuw�
het� vertrouwen� in� de� levensvatbaarheid� van�
Philips�Duphar� af� te� nemen.� Er� is� veel� geld� ge�
stoken� in� het� bedrijf,� maar� tot� grote� bloei� wil�
het� maar� niet� komen.� Research� is� nog� steeds�
de� belangrijkste� peiler� � in� 1960� werken� er�
maar� liefst� 367� mensen� in� de� R&D,� van� wie� 57�
academici� � maar� het� lukt� niet� om� de� talrijke�
uitvindingen� te� vermarkten.� Vaak� blijkt� ook� bij�
octrooi�� aanvragen� dat� een� concurrerend� be�
drijf� Philips�Duphar� net� even� voor� is� geweest.�
Met� andere� woorden:� op� researchgebied� is�
Philips�Duphar� toonaangevend,� maar� er� wordt�
onvoldoende� geld� mee� verdiend.� Ook� binnen�
de� Nederlandse� geneesmiddelenindustrie�
neemt�Duphar�een�bescheiden�plaats�in.�Overi�
gens�is�Dohyfral,�waarmee�het�allemaal�begon,�
dan�wel�wereldwijd�het�meest�gebruikte�vitami�
ne� D�preparaat.� In� Nederland� is� dat�Davitamon�
van�Organon.��
�
Milieuproblemen�
In� 1967� volgt� opnieuw� een� reorganisatie� en�
wordt� het� bedrijf� opgesplitst� in� drie� industrie�
groepen:� Farma,�Fyto�en� Biochemie&Veterinair.�
In�1971�wordt�er�weer�gereorganiseerd,�dit�keer�
met� als� doel� het� bedrijf� klaar� te� maken� voor�
�

verkoop.� Voor� het� eerst� vallen� er� ook� ontsla�
gen.� In� 1972� werken� er� bij� Duphar� zo!n� 1850�
mensen,�van�wie�circa�1200�in�Weesp,�en�dat�zal�
zo� blijven� tot� eind� jaren� zeventig.� In� die� voor�
het� bedrijf� onzekere� en� hectische� tijden� krijgt�
het�ook�nog�te�maken�met�milieuproblemen.�
In�1972�klagen�omwonenden�van�de�Weesper�
industriehaven� over� stankoverlast.� De� oorzaak�
is� de� lozing� van� afvalsto�en� door� Philips�
Duphar� in� het� naastgelegen� Smal� Weesp.� In�
overleg�met�de�gemeente�wordt�de�haven�min�
der� diep� gemaakt� en� het� water� belucht� om�
weer� zuursto�oudend� te� maken.� Er� komt� pas�
een�einde�aan�de�problemen�als�Duphar�in�1982�
een� eigen� waterzuiveringsinstallatie� in� gebruik�
neemt.�
Erger�zijn�de�problemen�in�de�Volgermeerpol�
der,� waar� de� stadsreiniging� van� Amsterdam�
jarenlang� veel� Duphar�afval� met� een� hoog�
chloorgehalte� heeft� gestort.� Als� de� stort� in�
1980�wordt�"herontdekt!,�is�het�hek�van�de�dam�
en� krijgt� Duphar� de� zwarte� piet� toegespeeld.�
En� dan� is� er� ook� nog� de� (chemische)� vuilver�
branding� aan� de� Diemerzeedijk,� waar� de� �rma�
Goede� sinds� de� jaren� zestig� veel� industrieel�
afval�uit�binnen��en�buitenland�verwerkt.�Daar�
tussen� zitten� ook� de� goed� brandbare� afval�
sto�en�van�Duphar�Weesp.�
Velen� kunnen� zich� nog� wel� de� diepzwarte�
rookpluim� herinneren� die� op� mooie� zomer�
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avonden�met�zuidwestenwind�vanuit�Weesp�en�
het� Gooi� zichtbaar� was� boven� het� IJsselmeer.�
We� keken� ernaar,� wisten� dat� er� iets� gebeurde�
wat� niet� goed� was,� maar� deden� niets.� Dat�
kwam� pas� toen� de� milieugroepen� in� de� jaren�
zeventig�aan�hun�opmars�begonnen.�
�

Solvay�Duphar�
�

Begin� jaren� zeventig� is� de� zoektocht� naar� een�
geschikte�overnamepartner�in�volle�gang.�Er�zijn�
gesprekken� met� Dow� Chemical,� Akzo,� Gist�
Brocades,� Hoechst� en� Schering� AG.� Uiteindelijk�
neemt� het� Belgische� chemieconcern� Solvay� het�
bedrijf� in� 1980� over� waarna� de� naam� verandert�
in� Solvay�Duphar� en� later� Solvay�Pharma��
ceuticals.� De�vestiging�aan�de� Ankerweg�in� Am�
sterdam� wordt� in� 1995� verkocht� aan� UniRoyal�
(nu�Chemtura);�de�vitamine�D�divisie�in�Veenen�
daal�gaat�naar�Dishman�en�de�veterinaire�activi�
teiten�in�Weesp�worden�in�1997�verkocht�aan�het�
210�

Amerikaanse� Fort� Dodge,� dat� op� het� Duphar�
terrein� in� Weesp� een� compleet� nieuwe� fabriek�
bouwt.� Als� in� 2010� de� farmaceutische� tak� van�
Solvay� wordt� overgenomen� door� het� Ameri�
kaanse�concern�Abbott,�verandert�de�naam�van�
het� Weesper� bedrijf� in� Abbott� Healthcare� en�
worden�de�onderzoeksafdelingen�gesloten.�
Na�Van�Houten�in�de�jaren�zeventig,�opnieuw�
een�klap�voor�Weesp,�want�er�wordt�voor�maar�
liefst� 510� mensen� ontslag� aangevraagd.� Wat�
overblijft,�is�een�productieafdeling�in�Weesp�en�
de� vestiging� in� Olst� met� in� totaal� 630� arbeids�
plaatsen� waarvan� zo n� 400� in� Weesp.� Het� be�
drijf�ontwikkelt�en�produceert�nu�hoofdzakelijk�
grondsto�en� voor� geneesmiddelen� zoals�
laxeermiddelen,� hormonen� en� griepvaccins.�
Van�de�voormalige�Philips�Duphar�gebouwen�is�
inmiddels�een�aantal�gesloopt.�
�
Streep�eronder�
Dat� Philips� haar� dochter� Duphar� tachtig� jaar�
(1930�2010)� binnen� de� gelederen� heeft� gehou�
den,�had�zonder�twijfel�te�maken�met�de�enor�
me�groei�die�het�bedrijf�na�de�oorlog�meemaak�
te.�Het� moederbedrijf� kon�de�verliezen� van�de�
relatief� kleine� dochter� gemakkelijk� opvangen.�
Dankzij�deze�royale�opstelling�!�zo�concludeert�
Sprenger� in� zijn� studie� De� geschiedenis� van�
Duphar� 1930�1980� !� kon� Duphar� van� het�
"prutsbedrij�e � in� 1948� uitgroeien� tot� een� on�
derneming� van� middelgrote� omvang� in� 1980,�
dat� over� een� produktenpakket� van� kwalitatief�
hoog� niveau� beschikte.� Met� de� verkoop� van�
Duphar�zette�Philips�de�nitief�een�streep�onder�
zijn� activiteiten� op� farmaceutisch�chemisch�
terrein.�
Opmerkelijk� is� dat� het� besluit� in� 1930� van�
directeur� Anton� Philips� om� naast� gloeilampen�
ook� actief� te� worden� in� de� medische� wereld,�
uiteindelijk� de� sterkste� poot� van� Philips� heeft�
opgeleverd.� Duphar� in� Weesp� speelde� daar�
natuurlijk� niet� echt� een� rol� in.� Maar� nu� Philips�
dit� jaar� zijn� lichtdivisie� (Philips�Lighting,� omzet�
7,4� miljard� euro)� heeft� verkocht,� is� Philips�
HealthTech�met�een�jaaromzet�van�zo n�17�mil�
jard� euro� het� grootste� bedrijfsonderdeel� ge�
worden.� Een� bedrijf� dat� met� de� fabricage� van�
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MRI�scanners� en� andere� apparatuur� voor� zie�
kenhuizen� kind� aan� huis�is�in� de� medische� we�
reld.� Maar� ook� bij� ons.� Want� de� divisie� Consu�
mer� Lifestyle� maakt� nog� steeds� scheerappara�
ten,� elektrische� tandenborstels� en� andere� pro�
ducten� voor� de� persoonlijke� verzorging� zoals�
bloeddrukmeters.� En� dat� allemaal� dankzij� het�
NatLab� waaruit� ook� Philips�Duphar� ontstond.�
�

Duphar�en�Weesp�

�
Nadat� Van� Houten� in� 1971� de� poorten� had� ge�
sloten,�was�Philips�Duphar�met�zo n�1200�werk�
nemers� de� grootste� werkgever� van� Weesp.�
Maar�dat�is�relatief.�Vele�werknemers�kwamen�
van� buiten� Weesp� en� de� kaderleden� woonden�
vooral� in� het� Gooi.� Dat� was� s� ochtends� en� s�
avonds� goed� zichtbaar� aan� de� !autodrukte � bij�
de� poort� aan� de� Van� Houtenlaan� die� geregeld�
kon�worden�met�eigen�stoplichten�op�de�open�
bare�weg.�
Voor� de� Weespers� die� er� niet� werkten,� was�
Duphar� een� mysterieus� bedrijf.� Het� begon� er�
mee�dat�het�terrein�hermetisch�was�afgesloten�
met� hoge� hekwerken.� Je� kon� alleen� op� af�
spraak�naar�binnen�en�moest�je�melden�bij�een�
indrukwekkende� portiersloge.� Eenmaal� voor�
zien� van� een� pasje� werd� je� op� het� terrein� met�
camera s�in�de�gaten�gehouden.�Dat�terrein�zag�
�

er�vanaf�de�provinciale�weg�indrukwekkend�uit�
met� hoge� gebouwen,� zilverkleurige� pijpleidin�
gen� die� over� de� wegen� voerden� waar� hier� en�
daar� stoom� uit� lekte� en� allerlei� andere� verbin�
dingsbuizen� tussen� de� markante� fabrieksge�
bouwen.�Duidelijk�zichtbaar�was�de�brandweer�
kazerne�waar�de�superieure�brandweerwagens�
van�de�bedrijfsbrandweer�soms�buiten�stonden�
opgesteld.� Voor� de� rest� wist� je� niet� veel� van�
wat�er�allemaal�bij�Duphar�gebeurde.�
Bij�een�chocoladefabriek�als�Van�Houten�was�
het� simpel:� er� kwamen� cacaobonen� aan� en�
daarvan� werden� in� de� fabriek� cacaopoeder,�
repen�en�bonbons�gemaakt.�En�bij�Geesink�aan�
de�Nieuwstad�werden�vuilnis��en�brandweerwa�
gens� gebouwd.� Die� werden� gewoon� voor� de�
deur�geparkeerd.�Maar�Duphar?�Je�hoorde�iets�
van�griepvaccins,�proefdieren�in�kooien,�vitami�
nepilletjes,� hersenonderzoek� en� onderzoek�
met� radioactieve� sto�en.� En� als� er� op� het�
Duphar�terrein� zoiets� plaatsvond� als� een� be�
drijfsongeval� of� een� brandje,� dan� kregen� jour�
nalisten�van�de�directie�nul�op�het�rekest.�Daar�
werden� geen� mededelingen� over� gedaan,� laat�
staan�dat�de�pers�welkom�was�op�het�terrein.�
Daarbij�kwam�dan�ook�nog�dat�het�bedrijf�in�
het� Gemeentelijk� Rampenplan,� eind� jaren� ze�
ventig,�als�gevaarlijk�werd�bestempeld.�Bij�een�
brand� of� explosie� dus� maar� het� liefst� zover�
mogelijk�uit�de�buurt�blijven�was�de� gedachte.�
In�de�laatste�jaren�verbeterde�de�situatie�enigs�
zins� toen� er� jaarlijks� een� open� dag� werd� geor�
ganiseerd.�Toch�waren�Weespers�ook�wel�trots�
op�deze�Philipsdochter.�Het�betekende�dat�niet�
het�eerste�het�beste�bedrijf�zich�in�Weesp�had�
gevestigd.�
�
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Herinneringen aan de Weesper margarinefabriek ���
����

Lex�Schulp�

Een�fabriek�die�Weesp�ook�landelijke�bekendheid�gaf,�was�de�margarinefabriek� De�
Valk".�In�heel�Nederland�werd�in�de�naoorlogse�jaren� Weesper�Kluit"�gegeten.�De�
ontstaansgeschiedenis�is�niet�echt�bekend,�maar�de�grondlegger�van�het�bedrijf�dat�
in�1926�of�1927�begon,�was�waarschijnlijk�de�Hilversummer�A.�Bakker.�
Het�bekendste�margarinemerk�van�De�Valk�was�
Weesper�Kluit,� waar� de� mooie� slagzin� Weesper�
Kluit,�boven�alles�uit!�bij�hoorde.�In�Weesp�werd�
die� zin� ook� wel� verbasterd� tot� Weesper�
Kluit,stinkt� de� pan� uit!� De� fabriek� maakte� niet�
alleen� margarine� (óók� kosjere),� maar� handelde�
daarnaast�in�(natuur)boter,�vetten�en�spijsoliën.�
Als� nevenactiviteit� werd� er,� letterlijk� naast� de�
margarinefabriek,� de� Zeepfabriek� Weesp� opge�
richt�die�industriële�zeep�maakte�en�aan�de�man�
bracht.�Al�kort�na�de�oprichting�is�De�Valk�zoda�
nig� gegroeid� dat� Van� den� Bergh s� Fabrieken� in�
Rotterdam� (later� Unilever),� producent� van� het�
bekende�margarinemerk�Blue�Band,�zich�in�1929�
al� genoodzaakt� voelde� om� met� acht� andere�
margarinefabrikanten,� waaronder� De� Valk,� een�
overeenkomst�te�sluiten�!ter�tempering �van�de�
concurrentie.� Men� was� namelijk� bang� dat� de�
overheid� bij� een� te� lage� consumentenprijs� van�
margarine�de�accijns�zou�verhogen.�De�produc�
tie�van�De�Valk�werd�gemaximaliseerd�tot�32�ton�
per� jaar,� waarvoor� het� bedrijf� in� ruil� per� week�
van�Unilever�1500�gulden�ontving.�Het�bedrijf�is�
echter�nooit�onder�de�Unilever�paraplu�verdwe�
nen�en�is�nog�lang�zelfstandig�geweest.�
Het� fraaie� fabriekspand� werd� op� 2� oktober�
2009� door� een� grote� brand� verwoest.� Daarin�
was�toen�Trekwerk,�installatiebedrijf�voor�thea�
ters,� schouwburgen� en� tv�studio s� gevestigd.�
De�brand�was�de�reden�voor�mij,�oud�voorzitter�
van� de� Historische� Kring� Weesp,� die� na� de�
Tweede� Wereldoorlog� twintig� jaar� met� veel�
genoegen�bij�De�Valk�werkte,�om�mijn�herinne�
ringen� op� papier� te� zetten.� Deze� worden� aan�
gevuld�met�enkele�passages�uit�een�artikel�over�
de�kosjere�margarine�Brogo�van�Ellen�Pouwels.�
212�

Weesper�Kluit�
�

Weinigen�zullen�zich�straks�nog�herinneren�dat�
in� het� nu� door� brand� verwoeste� fabriekspand�
ooit� een� margarinefabriek� heeft� gezeten.� Dat�
was� margarinefabriek� De� Valk,� een� toch� voor�
Weesp� niet� onbelangrijk� bedrijf� met� landelijke�
bekendheid.�Bij�De�Valk�werden�tafelmargarine,�
bakkersmargarine� en� bak�� en� braadvetten� ver�
vaardigd.� Bekende� tafelmerken� waren� Bande�
roll,�Muiderslot,�Valko�en�natuurlijk�de�onvolpre�
zen� margarine� Weesper� Kluit.� Niet� alle� consu�
menten� waren� overigens� in� eerste� instantie�
gecharmeerd� van� Weesper� Kluit.� Er� werd� dan�
een� ander� wikkeltje� om� dezelfde� margarine�
gedaan� en� men� vond� het� weer� heerlijk"� De�
bakkers� gebruikten� voor� hun� producten� graag�
aangepaste� margarinesoorten� voor� bijvoor�
beeld� cake,� korstgebak� enzovoort.� Bekende�
merken�waren�Koningskorst�en�Zilverdeeg.�
Voor� die� bakproducten� had� men� uiteraard�
grondsto�en� en� verpakkingen� nodig.� De� oliën�
en� vetten� werden� vooral� aangevoerd� door�
expeditie� Borst� uit� Weesp,� die� daarvoor� een�
grote� tankwagen� ter� beschikking� had.� De� wik�
kels�werden�gedrukt�bij�onder�andere�drukkerij�
Wilhelm�(een�kleine�drukkerij�achter�een�woon�
huis� op� de� Hoogstraat)� en� door� de� bekende�
Weesper� drukkerij� De� Weille.� De� vele� soorten�
dozen�die�als�omverpakking�dienst�deden,�wer�
den� geleverd� door� cartonnagefabriek� Zaadhof�
in�Winschoten.�
�

Depots�
�

Om� een� goed� product� te� kunnen� leveren� had�
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�
Het�in�de�jaren�dertig�door�het�Weesper�architectenbureau�Raadsheer�en�Baart�ontworpen�fabriekspand�op�Indu�
strieterrein�Nijverheidslaan�(foto�Gemeentearchief�Weesp).�

De�Valk�de�beschikking�over�een�eigen�laborato�
rium� en� een� proe�akkerij.� Dan� moesten� de�
producten� nog� verkocht� worden� en� daarvoor�
waren� een� twaalftal� vertegenwoordigers� in�
dienst� die� door� heel� Nederland� een� eigen� de�
pot� hadden� en� daar� vanuit� met� een� bestelwa�
gen� rechtstreeks� aan� de� afnemers,� kruideniers�
en� bakkers� leverden.� We� leefden� nog� niet� in�
het�digitale�tijdperk,�dus�schreef�men�handma�
tig�de�facturen�uit�en�kreeg�contant�betaald.�In�
het� begin� kwamen� de� vertegenwoordigers� op�
zaterdag�(dat�was�toen�nog�gewoon�een�werk�
dag)�naar�Weesp�om�de�kopie�van�de�facturen�
plus� het� contante� geld� af� te� geven.� De� pro�
ducten�moesten�natuurlijk�ook�naar�de�depots�
gebracht�worden.�
De�vaste�expediteur�van�De�Valk�was�Expedi�
tie� Knevel� uit� Weesperkarspel,� maar� ook�
Weesper� expediteurs� als� Van� Schooten,� Van�
Zomeren,� Bakker,� later� Born,� Otto� en� Borst�
�

werden� geregeld� ingeschakeld.� Het� merk�
Weesper� Kluit� was� veruit� het� meest� bekend,�
zelfs� tijdens� de� zogenaamde� Planta�a�aire�
(1960),� toen� bijna� alle� grote� fabrikanten� van�
margarine�foute�grondsto�en�hadden�gebruikt�
waardoor� half� Nederland� verging� van� de� jeuk.�
Door� het� niet� gebruiken� van� die� grondsto�en�
bleef� De� Valk� een� schone� fabrikant!� en� was�
Weesper�Kluit�niet�aan�te�slepen.�
�

Valkjes�
�

Net� als� andere� margarinemerken� had� De� Valk�
voor�de�afnemers�een�spaarsysteem.�Ook�al�in�
die� tijd� verkocht� men� geen� pakje� margarine�
zonder� er� iets�bij�cadeau�te� geven.� De�Valk� be�
zat�in�Weesp�tot�aan�het�einde�van�het�bedrijf�
toe� een� groot� cadeaumagazijn� met� een� keur�
aan� speelgoed� (de� eerste� Barbiepoppen,� dui�
zenden"),� rietwerk,� aardewerk,� enzovoort.� Dat�
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�
Wikkel�van�de�kosjere�margarine� Brogo!�die�door�or�
thodoxe�joden�werd�gebruikt�(Gemeentemuseum�
Weesp).�

alles�kon�je�cadeau�krijgen�door�het�sparen�van�
Valkjes!:� zegeltjes� op� de� verpakking� van� de�
margarine.� Tegen� een� volle� spaarkaart� mocht�
een�mooi�cadeau�worden�uitgezocht.��
�

Blaaskapel�
�

Directeur� van� de� fabriek� was� A.� Bakker� senior,�
een�lie�ebber�van�muziek.�Zo�sponsorde�hij�de�
blaaskapel� van� de� inmiddels� ter� ziele� gegane�
muziekvereniging� Jubal.� Het� is� dan� ook� niet�
verwonderlijk� dat� deze� kapel� de� naam� De�
Weesper� Kluiten� droeg.� Ook� was� Bakker� be�
schermheer� van� het� Weesper� Mannenkoor.�
Bakker�junior�was�ook�muzikaal�en�zat�als�klei�
ne� jongen� wel� eens� te� tekenen� aan� mijn� bu�
reau.�Op�een�goed�moment�kreeg�hij,�toen�heel�
bijzonder,�een�elektronisch�orgeltje.�De�techni�
sche�dienst�van�De�Valk,�bijgenaamd� de�zwarte�
bende!,� maakte� er� een� paar� prachtige� af�
schroe�are� pootjes� onder.� Jaren� later� zag� je�
�
Brogo�(door�Ellen�Pouwels)�
Een�apart�en�landelijk�bekend�product�van�De�Valk�was�de�kosjere�margarine�Brogo�dat�door�
orthodoxe�joden�werd�gebruikt.�Het�werd�uiteraard�onder�rabbinaal�toezicht�geproduceerd�
en�wekelijks�gemaakt.�Elke�vrijdag�werden�de�machines�schoongespoten�en�op�
maandagochtend�werd�dan�onder�het�toeziend�oog�van�een�rabbinaal�opzichter�Brogo�
gemaakt.�Die�opzichters�waren� tante!�Esso�Hak�uit�Amsterdam�of�mevrouw�Waterman,�die�
onder�andere�verbonden�was�aan�de�joodse�begraafplaats�in�Muiderberg.�
Met�Pesach,�het�joodse�Pasen,�kwam�de�opperabbijn�uit�Amsterdam�zelf�naar�Weesp�om�
controle�uit�te�oefenen.�De�productie�luisterde�uiteraard�zeer�nauw.�Was�er�per�ongeluk�een�
schep�gebruikt�die�niet�kosjer�was,�dan�werd�de�hele�partij�margarine�afgekeurd.�Ik�kocht�
onder�meer�de�wikkels�en�dozen�in�en�moest�ervoor�zorgen�dat�er�na�de�Pesachproductie�zo�
weinig�mogelijk�verpakkingsmateriaal�over�was.�Na�Pesach�moest�de�resterende�verpakking�
verbrand�worden.�Dan�begon�er�een�nieuw�jaar.��
Een�van�de�grootste�afnemer�van�Brogo�was�de�destijds�bekende��rma�Mouwes�uit�de�
Utrechtsestraat�in�Amsterdam.�Bij�Mouwes�alles�kosjer�was�een�bekende�slagzin.�Maar�ook�
de�KLM�en�De�Bijenkorf�gebruikten�Brogo�voor�het�bereiden�van�kosjere�producten.�Voor�
het�merk�werd�daarnaast�veel�geadverteerd�in�bladen�als�het�Nieuw�Israëlitisch�Weekblad.�
Het�merk�verdween�geruisloos,�nadat�Vandemoortele�het�De�Valk�deel�van�De�Oosterenk�had�
overgenomen.�
Brogo� werd� overigens� niet� door� iedereen� lekker� gevonden,� maar� dat� gold� ook� voor� het� niet�
kosjere�Weesper�Kluit.�Toch�zal�het�allemaal�wel�meegevallen�zijn,�want�Weesper�Kluit�was�een�
verkoopsucces� dat� landelijk� werd� verkocht� en� tot� de� top� vijf� van� bekende� margarinemerken�
behoorde.�
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�
Het�fraaie�fabriekspand�werd�in�2009�door�een�grote�brand�verwoest�(foto�Christian�Pfei�er).�

zo n�pril�talent�terug�als�dirigent�van�het�Metro�
pool�Orkest�en�begeleidde�hij�daarmee�songfes�
tivals.�
De�Valk� werd� begin�jaren� zeventig� vrij� plotse�
ling� verkocht� aan� oliera�naderij�export�
slachterijmargarinefabriek� De� Oosterenk� in� Epe�
die�het�De�Valk�deel�in�1977�verkocht�aan�Vande�
moortele.� Dit� was� het� einde� van� De� Valk� in�
Weesp.� De� Zeepfabriek� Weesp� kwam� ook� in�
andere� handen� en� heeft� nog� tot� eind� jaren� ze�
ventig�bestaan.��
�

Gedenkraam�
�

Bij�het�veertigjarig�jubileum�van�De�Valk�mocht�ik�
als�Junior�Sales�Manager�(wat�toen�nog�gewoon�
jongste� bediende� heette)� een� prachtig� gedenk�
raam� onthullen� in� de� hal� van� het� nu� verbrande�
gebouw.� Het� was� ontworpen� door� Copier,� een�
bekende�glaskunstenaar�van�de�Verenigde�Glas�
fabrieken� in� Leerdam.� Het� raam� ging� mee� naar�
Epe,� waar� het� dankzij� speurwerk� mijnerzijds�
�

later�werd�teruggevonden�in�de�inmiddels�leeg�
staande� en� vervallen� panden� van� de� niet� meer�
bestaande�fabriek�De�Oosterenk.�Het�mocht�mee�
naar� Weesp,� waar� het� dankbaar� werd� opgeno�
men� in� de� collectie� van� het� gemeentemuseum,�
nu� Museum� Weesp.� Tot� zover� mijn� herinnerin�
gen.�
�
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Opkomst en ondergang�van
Becht & Dyserinck

Dick�van�Zomeren�

Afgezien�van�een�herenhuis�aan�de� s�Gravelandseweg�en�daarachter�wat�restanten�
van�oude�fabrieksgebouwen�herinnert�niets�meer�aan�de�haarden��en�kachelfabriek�
die�halverwege�de�jaren�vijftig�goed�was�voor�de�productie�van�de�helft�van�alle�in�
ons�land�verkochte�oliekachels.�Tot�centrale�verwarming�ingang�vond�en�kort�
daarop�in�Slochteren�aardgas�werd�aangeboord.�
Het� is� 1866� als� Louis� Becht� en� Cornelis� Dy�
serinck�op�de�Stadhouderskade�in�Amsterdam,�
naast� de� Heineken� fabrieken,� hun�
Nederlandsche� fabriek� van� Bronswerken!� be�
ginnen.�De�fabriek�legt�zich�toe�op�het�vervaar�
digen� van� koperen� kronen,� kunstvoorwerpen,�
bronzen� en� koperen� metaalproducten� voor�de�
bouw� en� kachels� en� haarden.� Die� laatste� pro�
ducten� worden� pas� populair� als� een� Ameri�
kaans�patent�wordt�toegepast,�waarbij�de�lucht�
in�het�vertrek�door�de�brandende�haard�wordt�
gevoerd.�Het�succes�is�zo�groot�dat�de�afdeling�
haarden� en� kachels� een� eigen� productieafde�
ling� krijgt.� Becht� &� Dyserink� kan� daarvoor� in�
Weesp� terecht� en� vindt� op� de� !s�Gravelandse�
weg�aan�de�Vecht� een�statige�burgemeesters�
woning� dichtbij� het� water� met� daarachter� een�
grote�boomgaard!.�
�

Aan�de�Vecht�
�

Dat� grote� pand� uit� 1750� is� ooit� in� eigendom�
geweest� van� een� Amsterdams� patriciërsge�
slacht�dat�zomers�aan�de�Vecht�vertoefde.�Van�
circa�1860�tot�1890�is�er�in�een�gebouw�achter�
het�dan�nog�bewoonde�herenhuis�een�bakkerij�
voor�scheepsbeschuiten�gevestigd.�Als�die�ver�
trekt,� wordt� het� gebouw� door� tegelijkertijd�
maar� liefst� vier� wasserijen� betrokken,� aange�
trokken�door�het�brandschone�Vechtwater.�Het�
woonhuis�is�vervolgens�in�gebruik�bij�minstens�
twee�van�die� wasbazen!.�In�1912�vertrekken�de�
wasserijen�en�komt�het�complex�leeg�te�staan.�
Een� jaar� later� vestigt� zich� daar� de� kachelfa�
briek� van� Becht� &� Dyserinck.� Het� verhaal� gaat�
dat�de�arbeiders� die� achter� het� gebouw� graaf�
216�

werk�uitvoerden,�altijd�een�blik�naast�zich�had�
den� staan� omdat� ze� zoveel� knopen� van� het�
vroegere� wasgoed� in� de� grond� vonden.� Een�
paar�kamers�van�het�herenhuis�worden�als�kan�
toor� ingericht,� terwijl� in� de� hal� daarachter� een�
arbeiders�
kolenkachels�
en�
twintigtal�
oliefornuizen!�produceren.�
�

Zelfstandig�verder�
�

Het�bedrijf�in�Weesp�is�dan�na�bijna�25�jaar�nog�
altijd�een�afdeling�van�de�Amsterdamse�brons�
werkenfabriek,�maar�wordt�in�1937�verzelfstan�
digd.�In�Amsterdam�gaat�men�verder�onder�de�
nieuwe� naam� N.V.� Bronswerk,� terwijl� men� in�
Weesp� zelfstandig� opereert� als� N.V.� Becht� &�
Dyserinck.�Een�naam�die�nog�vaag�te�zien�is�op�
de� westelijke� muur� van� de� restanten� van� de�
fabriek.�Ten�tijde�van�die�verzelfstandiging�wer�
ken�er�30�personen�bij�het�bedrijf,�die�wekelijks�
25�kolenhaarden�produceren�in�niet�minder�dan�
vijftien� modellen.� Er� is� dus� geen� sprake� van�
serieproductie.�
Na� de� Tweede� Wereldoorlog� ontstaat� een�
enorme�inhaalvraag�naar�kolengestookte�haar�
den� en� kachels�en� Becht!,� zoals� Weespers� het�
bedrijf� noemen,� groeit� sterk.� Men� stapt� over�
op�serieproductie�en�er�komen�een�eigen�ijzer�
gieterij,� een� a�raam�� en� slijpafdeling,� een�
emailleerafdeling,� een� plaatwerkerij,� een� as�
semblagehal�en�een�expeditie.�Het�personeels�
bestand�groeit�enorm.�Op�het�laatst�werken�er�
500� man.� Omdat� daarvoor� aan� de� !s�
Gravelandseweg� te� weinig� ruimte� is,� wordt� in�
het�oude�Arbeidsbureau�aan�de�Hoogstraat�de�
afdeling� Boekhouding� ondergebracht,� terwijl�
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In�1913�vestigde�Becht�&�Dyserinck�zich�in�deze� statige�burgemeesterswoning!�aan�de�!s�Gravelandseweg.�Op�de�
gevel�staat�wat�het�bedrijf�zoal�maakt:�van�sanitaire�artikelen,�gietwerken�en�lantaarns�tot�haarden�(foto�Gemeente�
archief�Weesp).�

de� oude� bioscoop� De� Roskam� aan� het� Buiten�
veer� dienst� gaat� doen� als� extra� magazijn.��
�

Seizoenproduct�
�

Maar� Becht� &� Dyserinck� struikelt� over� het� ei�
gen� succes.� Doordat� kachels� seizoenproduc��
ten!� zijn� en� alle� onderdelen� in� eigen� bedrijf�
worden� vervaardigd,� zijn� de� kosten� het� hele�
jaar�door�hoog,�dus�ook�zomers.�De�naoorlogse�
inhaalvraag� zakt� uiteindelijk� in� en� kolenge�
stookte� centrale� verwarminginstallaties� begin�
nen� aan� een� opmars.� Daardoor� wordt� de� on�
derneming� halverwege� de� jaren� vijftig� gecon�
fronteerd� met� een� sterk� verminderde� afzet.�
Gecombineerd� met� door� investeringen� toren�
hoge�schulden,�belandt� Becht!�op�de�rand�van�
de� afgrond.� Om� de� zaak� te� redden,� wordt� de�
econoom� drs� J.M.� Nijssen� als� trouble� shooter�
aangesteld� die� het� ontslag� van� maar� liefst� 250�
medewerkers�bewerkstelligt.�Bovendien�wordt�
de� productie� van� kolenkachels� in� de� ban� ge�
daan�en�onvoorwaardelijk�gekozen�voor�olieka�
chels� en� �haarden.� Die� zijn� in� Amerika� al� sinds�
de� jaren� dertig� in� gebruik,� maar� in� Nederland�
bestaat� aarzeling� vanwege� vooroordelen:� te�
nieuw� allemaal,� gevaarlijk� en� lastig� aan� te� ste�
ken.� Maar� de� introductie� van� oliestook� door�
Becht� &� Dyserinck� wordt� een� succes,� vooral�
�

door� uitgekiende� reclamecampagnes� en� de�
monstraties�tijdens�beurzen.�Die�oliegestookte�
haarden� en� kachels� krijgen� bovendien� chique�
namen� mee� als� Ambassadeur,� Consul� en� Sena�
tor.�
�

Bijverwarming�
�

Het� succes� van� oliestook� is� ook� de� aanleiding�
voor�de�introductie�van�bijverwarming�met�een�
kleine� en� verplaatsbare� oliekachel:� Radivector.�
Een� petroleumvergasser� (de� moderne� versies�
zijn� nog� altijd� te� koop)� die� via� een� spiegel�
scherm� de� stralingswarmte� de� kamer� instuurt�
en� géén� schoorsteen� nodig� heeft.� Helemaal� in�
de�ban�van�het�nieuwe�stoken�besluit�de�direc�
tie,�bestaande�uit�de�heren�Nijssen�en�Odiér,�in�
1955� om� in� een� gebied� met� veel� werklozen,� te�
Rucphen� in� West� Brabant,� een� tweede� fabriek�
te�openen�voor�de�assemblage�van�oliekachels.�
Maar� na� een� succesvolle� start� blijkt� deze� fa�
briek�al�in�de�loop�van�1957�een�miskleun�te�zijn,�
die�een�jaar�later�zou�worden�gevolgd�door�de�
de�nitieve�ondergang.�Rucphen�mislukt�vooral�
op� logistieke� gronden,� want� alle� onderdelen�
moeten�in�een�constante�stroom�vanuit�Weesp�
en� bij� enkele� toeleveranciers� vandaan� komen,�
wat� nogal� eens� hapert.� Bovendien� tekent� zich�
iets� anders� af� wat� de� nekslag� voor� lokale� ver�
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De�oliehaarden�werden�met�uitgekiende�reclamecam�
pagnes�aan�de�man�gebracht.�In�deze�advertentie�in�de�
Katholieke�Illustratie!�van�1956�is�sprake�van�B&D�
haarden,�waarbij�B&D�ook�staat�voor�Betrouwbaarheid�
en�Degelijkheid.�

warming� zou� worden:� vanaf� eind� jaren� vijftig�
ontstaat� overal� hoogbouw� voorzien� van� cen�
trale� verwarming.� Een� ontwikkeling� die� de�
doodsteek� is� voor� losse� haarden� en� kachels,�
gestookt� op� olie� of� kolen.� Als� vijf� jaar� later� in�
het� noorden� aardgas� wordt� gevonden� is� het�
gedaan� met� kolen� en� olie� voor� huishoudelijk�
gebruik.�
Opmerkelijk� is� dat� de� directie� eind� 1957� in�
een� brochure� over� de� nieuwe� fabriek� in� Ruc�
phen� nog� trots�meldt� dat� de� omzet� van� Becht�
&�Dyserinck�dat�jaar�is�verdubbeld.�Maar�omzet�
is� nog� geen� winst� of� rendement� en� bij� de� be�
kendmaking� van� die� cijfers� staat� het� bedrijf�
eigenlijk�al�op�instorten.�In�maart�1958�valt�het�
doek� voor� de� haarden�� en� kachelfabriek� die�
vanaf� 1913� in� Weesp� is� gevestigd.� Het� bedrijf�
wordt� failliet� verklaard� en� alle� werknemers�
ontslagen.�
�
Rubatex�
Na� Becht� &� Dyserinck� wordt� de� chemische� fa�
briek� Rubatex� uit� Nigtevecht� in� het� complex�
218�

�
Montage�van�oliegestookte�kachels.�

gevestigd.�Rubatex�heeft�geen�boodschap�aan�
het� milieu,� wat� tot� een� sterk� vervuilde� locatie�
leidt�en�een�vlucht�naar�het�buitenland�van�de�
exploitant.� Na� jaren� van� leegstand� en� bewo�
ning�door�krakers�is�er�een�aantal�jaren�geleden�
een� poging� gedaan� om� van� het� voormalige�
herenhuis� een� plek� te� maken� voor� welgestel�
den� die� buitengewoon� buiten!� willen� wonen.�
Dat�alles�onder�de�naam�Veldzicht�aan�de�Vecht.�
Ironisch� genoeg� de� naam� van� een� wasserij� die�
aan�dezelfde�Vecht�lag,�maar�dan�aan�de�over�
kant.� Die� nieuwe� woonbestemming� mag� van�
overheidswege,� mits� men� ook� de� oude� ge�
bouwresten�in�de�nieuwbouw�integreert.�Afge�
zien� van� de� verkoop/�nanciering� lijkt� dat� nu�
juist�een�probleem�te�zijn,�want�het�project�ligt�
alweer� zes� jaar� stil.� Gelukkig� kun� je� op� oude�
muren�nog�wel�een�verwijzing�naar�de�vroege�
re�bestemming�en�het�verleden�vinden.�En�ooit�
zal�ook�het�oude�en�gelukkig�al�geconserveerde�
hoofdkantoor�wel�weer�een�woonbestemming�
krijgen.��
�
Dick� van� Zomeren� is�journalist�en�historisch�pu�
blicist.� Door� hem� geschreven� boeken� zijn�
Geschiedenis� van� de� joodse� gemeenschap� in�
Weesp!� (1983),� Het� ontstaan� van� een� Weesper�
woningcorporatie!� (1989)� en� Weesp� in� oorlogs�
tijd!�(2012).�
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Geesink: in dienst van vuur- en vuilbestrijding

Cees�Pfei�er��

Net�als�Van�Houten�was�Geesink,�een�fabriek�van�brandweerladders�en�
vuilniswagens,�een�begrip�in�Weesp.�In�de�topperiode,�tussen�1950�en�1960,�bood�
het�bedrijf�aan�360�tot�400�mensen�werk.�Daarmee�behoorde�het�samen�met�Van�
Houten�tot�de�grootste�werkgevers�van�Weesp.�
Het�ontstaan�

�
De� geschiedenis� van� Geesink,� fabriek� van�
brandweerladders�en�vuilniswagens,�begint�als�
Jacobus�Geesink,�zoon�van� meester�wagenma�
ker!� J.� Geesink� in� Zwolle,� kennis� krijgt� aan� Ca�
tharina� van� Gijn� uit� Weesp� en� daar� komt� wo�
nen.� Daar� treedt� hij� als� meesterknecht!� in�
dienst� van� de� Nederlandsche� Stoom�,� Wielen��
Wagen�� en� Rijtuigfabriek,� eigendom� van� G.W.�
Dixon.� Als� zijn� schoonvader� voor� hem� in� 1875�
een�pand�aan�de�Nieuwstad�koopt�en�Dixon�de�
inventaris� van� zijn� fabriek� aan� hem� overdoet,�
legt� Geesink� de� grondslag� voor� het� latere� be�
drijf.� Dat� was� gevestigd� in� het� nu� niet� meer�
bestaande� pand� van� de� �rma� Helmers� aan� de�
Nieuwstad� dat� halverwege� de� jaren� de� tachtig�
plaats�maakte�voor�nieuwbouw.�
Het� gaat� Geesink,� die� op� 28� mei� 1875� op� 28�
jarige� leeftijd� volledig� eigenaar� van� de� fabriek�
wordt,�voor�de�wind.�Omstreeks�de�eeuwwisse�
ling�verzet�hij�vanwege�de�veranderende�markt�
de�bakens.�De�rijtuigproductie�loopt�af�en�lang�
zaam�maar�zeker�wordt�het�maken�van�brand�
weerladders�de�hoofdactiviteit�van�het�bedrijf.�
Dat� komt� vooral� door� de� belangstelling� die�
Geesink� heeft� voor� het� brandweerwezen.� Hij�
wordt� namelijk� op� 25� juni� 1890� door� het�
Weesper�stadsbestuur�benoemd�tot� Assistent�
brandmeester!.� Op� 21� februari� 1895� volgt� zijn�
benoeming� tot� Brandmeester!� en� op� 17� april�
1897�tot� Generale�Brandmeester!.�
Maar� niet� alleen� met� de� brandweer� dient�
Geesink� de� lokale� Weesper� gemeenschap.� Zo�
wordt� hij� op� 21� december� 1903� benoemd� tot�
regent� van� het� St.� Barthomomeus� Gast�� en�
Armenhuis� in� Weesp.� Hoezeer� hij� gehecht� is�
aan� zijn� brandweer�arbeid!,� blijkt� uit� het� feit�
�

dat� hij� pas� vlak�voor� zijn�dood�vraagt� of� hij� uit�
zijn� functie� als� Generale� Brandmeester� onthe�
ven�kan�worden.�Dat�ontslag�wordt�hem�op�24�
december� 1918� met� ingang� van� 15� januari� 1919�
eervol�ontleend.�In�september�dat�jaar�overlijdt�
de� grondlegger� van� de� brandweermaterialen��
fabriek!.�
�

Op�het�randje�
�

Op� het� moment� dat� Jacobus� overlijdt,� verkeert�
zijn�bedrijf�in�slecht�weer.�Nog�tot�1916�komen�er�
bij�Geesink�opdrachten�binnen�voor�het�vervaar�
digen�van�brandweerladders,�maar�daarna�is�het�
afgelopen.� De� Eerste� Wereldoorlog� zal� daar�
ongetwijfeld� een� rol� in� hebben� gespeeld.� Bij�
gebrek� aan� orders� komt� de� fabriek� vrijwel� ge�
heel� tot� stilstand.� Daar� komt� verandering� in� als�
Geesinks� zoon� Meindert,� de� beoogde� opvolger�
van�zijn�vader,�zich�met�het�bedrijf�gaat�bemoei�
en.� Hij� is� directeur� van� het� Waterleidingbedrijf�
van�de�gemeenten�Weesp,�Naarden�en�Huizen.�
Het� eerste� wat� Meindert� doet,� is� het� bedrijf�
van�zijn�vader�omzetten�in�een�Naamloze�Ven�
nootschap� om� nieuw� kapitaal� te� kunnen� aan�
trekken.�Dat�is�nodig�om�de�werkplaatsen�uit�te�
breiden,� waarvoor� zes� aangrenzende� arbei�
derswoningen� worden� gekocht,� en� om� orders�
te�werven,�onder�meer�van�het�op�volle�toeren�
draaiende�Nederlandse�leger.�Nederland�is�dan�
wel� niet� in� oorlog,� maar� het� leger� gaat� gezien�
de� dreigende� situatie� opeens� wel� fors� investe�
ren.� Hoewel� Meindert� de� zaak� redt!� door� de�
omzetting� naar� een� n.v.,� is� zijn� relatie� met� de�
fabriek�niet�meer�dan�het�zich�bekommeren�om�
de� gang� van� zaken� voor� zover� zijn� eigen� werk�
als� directeur� van� het� waterleidingbedrijf� hem�
dat�toestaat.�Maar�langzaam�maar�zeker�komt�
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Geesink�ladderwagen�met�uitgeschoven�ladder�op�de�
Provinciale�Weg�bij�Weesp�voor�de�Weesperbrug.�In�
1938�kon�een�dergelijke�foto�gemaakt�worden�zonder�
dat�er�een�enorme�verkeersopstopping�ontstond �

daar� verandering� in,� want� steeds� meer� laat� hij�
zijn�gezicht�zien�in�de�fabriek.��
�

Na�de�oorlog�

�
Na� de� Eerste� Wereldoorlog� wordt� door� Mein�
dert� de� basis� gelegd� voor� verbeterde� produc�
tiemethoden.� Daarvoor� koopt� Geesink� in� 1921�
onder� andere� een� deel� van� de� fabriekspanden�
van� Van� Houten� in� de� binnenstad� zoals� het�
monumentale� pand� aan� de� Nieuwstad� waarin�
tot�1968�het�hoofdbedrijf�van�Geesink�is�geves�
tigd� en� dat� in� datzelfde� jaar� tijdens� de� grote�
brand� van� Weesp� compleet� wordt� verwoest.�
Na� de� nodige� aanpassingen,� onder� andere� het�
storten� van� een� betonvloer� om� zwaar� materi�
aal�te�kunnen�dragen,�gaat�Geesink�zich�toeleg�
gen� op� het� vervaardigen� van� niet� alleen� lad�
ders,�maar�ook�ander�brandweer��en�reinigings�
materiaal.� Bovendien� krijgt� het� bedrijf� de�
hoofdvertegenwoordiging� voor� Nederland� en�
220�

Het�oude�fabriekspand�van�Van�Houten�dat�in�1921�werd�
aangekocht.�Vuilnis��en�brandweerwagens�werden�in�de�
jaren�zestig�gewoon�op�straat�voor�de�fabriek�gepar�
keerd.�Vele�Weesper�jongens�hebben�zich�eraan�staan�
te�vergapen.�

Nederlands�Indië� in� handen� van� de� bekende�
Duitse� vrachtwagenfabriek� Magirus�in� Ulm� aan�
de�Donau.�
De� crisisjaren� 1920�1930� verlopen� met� wisse�
lend� succes.� In� 1924� lukt� het� de� moeilijkheden�
grotendeels�op�te�vangen�door�uitbreiding�van�
het� productieschema.� Geesink� gaat� op� grote�
schaal� over� op� het� bouwen� van� carrosserieën�
voor� bestel�� en� vrachtwagens� en� autobussen.�
Daarnaast� worden� er� ziekenwagens� en� bran�
cards� gemaakt.� In� die� tijd� komen� er� grote�
vrachtwagenorders�binnen�van�bekende�zaken�
als� Metz� en� Co,� De� Bijenkorf� en� Gerzon.� Voor�
het� Gemeentelijk� Tram� Bedrijf� van� Amsterdam�
worden�autobussen�gebouwd�en�voor�de�GGD�
Rotterdam� ziekenauto s.� Door� een� vinding� op�
het� gebied� van� brancards� komen� er� orders�
binnen� van� de� GGD� Dordrecht,� verschillende�
Rode� Kruis�afdelingen� en� van� de� Philipsfabrie�
ken� in� Eindhoven.� Daarnaast� worden� er� twee��
en� driezijdige� kiepwagens,� aanhangwagens� en�
speciale� driewielige� perronwagentjes� gemaakt�
voor�de�trambedrijven�van�Amsterdam,�Rotter�
dam,�Utrecht�en�Den�Haag.�Maar�ook�voor�het�
maken� van� benzinetanks� voor� de� Bataafsche�
Importmaatschappij� en� voor� Petroleum� Maat�
schappij� Pur�na� in� Den� Haag� draait� men� zijn�
hand�in�Weesp�niet�om.�In�die�dagen�wordt�veel�
smeedwerk� uitbesteed� aan� de� Artillerie� Inrich�
tingen�Hembrug�bij�Amsterdam.��

�
Zandstrooier�
�

In� 1930� komt� aan� deze� succesvolle� tijd� plotse�
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In� de� jaren� twintig� krijgt� Geesink� de� hoofdvertegen�
woordiging�voor�Nederland�en�Nederlands�Indië�van�de�
bekende� Duitse� vrachtwagenfabriek� Magirus!� in� Ulm�
aan�de�Donau,�later�zelf�een�belangrijke�leverancier�van�
brandweerwagens.�

ling� een� einde.� De� orderstroom� droogt� op� en�
stopzetting�van�het�bedrijf�lijkt�de�enige�oplos�
sing.�Dat�is�het�moment�dat�Meindert�zich�vol�
ledig�op�de�zaak�gaat�richten�en�het�roer�over�
neemt�van�zijn�twee�broers.�Dat�gebeurt�op�de�
aandeelhoudersvergadering� van� 21� september�
1931,� de� dag� waarop� Meindert� al� in� de� vroege�
ochtend�achter�de�tekentafel�staat�om�de�laat�
ste�hand�te�leggen�aan�een�idee�dat�hem�al�lang�
bezighoudt:�de�éénwielige�zandstrooier.�
Een� van� de� eerste� stappen� die� de� nieuwe� di�
recteur� zet,� is� het� inkrimpen� van� de� afdeling�
houtbewerking� ten� voordele� van� metaalbewer�
king.�De�tweede�stap�is�de�terugkeer�in�de�pro�
ductie�naar�het�terrein�waarop�het�bedrijf�groot�
is� geworden:� het� vervaardigen� van� brandweer��
en� reinigingsmaterieel.� De� derde� belangrijke�
stap�tenslotte�is�het�uitbreiden�van�de�tekenka�
mer.�Een�ietwat�vreemd�besluit�voor�een�bedrijf�
dat� vanwege� gebrek� aan� werk� in� de� crisistijd�
soms� nauwelijks� werkgelegenheid� heeft� voor�
drie� man.� De� veranderingen� pakken� goed� uit.�
Door�de�ingevoerde�specialisatie�gaat�het�in�rap�
tempo� bergopwaarts.� Al� in� 1933� levert� Geesink�
als� eerste� Nederlandse� firma� roltrommelvuilnis�
wagens�van�eigen�ontwerp�aan�diverse�gemeen�
ten.�Ook�de�éénwielige�zandstrooier�is� een�suc�
ces�en�vindt�zijn�weg�naar�vele�gemeenten.�

�

In�1934�volgt�de�productie�van�draailadders�met�
motorische� aandrijving,� waarvan� exemplaren�
geleverd� worden� aan� de� brandweer� van� Apel�
doorn�en�Zwolle.�De�specialisatie�wordt�nog�ver�
der�doorgevoerd,�als�het�bedrijf�in�1936�een�punt�
zet� achter� de� vertegenwoordiging� van� Magirus.�
In� dat� jaar� ontwikkelt� uitvinder� Meindert� een�
geheel� eigen� wisselbakaandrijving,� twee� typen�
hogedrukpompen,� tweewielige� wagenladders,�
een� verbeterde� versie� van� de� draailadder,� riool�
kolkzuigers� en� aanhangsneeuwploegen� met� het�
al�eerder�geïntroduceerde�éénwielprincipe.�En�er�
is�vraag�naar.� Dat�jaar�begint�dan�ook�de�eerste�
verbouwing�in�het�voormalige�Van�Houtenpand.�
Een� jaar� later� de� tweede� die� de� nog� resterende�
binnenplaatsruimte�opeist.�
In�1936�valt�de�tuin�aan�de�Achtergracht�ten�
prooi�aan�de�uitdijende�fabriek.�Er�worden�nieu�
we� kantoren� betrokken� voorzien� van� geheel�
automatisch� werkende� olieverwarming,� in� die�
tijd� uniek.� Pas� als� de� Tweede� Wereldoorlog�
uitbreekt�is�het�uit�met�de�pret�en�valt�Geesink�
voor� de� zoveelste� keer� in� zijn� geschiedenis�
gedeeltelijk� stil.� Tijdens� de� oorlog� wordt� het�
bedrijf� omgezet� in� een� Commanditaire� Ven�
nootschap� met� Meindert� Geesink� als� enige�
beherende�vennoot.��
�

Grote�bloei�

�
Na� de� Tweede� Wereldoorlog� breekt� er� op�
nieuw� een� tijd� van� grote� bloei� aan.� In� 1947� is�
het�werknemersbestand�gegroeid�tot�240�man�
en�een�jaar�later�worden�enkele�aan�de�fabriek�
grenzende�panden�aangekocht.�Niettemin�blijft�
het� bedrijf� met� ruimtegebrek� kampen,� mede�
doordat� er� in� Weesp� op� de� Nijverheidslaan� na�
geen� groot� industrieterrein� aanwezig� is.� Op� 10�
juni� 1949� overlijdt� Meindert� na� vele� perioden�
van� verplichte� rust� in� het� Sophia� Ziekenhuis� in�
Zwolle,� de� stad� waar� zijn� overgrootvader� is�
geboren.� Op� 1� september� komt� de� leiding� van�
het�bedrijf�in�handen�van�zoon�Meindert�Gees�
ink�jr.�en�schoonzoon�dr.�G.�van�den�Burg.�
Tot� in� het� begin� van� de� jaren� zestig� blijft�
Geesink� dé� fabriek� van� brandweerladders/
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Bij�het�bestrijden�van�de�brand�komt�ook�de�in�1952�door�Geesink�gebouwde�Fordson�Thames�brandweerwagen�van�
de�brandweer�Weesp�in�actie.�Het�zal�niet�vaak�voorkomen�dat�een�brandweerwagen�zijn�eigen� geboortehuis!�helpt�
te�blussen"�(foto�André�Verheul).�

auto s�in�Nederland.�Maar�aan�het�eind�van�die�
jaren�wordt�er�overgestapt�op�het�in�serie�ver�
vaardigen� van� vuilniswagens� en� ander� materi�
eel� voor� het� bestrijden� van� vuil.� Slechts� af� en�
toe� komt� er� nog� een� complete� brandweerwa�
gen� uit� het� pand.� Het� is� de� tijd� waarin� de� fa�
briek� in� andere� handen� overgaat� en� er� nog�
meer� veranderingen� plaatsvinden.� Geesink�
stoot,� zoals� het� binnen� de� directie� heet,� het�
!centrumpand � aan� de� Nieuwstad� af,� het� pand�
waar� het� ooit� begon.� Kort� daarop� vestigt� zich�
daar� een� Peugeot�garage� in.� Op� het� buiten� de�
stad� gelegen� oude� industrieterrein� Nijver�
heidslaan� verrijst� een� nieuw� pand� waarin� de�
draaierij�een�plaats�krijgt.�Aan�de�productie�van�
brandweerwagens� komt� een� einde,� omdat� die�
niet� zozeer� meer� !op� maat ,� maar�
!fabrieksklaar � gekocht� worden.� Onder� andere�
Magirus�in�Duitsland�is�dan�een�grote�fabrikant�
van� standaardbrandweer(ladder)wagens.� Voor�
het� in� serieproductie� maken� van� vuilnis�� en�
reinigingswagens� is� nieuw� kapitaal� nodig� en�
dat�is�de�reden�dat�Geesink�in�Engelse�handen�
overgaat.�Door�een�tekort�aan�jong�personeel,�
dat� bij� Geesink� een� eigen� opleiding� krijgt� in�
222�

Weesp� en� omgeving,� besluit� het� Engelse� moe�
derbedrijf� Weesp� te� verlaten� en� naar� een�
streek� in� Nederland� te� vertrekken� waar� die�
!jongeren � wel� volop� aanwezig� zijn.� Het� oog�
valt� op� Emmeloord� waar� een� oud� servicepand�
van� de� Rijksdienst� voor� de� IJsselmeerpolders�
wordt�betrokken.�
Van�de�arbeidsmarkt�in�Weesp�hangt�het�af,�
of� het� bedrijf� op� de� Nijverheidslaan� in� gebruik�
blijft.�Veel�werk�wordt�uitbesteed�aan�gespecia�
liseerde� bedrijven.� Langzaam� maar� zeker� trekt�
Geesink� zich� uit� Weesp� terug� door� steeds� be�
drijfsonderdelen� naar� Emmeloord� te� verplaat�
sen.� Het� pand,� zo� is� afgesproken,� wordt� ge�
kocht�door�de�gemeente�Weesp.�Daarin�is�eind�
jaren�zestig�alleen�nog�het�kantoor�van�Geesink�
gevestigd� waar� zo n� 40� mensen� werken.� De�
leeggekomen� delen� van� de� fabriek� zijn� dan� al,�
in�afwachting�van�de�verdere�plannen�voor�het�
gebouw,�bij�de�gemeente�in�gebruik�als�garage�
en�gemeentewerkplaats�en�als�Openbare�Lees�
zaal.� Verder� zijn� in� het� pand� gevestigd� Teso�
kranen�(een� uit� Geesink� voortgekomen� bedrijf�
gespecialiseerd�in�hijskranen)�en�het�plasticver�
werkende�bedrij�e�EBC,�dochter�van�het�Engel�
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De�Fordson�Thames�brandweerwagen�bestaat�nog�steeds�en�is�tegenwoordig�eigendom�van�Geesink.�Tijdens�specia�
le�evenementen�komt�het�oude�karretje�nog�wel�eens�uit�Emmeloord�naar�Weesp.�Wel�op�een�autoambulance,�want�
met�een�topsnelheid�van�50�kilometer�per�uur�duurt�zelf�rijden�te�lang�(foto�uit�jaren�zeventig).�

se�bedrijf�waar�ook�Geesink�deel�van�uitmaakt.�
Philips�Duphar� huurt� een� gedeelte� voor� de�
opslag� van� kartonnen� dozen.� Vanwege� een�
grote�verbouwing�van�het�gemeentehuis,�heeft�
de� gemeente� Weesp� ook� een� groot� deel� van�
haar�museumcollectie�in�het�pand�opgeslagen.�
�

De�grote�brand�

�
Op� woensdagmiddag� 3� april� 1968� slaat� het�
noodlot�toe.�Om�half�vier�gooit�een�werknemer�
van�EBC�achteloos�een�brandende�sigaret�weg�
precies�in�een�plas�zeer�brandbare�aceton.�Dat�
is� het� begin� van� wat� nu� te� boek� staat� als� de�
grote� brand� van� Weesp!.� Er� ontstaat� een� niet�
meer� te� temmen� vuurzee� die� die� middag,� aan�
gewakkerd� door� een� stra�e� zuidwestenwind,�
niet� alleen� het� Geesinkpand,� maar� ook� de� ver�
derop� gelegen� Gereformeerde� Kerk� en� een�
boerderij�aan�de�overkant�van�de�Vecht�in�de�as�
legt.� De� oorzaak:� de� kartonnen� dozen� van�
Duphar� vliegen� als� brandende� vogels� de� bin�
nenstad�in�en�hechten�zich�aan�de�daken.�Voor�
de�brandweer�van�Weesp,�geholpen�door�zo!n�
twaalf�korpsen�uit�de�regio�met�25�brandweer�
wagens� en� tussen� de� 250� tot� 300� brandweer�
mensen,�is�het�vechten�tegen�de�bierkaai.�In�de�
�

oude� binnenstad� ontstaan� zo!n� twintig� kleine�
brandjes�die,�doordat�de�brandweer�moeilijk�de�
binnenstad� met� zijn� smalle� straatjes� kan� bin�
nendringen,�door�de�bewoners� bij�gebrek�aan�
brandweer!� zelf� geblust� moeten� worden.� De�
brand� bespoedigt� uiteraard� het� de�nitieve�
vertrek� van� Geesink� naar� Emmeloord� inclusief�
de�vestiging�aan�de�Nijverheidslaan.�
Ironisch� is� het� wel,� dat� juist� in� een� fabrieks�
pand� waar� ooit� dé� brandweerwagenfabriek�
van�Nederland�was�gevestigd,�de�grootste�bin�
nenstadsbrand�van�Weesp�begon"�Ook�opmer�
kelijk:� bij� het� uitbreken� van� de� brand� stond� de�
nieuwste� brandweerwagen� van� Weesp� daar� in�
de�garage�en�kon�niet�meer�uit�de�vuurzee�wor�
den� gered#� Overigens� bestaat� Geesink� nog�
steeds.�Vanaf�de�snelweg�bij�Emmeloord�is�het�
moderne�pand�gemakkelijk�te�zien.�
�
Bron�
Gesprek�met�Meindert�Geesink�jr.�in�Blaricum�
in�1988.�
�
Literatuur�
In�dienst�van�vuil��en�vuurbestrijding.�Jubileum�
boek�dat�in�1950�verscheen�bij�het�75�jarig�
bestaan�van�Geesink�(eigen�uitgave).�
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Hoe Dudok struikelde over Engelse gazons

Bewoners pikten idealistisch opgezet woonwijkje niet

�
Ida�Kemperman�

Wie�Dudok�zegt,�zegt�Hilversum.�Tot�deze�zomer�stond�de� mediastad!�in�het�teken�
van� 100�jaar�Dudok!,�de�bekende�bouwmeester�die�daar�maar�liefst�zestig�jaar�
stadsarchitect�is�geweest�en�vele�markante�ontwerpen�heeft�nagelaten.�Dat�hij�ook�
in�Weesp�actief�was,�is�minder�bekend.�
Een� van� de� markantste� ontwerpen� in� onze� re�
gio� van� Willem� Marinus� Dudok� (1884�1974)� is�
het� stadhuis� van� Hilversum.� Maar� Dudok� ont�
werpt� meer� prestigieuze� gebouwen� zoals� het�
stadhuis�van�Velsen�IJmuiden,�de�Stadsschouw�
burg� van� Utrecht,� het� College� néerlandais� in�
Parijs�en�het�monument�op�de�Afsluitdijk.�Daar�
naast� houdt� hij� zich� bezig� met� sociale� woning�
bouwprojecten,� waarvan� in� Hilversum� schitte�
rende� voorbeelden� te� vinden� zijn.� Op� dat� ter�
rein�is�hij�ook�even�in�Weesp�actief�geweest�in�
opdracht� van� cacaofabrikant� Van� Houten.��
�

Kringenwet�

�
Weesp�kampt�na�de�Tweede�Wereldoorlog�met�
een� enorme� woningnood.� Buiten� de� vesting�
mag� vanwege� de� Kringenwet� niet� worden� ge�
bouwd� en� de� binnenstad� is� oud� en� versleten.�
Nadat� de� Kringenwet� in� 1947� is� ingetrokken,�
ontstaat� dan� ook� een� ware� bouwwoede� die�
slechts� wordt� getemperd� door� gebrek� aan�
bouwmateriaal� en� doordat� er� alleen� gebouwd�
mag� worden� volgens� de� landelijk� toegewezen�
aantallen.�De�Weesper�woningnood�wordt�nog�
eens�verergerd,�doordat�Weesp�door�het�Rijk�is�
aangewezen�als�industriegemeente,�maar�voor�
het� toenemende� aantal� arbeiders� in� Weesp� is�
geen�woning�beschikbaar.�
Verscheidene� fabrieken� melden� dat� meer�
dan�de�helft�van�de�werknemers�buiten�Weesp�
moet�wonen.�De�farmaceutische�fabriek�Philips
�Roxane� dreigt� om� deze� reden� Weesp� zelfs� te�
verlaten.� Cacao�� en� chocoladefabriek� Van� Hou�
ten�pakt�het�anders�aan�en�zoekt�zelf�naar�een�
oplossing.� De� directie� vraagt� aan� Dudok� een�
plan�te�ontwerpen�van�ongeveer�vijftig�wonin�
gen�voor�haar�werknemers.�Tegelijkertijd�dient�
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Van�Houten�daarvoor�bij�het�Rijk�een�aanvraag�
in,� waardoor� de� woningen� als� extra� bovenop�
de� al� toegewezen� aantallen� komen.� Die� aan�
vraag�wordt�in�1951�gehonoreerd.�
Dudok� heeft� dan� inmiddels� een� plan� klaar�
voor�de�bouw�van�56� middenstandshuizen!�die�
gerealiseerd�moeten�worden�in�het�dan�gelden�
de� uitbreidingsplan� Zuid� 2,� even� buiten� de�
Weesper� stadswallen.� De� architect� wil� deze�
huizen� in� een� ruime� omgeving� bouwen� en�
heeft� daarvoor� de� term� strokenbouw!� be�
dacht.� De� woonblokken� staan� achter� elkaar,�
zoals�de�tanden�van�een�kam.�Tussen�de�huizen�
komen� geen� individuele� tuinen� maar� semi�
openbare� groenstroken.� De� bewoners� krijgen�
slechts� de� beschikking� over� een� klein� plaatsje�
achter� het� huis.� De� gemeenschappelijke� ruim�
ten�tussen�de�huizen�moet�"�zo�is�de�gedachte�
"� door� de� bewoners� en� de� verhuurder� van� de�
woningen� worden� verzorgd.� Die� ruimten� be�
staan� uit� Engelse� gazons!� met� fraaie� bomen.�
Het� is� een� idee� dat� Dudok� ook� in� zijn� latere�
ontwerpen� voor� �atgebouwen� heeft� toege�
past.�Groenstroken�rondom��ats,�maar�met�dit�
verschil�dat�er�dan�niet�meer�idealistisch�vanuit�
wordt�gegaan�dat�de��atbewoners�die�stroken�
zelf�onderhouden.�

��
Diepenbroickpark�

�
De�plaats�waar�de�huizen�moeten�komen,�krijgt�
de�naam�Diepenbroickpark.�De�huizen�moeten�in�
systeembouw� worden� gebouwd� en� witgepleis�
terd.�Op�het�moment�dat�Dudok�de�tekeningen�
klaar�heeft,�komt�men�er�bij�Van�Houten�achter�
dat� het� bouwen� van� huizen� voor� het� personeel�
in�eigen�beheer�toch�een�moeizame�weg�is.�Om�
de�al�verleende�toestemming�voor�de�bouw�niet�
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Boven:�Achterkant�van�de�zeven�blokken�met�vijf�woningen�(Gemeentearchief�Weesp).�
Onder:�Voorzijde�van�de�drie�blokken�met�zeven�woningen�(Gemeentearchief�Weesp).�

te�verliezen,�vraagt�Van�Houten�aan�de�gemeen�
te�Weesp�het�toezicht�en�de�organisatie�van�het�
plan� over� te� nemen.� Daar� zegt� de� gemeente,�
gezien�het�tekort�aan�woningen,�uiteraard�geen�
nee�tegen,�maar�ze�doet�dat�wel�samen�met�de�
Algemene� Weesper� Woningbouwvereniging�
(AWWV).�Deze�neemt,�zo�is�afspraak,�als�de�hui�
zen�klaar�zijn,�de�exploitatie�over.�
Meteen�al�na�het�overdragen�van�de�plannen�
wordt� het� oorspronkelijke� Dudok�ontwerp�
aangepast!.�De�56�woningen�worden�nu�onder�
verdeeld� in� 35� middenstandshuizen,� de� tegen�
woordige� nummers� Diepenbroickpark� 2�70,� en�
21�kleinere�arbeidershuizen.�De�huizen�zelf�wor�
den�eenvoudiger�uitgevoerd;�het�witte�pleister�
werk�maakt�plaats�voor�gewone�baksteen.�Wat�
de� reden� is,� weten� we� niet,� maar� op� dat� mo�
ment� verliest� Dudok� zijn� interesse� in� het� pro�
ject.�De�reden�kan�zijn�dat�hij�teveel�moet�inle�
veren� op� zijn� creatie,� maar� ook� dat� de� oor�
spronkelijke� opdrachtgever� Van� Houten� uit�
beeld�verdwijnt.�Hoe�dan�ook,�Dudok�besteedt�
de�verdere�uitvoering�van�het�bouwplan�uit�aan�
de� Weesper� architect� J.D.� van� Arkel.� De� aan�
nemer� wordt� de� later� zo� bekritiseerde� Zwols�
man�uit�Den�Haag.�
�

Problemen�

�
Als�de�eerste�35�woningen,�zeven�blokken�van�
�

vijf�huizen�die�achter�elkaar�zijn�geplaatst,�klaar�
zijn�beginnen�de�problemen.�Om�te�beginnen�is�
er� door� Zwolsman� onzorgvuldig� gebouwd,�
zodat�er�lekkages�zijn�en�moeilijkheden�met�de�
riolering.�Maar�erger�wordt�het�als�de�zo�mooie�
ideeën� van� Dudok� in� de� praktijk� slecht� uitpak�
ken.�De�bewoners�hebben�geen�boodschap�aan�
een� zelf� te� onderhouden� gemeenschappelijk�
grasveld� met� bomen� tussen� hun� huizen.� Ze�
willen�gewoon�een�grotere�en�vooral�eigen�tuin�
waarin�je�de�was�kunt�ophangen.�
De� huur� van� vijftig� gulden� per� maand� is� so�
wieso�al�zeer�hoog,�onder�meer�doordat�daarin�
een�bijdrage�van�één�gulden�vijftig�zit�als�bijdra�
ge�voor�het�gemeenschappelijk�groen.�Voor�dat�
bedrag�hebben�ze�"�zo�vinden�ze�"�op�z!n�minst�
recht�op�een�eigen�tuin.�Een�mooie�en�eigenlijk�
ook�wel�logische�redenering.�Aan�die�eigen�tuin�
komt� de� gemeente,� weliswaar� onder� protest�
van�Dudok,�tegemoet.�Althans:�de�eigen�plaats�
jes�worden�vergroot�en�in�het�gemeenschappe�
lijk� groen� komen� heggetjes� om� het� idee� van�
een� eigen�tuin!�te�creëren.�
Uiteindelijk� komt� er� niets� terecht� van� het�
principe� dat� Dudok� toch� zo� mooi� in� zijn� inten�
tieverklaring� had� weergegeven:� Strokenbouw�
vereist� een� wat� hogere� wooncultuur,� de� vrijhe�
den�die�sommige�bewoners�zich�veroorloven�zijn�
hier�niet�toelaatbaar.�Een�goed�beplant�gemeen�
schappelijk� terrein� wekt� gezindheid� om� het�
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mooie� werk� te� ontzien.� Zet� daar� dan� eens� te�
genover� wat� de� bewoners� destijds� aan� de� ge�
meente� schreven:� De�huizen�zijn�niet�in�de�eer�
ste�plaats�gebouwd�voor�de�naam�van�de�archi�
tect,� noch� ten� pleziere� van� het� gemeentebe�
stuur,�noch�ter�verfraaiing�van�het�stadsschoon,�
maar�in�de�eerste�plaats�voor�de�bewoners!��
En�daarmee�kon�Dudok�het�doen�in�Weesp"�
�
�

Ida� Kemperman� is� oud�archivaris� van� het� Ge�
meentearchief�Weesp.�
�
�

Historisch Café

�
TVE�organiseert�in�de�maanden�januari,�maart,�mei,�september�en�november�samen�
met�het�Stadsarchief,�de�Vereniging�Vestingstad�Naarden�en�het�Comenius�
Museum�op�de�derde�dinsdag�van�die�maanden�het�Historisch�Café�Naarden.�Er�
worden�lezingen�gegeven�over�onderwerpen�uit�de�boeiende�geschiedenis�van�
Stad�en�Lande�van�Gooiland�of�van�wat�elders�aan�de�orde�is.�De�toegang�is�gratis,�
maar�een�bijdrage�in�de� hoed!�wordt�op�prijs�gesteld.�
�
De�komende�lezingen�zijn:�
dinsdag�13�september:�Sander�Wassing�over�de�Raad�van�Beroerten;�
dinsdag�15�november:�Anne�Medema�over�gemeentelijke�herindelingen.�
�
Het�Historisch�Café�wordt�gehouden�in�het�Vestingmuseum,�Westwalstraat�6,�
Kazemat�Y,�Naarden�Vesting�en�start�om�20.00�uur.�Zie�ook:�
www.tussenvechteneem.nl/activiteiten�
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�������, een (brom)fiets uit Weesp

�
Jos�Bakker�

Je�komt�ze�nog�steeds�in�het�wild�tegen:�Magneet��etsen.�Het�geeft�aan�dat�ze�een�
sterk�ras�vormen.�Deze��etsen,�en�later�brom�etsen,�kwamen�uit�Weesp,�nadat�de�
fabriek�zoals�vele�andere�Weesper�fabrieken�Amsterdam�achter�zich�liet.�
Het�begin�

�
De�geschiedenis�van�Magneet�begint�in�Amster�
dam� op� Prins� Hendrikkade� 134.� Daar� hebben�
Leman� Alexander� Velleman� Jzn� en� Abraham�
Gompert� Verdoner� rond� 1900� een� ijzerwaren��
en�gereedschappenhandel.�Vanaf�1909�kunnen�
bij� Velleman� &�Verdoner� (V&V)� ook� �etsen� ge�
kocht� worden,� onder� andere� van� het� Engelse�
merk� The� Magnet.� Twaalf� jaar� later� begint� de�
�rma,� naast� haar� groothandel� in� rijwielen� en�
rijwielonderdelen� aan� de� Prins� Hendrikkade,�
met� het� zelf� maken� van� �etsen� in� de� oude�
meelfabriek�De�Weichsel�aan�Gieterstraat.�
In�1923�wordt�er�volledig�overgestapt�op�het�
produceren� van� rijwielen� en� gaat� het� bedrijf�
verder�als�N.V.�Velleman�&�Verdoner s�Rijwielin�
dustrie.� Daarin� is� inmiddels�de�tweede� genera�
tie�V&V�vertegenwoordigd:�Joseph�Leman�Vel�
leman� en� Gerrit� Verdoner.� Jacobus� van� den�
Berg,� die� in� Engeland� bij� BSA� (British� Small�
Arms)�ervaring�heeft�opgedaan�met�het�maken�
van� �etsen,� wordt� aangetrokken� als� directeur�
van� de� fabriek.� De� eigen� �etsen� worden� ver�
kocht�onder�de�naam�Magnet,�maar�V&V�produ�
ceert,� importeert� en� verkoopt� daarnaast� ook�
Elswick�,� Corona�,� Cleopatra�� en� Noblesse�
rijwielen� en� Ivy�motoren.� Rond� 1925� richt� V&V�
zich�vooral�op�de�productie�van�Magnet��etsen�
en�transport�etsen.�

�
Asterweg�Amsterdam�Noord�(1926)�
�

Hoewel� V&V� al� in� 1921� en� 1922� adverteert� met�
Magnet�rijwielen,� wordt� die� merknaam� pas� in�
1926� als� merknaam� gedeponeerd.� Na� een�
brand� in� de� lakkerij� in� de� Gieterstraat� verhuist�
het� bedrijf� naar� een� groot� en�modern� bedrijfs�
gebouw� aan� de� Asterweg� in� Amsterdam�
Noord.� De� �rma� gaat� dan� verder� onder� de�
�

naam� N.V.� Magneet� Rijwielenfabriek� Velleman�
&� Verdoner� en� past� haar� logo� aan.� Magneet�is�
nu�uitgegroeid�tot�een�middelgrote�rijwielenfa�
briek.� De� naam� Magneet� Rijwielenfabriek� zegt�
het� al:� er� worden� nu� alleen� rijwielen� gemaakt�
onder� de� merknaam� Magneet.� Zo� brengt� men�
in�1927�niet�meer�de�Magnet�!�maar�de�Magneet�
!�transport�ets�uit.�
Maar� ook� aan� de� Asterweg� gaat� het� mis.� In�
1928�wordt�een�deel�van�de�fabrieksgebouwen�
door� brand� verwoest.� In� de� Kroniek� van� bran�
den�in�Amsterdam�staat:�Op�5�juli�1928�een�grote�
uitslaande� brand� Asterweg� 21�23,� rijwielfabriek�
'Magneet'� van� Velleman� &� Verdoner.� Oorzaak:�
onbekend.�Geblust�met�22�stralen.�

�
Naar�Weesp�(1928)�

�
De�directie�besluit�de�fabriek�niet�meer�te�her�
bouwen�en�gaat�op�zoek�naar�een�nieuwe�loca�
tie.� Dat� wordt� de� sinds� 1926� leegstaande� fa�
briek�van�N.V.�Van�Leer's�Vereenigde�Fabrieken�
aan�de�Groenesingel�in�Weesp,�waar�blikjes�en�
houten�verpakkingen�voor�de�vrijwel�daarnaast�
gelegen� cacao�� en� chocoladefabriek� van� Van�
Houten�worden�gemaakt.�Tegelijkertijd�worden�
de� groothandelsactiviteiten� van� V&V� aan� de�
Prins� Hendrikkade� beëindigd.� Na� de� brand� in�
Noord� is� Magneet� ongetwijfeld� door� buurman�
Van� Leer� gewezen� op� zijn� leegstaande� fabriek�
in�Weesp.��
In�1932�neemt�Jacobus�van�den�Berg�het�aan�
delenpakket� van� Velleman� over.� Van� den� Berg�
en�Gerrit�Verdoner�vormen�nu�samen�de�direc�
tie�van�de�fabriek.�Het�bedrijf��oreert�en�brengt�
toer�etsen�!�die�wij�tegenwoordig�"oma�etsen �
zouden�noemen���op�de�markt,�die�niet�alleen�in�
het� gebruikelijke� zwart� maar� ook� in� groen� en�
bruin� te� koop� zijn.� Daarnaast� krijgt� Magneet�
ook�naamsbekendheid�in�de�wielersport.�In�de�
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�
In�1921�beginnen�Velleman�en�Verdoner�in�de�oude�
meelfabriek� De�Weichsel!�in�de�Gieterstraat�in�Amster�
dam�een��etsenfabriek.�Het�pand�is�inmiddels�ver�
bouwd�tot�appartementencomplex.�

jaren�dertig�rijden�veel�bekende�renners�op�een�
Magneet.� Als� eerste� Nederlandse�fabriek� heeft�
Magneet�in� 1937� een� eigen,� professionele� wie�
lerploeg�onder�leiding�van�Cor�Blekemolen,�een�
bekende�naam�in�de�wielersport.�
Naast� toerfietsen� brengt� Magneet� ook,� naar�
Engels� voorbeeld,� sportfietsen!� op� de� markt:�
lichtere� fietsen� in� diverse� kleuren� met� kleinere�
wielmaten,� versnellingen� en� een� sportiever� fra�
me.�Magneet�is�de�concurrentie�hiermee�ver�voor�
uit,�maar�verliest�die�prominente�plaats�al�snel.�
Aan� de� Groenesingel� ontkomt� Magneet� ter�
nauwernood� aan� weer� een� brand.� In� de�
Weesper�Courant�van�vrijdag�15�december�1939�
lezen� we� daarover:� Schoorsteenbrand� in� de�
Magneet!� Rijwielen�fabriek.� Dinsdagavond� te�
gen�7�uur�bemerkte�dokter�Wartena,�vanuit�zijn�
woning� aan� de� C.J.� van� Houtenlaan,� dat� uit� de�
fabrieksschoorsteen�van�de�Magneet�Rijwielenfa�
briek�een�vlam�opsteeg�en�dat�een�vonkenregen�
op� de� omgeving� neerdaalde.� Onmiddellijk� waar�
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�
�
In�de�fabriek�aan�het�Singel�in�Weesp.�

schuwde� de� medicus� den� directeur� der� fabriek,�
den�heer�J.�v.d.�Berg,�wiens�beide�zoons�zich�zoo�
spoedig� mogelijk� naar� de� fabriek� begaven.� Dáár�
bleek,�dat�het�in�de�groote�schoorsteen,�staande�
in� de� mo�elinrichting,� brandde,� en� een� oogen�
blik� zag� het� er� ook� dreigend� uit.� Door� resoluut�
ingrijpen� van� de� heeren� v.d.� Berg,� die� elk� een�
snelblusscher� grepen� en� daarmede� het� reeds�
dreigende� vuur� bestreden,� kon� uitbreiding� van�
het� vuur� voorkomen� worden.� Vermoed� wordt�
dat�door�het�benutten�van�hout�als�een�gedeelte�
van� de� brandstof,� de� schoorsteen� inwendig� vui�
ler� was� geworden,� dan� anders� het� geval� was.�
Door�den�fellen�wind�zou�de�roetaanslag�aan�het�
branden�zijn�gegaan.�
�

Tijdens�de�Tweede�Wereldoorlog�

�
Na�de�inval�van�de�Duitsers�in�1940�breekt�er�voor�
Magneet�een�moeilijke�tijd�aan.�Verdoner�is�joods�
en�volgens�de�bezetter�het�bedrijf�dus�ook.�Daar�
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In�het�muziekmagazine� Teenbeat!�plaatst�Magneet�
op�jongeren�gerichte�advertenties.�Zo�lezen�we�dat�
Johnny�Lion�bij�voorkeur�rijdt�op�een�Magneet�Sport�
master�de�Luxe�met�een�opgevoerde�Sachs�motor.�

om�duikt�Verdoner�onder.�Het�is�een�roerige�tijd�
voor� Magneet� en� andere� industrieën� in� Weesp.�
Zo� wordt� op� 26� februari� 1941� bij� de� Februarista�
king�in�Weesp�gestaakt�door�rond�de�700�perso�
neelsleden� van� N.V.� Geesink� en� Zoon,� Magneet,�
de�Hollandse�Gummifabriek,�Van�Houten,�Philips�
Van�Houten�en�textielfabriek�Wetri.�Na�minutieus�
geïnventariseerd� te� zijn� wordt� Magneet� door� de�
Wirtschaftsprüfstelle!� in� Den� Haag� aangemerkt�
als� wehrwichtiges� bedrijf.� Dat� houdt� in� dat� alles�
wat� Magneet� maakt� in� principe� naar� de� Duitse�
Wehrmacht� gaat.� Jacobus� van� den� Berg� blijft�
directeur,�maar�feitelijk�wordt�de�leiding�overge�
nomen� door� een� Duitse� beheerder.� Ook� de� ge�
bouwen�aan�de�Groenesingel�worden�gevorderd.�

�
Achtergracht�(1942)�

�
In� 1942� krijgt� Magneet� opdracht� van� het�
Luftfahrtministerium!� in� Berlijn� om� de� gebou�
�

wen�te�ontruimen.�Daarin�komt�een�dependance�
van� vliegtuigfabriek� Fokker,� waar� onderdelen�
voor� kleine� lesvliegtuigen� van� de� Wehrmacht�
worden� gemaakt.� Het� industrieterrein� Groene�
singel� komt� later� in� handen� van� het� Ministerie�
van� Oorlog� en� krijgt� de� bestemming�
Opslagplaats�Weesp!,�ook�wel�Complex�De�Mag�
neet� genoemd.� Tot� in� de� jaren� vijftig� is� het� in�
gebruik�geweest�als�opslagplaats�voor�materieel�
van�de�Luchtmacht�(drop�off�tanks�voor�Starfigh�
ters)�en�kleding�van�Marine�en�Landmacht.��
Magneet�heeft�inmiddels�een�nieuw�onderko�
men� gevonden� in� een� leegstaand� pakhuis� van�
de�voormalige�jeneverstokerij�Het�Anker�aan�de�
Achtergracht.� Tegen� alle� verdrukking� in� en� op�
een� markt� die� door� de� rijwielvorderingen� van�
de� bezetter� en� de� daaropvolgende� distributie�
van� rijwielen� drastisch� is� ingekrompen,� weet�
Magneet�zijn�fabriek�gedurende�de�hele�oorlog�
toch�gaande�te�houden�met�een�beperkt�assor�
timent�nieuwe��etsen,�reparatie�van��etsen�die�
nog� in� gebruik� (mochten)� zijn� en� het� aanbren�
gen� van� de� bekende� houten� banden!.� Als� Ver�
doner� in� 1947� komt� te� overlijden,� koopt� Jaco�
bus� van� den� Berg� de� familie� Verdoner� uit� en�
wordt� hij� de� enige� eigenaar� van� Magneet.�
�

Rode�Haan�

�
Maar�de�rode�haan�blijft�Magneet�achtervolgen.�
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Op�21�februari�1948�wordt�de�fabriek�opnieuw�door�brand�getro�en.�De�Magneet�fabriek�aan�de�Achtergracht�veran�
derde�tijdens�de�bluswerkzaamheden�in�een�ijspaleis.�

Ook� de� fabriek� aan� de� Achtergracht� wordt� in�
1948� door� brand� grotendeels� verwoest.� De�
brandweer� is� snel� aanwezig� en� kan� weliswaar�
de�afdeling�waar�frames,�vorken�en�bagagedra�
gers� worden� gemaakt� en� gelakt� redden,� maar�
de� montage�afdeling,� het� magazijn,� de� admi�
nistratie� en� het� intussen� danig� uitgedunde� ar�
chief�gaan�in�de�vlammenzee�verloren.�De�Nieu�
we�Weesper� van� 24� februari� 1948� schrijft� daar�
over:�
In�de�nacht�van�vrijdag�op�zaterdag�is�een�ge�
deelte� der� gebouwen� van� de� Magneet�
rijwielenfabriek� aan� de� Achtergracht� in� de� as�
gelegd.�De�brand�is�vermoedelijk�ontstaan�in�het�
kantoor�en�greep�met�zulk�een�snelheid�om�zich�
heen,� dat� het� gebouw� weldra� één� vuurzee� was.�
De� brandweer� der� hier� gelegerde� L.S.K.�
(LuchtStrijdKrachten),� die� het� eerst� ter� plaatse�
was,� en� de� Weesper� vrijwillige� brandweer� ston�
den� dan� ook� voor� een� hopeloze� taak,� temeer�
daar� zij� de� andere� gebouwen� der� fabriek,� de�
nabij� gelegen� panden� der� fabriek� van� melkpro�
ducten� Neerlandia!,� alsmede� de� woningen� aan�
de� Emmastraat� voor� aantasting� door� het� vuur�
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moesten� beschermen.� Op� advies� van� de� com�
mandant� der� Weesper� brandweer� hielp� burge�
meester� Dotinga� de� hulp� in� van� de� brandweer�
der� Firma� C.J.� Van� Houten� &� Zn� en� van� de� ge�
meente� Weesperkarspel.� Hoog� waren� de� vlam�
men� intussen� reeds� uitgeslagen,� aangewakkerd�
door�de�felle�wind�en�ver�joegen�de�vonken�uit�in�
de� richting� van� het� Barakkenkamp� waar� men�
reeds�maatregelen�had�getro�en�om�bij�het�uit�
breken� van� brand� te� kunnen� ingrijpen.� Verschil�
lende� bewoners� van� huizen� aan� de� Emmastraat�
en� aan� de� Singel� ontruimden� hun� woningen,�
maar�gelukkig�wist�de�brandweer�te�voorkomen�
dat�daar�brand�ontstond.�
Doordat�een�achter�de�fabriek�gelegen�loods�
ook� vlam� dreigde� te� vatten,� werd� ook�de� hulp�
van� de� Hilversumse� brandweer� ingeroepen.�
Maar� die� hoefde� niet� in� actie� te� komen.��
De� Nieuwe� Weesper:� De� brandweerlieden� had�
den�geen�gemakkelijke�taak�daar�het�water�bijna�
onmiddellijk�bevroor.�Het�was�om�de�brandende�
fabriek� heen� weldra� een� massale� ijsvlakte� en�
sommige� brandwachten� leken� op� ijsmannen.�
["]� De� schade� zal� aanzienlijk� zijn,� daar� duizen�
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Brie�oofd�met�villa� Casparus!,�het�pand�waar�Magneet�na�de�brand�aan�de�Achtergracht�in�trok.�

den� rijwielbanden,� zeer� veel� materialen,� machi�
nes� en� honderden� gereedstaande� rijwielen� een�
prooi�der�vlammen�zijn�geworden.�
�

Villa�Casparus�(1948)�

�
Van�den�Berg�kan�niet�terugkeren�naar�de�Groe�
nesingel� en� opnieuw� gaat� de� fabriek� op� zoek�
naar�een�nieuwe�locatie.�Dat�wordt�villa�Caspa�
rus,� de� oude� woning� van� een� van� de� directeu�
ren� van� Van� Houten� aan� de� Stammerdijk,� die�
door�Van�den�Berg�wordt�gekocht.�Na�een�ver�
bouwing� ontstaat� daar� een� modern� ingerichte�
fabriek.�Begin�jaren�vijftig�maakt�Magneet�kwa�
liteits�etsen,� die� de� concurrentie� aankunnen�
met�de�Locomotief��etsen�uit�Amsterdam.�Mag�
neet�pro�leert�zich�in�deze�tijd�niet�zozeer�met�
nieuwe� �etsmodellen,� maar� wel� door� vernieu�
wingen� in� de� �etstechniek,� galvanisering� van�
de�frames�en�het�moderniseren�van�de�produc�
tiewijze.� Daarvoor� bestaat� zowel� nationaal� als�
internationaal� veel� belangstelling.� Magneet�
ontvangt� dan� ook� veel� groepen� die� worden�
rondgeleid� in� de� fabriek� en� in� een� uitgebreid�
programma� geïnformeerd� over� het� bedrijf� en�
de�technische�bijzonderheden.�
In� 1952� wordt� de� bedrijfsnaam� gewijzigd� in�
Magneet�Rijwielen��en�Motorenfabriek�N.V.� Men�
gaat�naast�gewone��etsen�nu�ook� �etsen�met�
hulpmotor!� (lichte� brom�etsen)� produceren.�
Jacobus�van�den�Berg�overlijdt�in�1956,�waarna�
zijn�zonen�Jack�en�Evert�de�leiding�overnemen�
�

in� het� Magneet�kasteel,� zoals� de� villa� Casparus�
dan�ook�wel�wordt�genoemd.�Van�de�productie�
van� lichte� brommers� gaat� Magneet� stap� voor�
stap� over� op�de� productie� van� de� (zwaardere)�
versnellingsbrommers.� In� de� jaren� vijftig� en�
zestig�is�Magneet�een�actief�bedrijf,�niet�alleen�
in� de� productie� en� de� promotie� van� de� brom�
mers�en��etsen,�maar�ook�waar�het�de�activitei�
ten� voor� het� personeel� betreft.� Magneet�
medewerkers� vieren� uitgebreid� verjaardagen�
op�kantoor,�doen�mee�aan�bedrijfsvoetbal�en��
toneel� en� aan� de� radiotoertochten� van� de�
AVRO.� In� die� jaren� doen� ook� de� eerste�
gastarbeiders!�hun� intrede� bij�Magneet.�Procu�
ratiehouder�P.E.�Kalt�reist�voor�het�werven�van�
Italiaanse�arbeiders�speciaal�naar�Milaan.��
�

Peugeot�brom�etsen�

�
Halverwege�de�jaren�zestig�besluit�men,�gezien�
de�toenemende�concurrentie,�de�brom�etspro�
ductie� te� temporiseren.� Magneet� compenseert�
dat�door�in�1965�het�exclusieve�importeurschap�
van� Peugeot�brom�etsen� te� verwerven,� waar�
mee�men�voor�Peugeot�in�deze�jaren�het�groot�
ste�marktaandeel�in�Nederland�verovert.�In�die�
jaren�is�Magneet�een�voor�Nederlandse�begrip�
pen� middelgrote� tot� grote� �etsenfabriek,� die�
niet�meegaat�of�kan�meegaan�in�de�drang�naar�
grootschaligheid.� In� Weesp� kan� Magneet� niet�
uitbreiden�en�de�nieuwe�directie�is�zeer�kritisch�
over�fusies.�
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Beheer� BV� (voor� de� exploitatie� van� het� onroe�
rend�goed)�voortbestaan.�
Als�in�1976�het�contract�met�Peugeot�a�oopt,�
worden�de�voorraden�en�installaties�overgeno�
men� door� Cycles� Peugeot� in� Veenendaal� en� is�
het� einde� verhaal� voor� de� bekende� Weesper�
rijwielenfabriek� en� de� merknaam� Magneet.� In�
de� villa� vestigt� zich� ironisch� genoeg� enkele�
jaren�later�een�Peugeot�dealer!�
�
Jos� Bakker�is�organisatie�adviseur�en�vrijwilliger�
in�Museum�Weesp.In�2009�organiseerde�hij�voor�
het�museum�een�grote�Magneet�tentoonstelling.�
�
Literatuur�
Jos� Bakker,� Een� (brom)�ets� uit� Weesp�
(verkrijgbaar�in�de�museumwinkel�van�Museum�
Weesp.�Zie�www.museumweesp.com).�
�
�

In�1969�besluit�men�het�merk,�de�verkooporga�
nisatie� met� dealernetwerk� en� de� productie� te�
verkopen�aan�Batavus�in�Heerenveen.�Jack�van�
den�Berg:�We�gingen�samen�met�de�accountants�
erbij�praten�en�waren�eigenlijk�al�binnen�veertien�
dagen�rond.� April� 1969� ligt� bij� alle� werknemers�
een� brief� op� de� deurmat� waarin� de� directie�
schrijft�zich�genoodzaakt�te�zien�om�het�bedrijf�
te�saneren,�waardoor�zo n�80�mensen�moeten�
worden� ontslagen.� Verwacht� wordt� dat� de�
productie�half�juli�zal�worden�gestaakt.�De�brief�
aan� de� werknemers� luidt:� Vanaf� donderdag� 1�
mei� zullen� we� met� een� ieder� van� u� een� gesprek�
hebben�om�een�voor�u�passende�regeling�binnen�
het� raam� van� de� hierna� aangegeven� afvloeiings�
regeling,�welke�met�de�vakbonden�is�overeenge�
komen,� vast� te� stellen.� Magneet� blijft� als� Mag�
neet� Handelsonderneming� BV� en� Magneet�
232�
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Ooit had Weesp een Fokkerfabriek
Bombardement dwong tot decentralisatie

�
Dick�van�Zomeren�

Het�klinkt�onwezenlijk,�maar�ooit�had�Weesp�een�fabriek�van�Fokker.�Dat�was�het�
rechtstreekse�gevolg�van�het�bombardement�door�de�Geallieerden�van�de�
vliegtuigfabriek�in�Amsterdam�Noord�in�juli�1943.�

Vele� jaren� na� de� bevrijding� wordt� er� in� Weesp�
nog� steeds� gesproken� over� de� Fokkerfabriek!�
als�benaming�voor�een�fabriek�die�even�buiten�
de� stad� stond� waar� nu� een� woonzorgcentrum�
is.�De�fabriek�heeft�daar�gestaan�vanaf�het�be�
gin� van� de� jaren� twintig� tot� circa� 1953.� In� die�
periode�heeft�Fokker�het�pand�slechts�drie�jaar�
in�gebruik.�
Het� lange� en� smalle� gebouw� wordt� in� 1920�
neergezet�in�opdracht�van�Van�Leer�Verpakkin�
gen.�In�de�fabriek�worden�kleine�blikverpakkin�
gen� gemaakt� voor� producten� van� de� dichtbij�
gelegen� cacaofabriek� van� Van� Houten.� In� 1926�
verplaatst� Van� Leer� de� productie� naar� haar�
vestiging� in� Amsterdam�Noord,� waarna� het�
pand�leeg�staat.�Daaraan�komt�een�einde�als�in�
1928� de� uit� Amsterdam�a�omstige� rijwielenfa�
briek�Magneet�zich�erin�vestigt.�
Na� 1940� krijgt� Magneet� het� moeilijk� door�
schaarste� aan� onderdelen� en� ook� doordat� di�
recteur�Verdoner�moet�onderduiken.�Eind�1942�
moet� Magneet� de� activiteiten� staken.� Pas� in�
1945�zal�de�rijwielfabriek�weer�aarzelend�begin�
nen� in� de� Weesper� binnenstad.� Na� een� grote�
brand� in� 1940� verhuist� Magneet� naar� de� leeg�
staande�villa�Casparus.�
�

Gespreide�productie�

�
Bij�het�uitbreken�van�de�Tweede�Wereldoorlog�
staat� de� Fokkerfabriek� in� Amsterdam�Noord.�
Deze�is�al�in�1940�door�de�Engelsen�gebombar�
deerd�maar�niet�verwoest.�In�juli�1943�wordt�de�
voor� de� Duitsers� werkende� fabriek� opnieuw�
gebombardeerd� en� ernstig� beschadigd.� Het�
gevolg�is�dat�de�productie�wordt�gespreid�over�
�

gebouwen� in� plaatsen� als� Hilversum,� Purme�
rend,� Landsmeer,� Oostzaan,� Leiden,� Helmond,�
Muiden� en� Weesp.� De� administratie� blijft� in�
Amsterdam,� net� als� een�deel� van� de� productie�
die� ondergebracht� wordt� in� de� behangfabriek�
van� Rath� &� Doodeheefver� aan� de� Duivend�
rechtsekade.�In�de�tweede�helft�van�1943�heeft�
Fokker� op� ruim� veertig� locaties� in� negen� ge�
meenten�5500�werknemers.�Er�worden�bescha�
digde� Duitse� vliegtuigen� gerepareerd,� maar�
ook� onderdelen� vervaardigd� voor� Duitse� vlieg�
tuigbouwers� als� Junkers,� Messerschmitt� en�
Dornier.�
De� noodgedwongen� decentralisatie� van� de�
productie� brengt� Fokker� dus� ook� naar� Weesp,�
naar� de� leegstaande� Magneet�fabriek.� Dat� is�
overigens� niet� de� enige� Fokker�locatie� in� de�
stad.� Het� door� Duitse� hand� bestuurde� bedrijf�
heeft�nog�twee�vestigingen�in�Weesp.�De�voor�
malige� synagoge� aan� de� Nieuwstraat� nota� be�
ne,� die� sinds� het� gedwongen� vertrek� van� de�
Weesper�joden�in�april�1942�leegstaat�en�vanaf�
1943� als� Fokker�magazijn� wordt� benut.� Verder�
is�ook�de�villa�Casparus�in�gebruik�als�magazijn.�

�
Hauptwerkstatt�

�
De� fabriek� aan� het� Singel� is� aangemerkt� als�
Hauptwerkstatt.� Er� wordt� hoofdzakelijk� aan�
houtbewerking� gedaan� voor� rompen� en� vleu�
gels.� Vliegtuigen� hebben� vaak� nog� houten�
spanten�in�romp�en�vleugels�die�met�doek�zijn�
bespannen.�Dat�maakt�de�constructie�lichter�en�
bespaart�de�Duitsers�bovendien�het�importeren�
van�aluminium.�Bekend�is�dat�er�in�Weesp�hou�
ten� onderdelen� voor� een� eenmotorig� Duits�
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Luchtfoto�van�de�RAF�uit�maart�1945.�De�witte�lijn�bovenaan�begint�bij�het�stadhuis�en�bestaat�uit�de�Breed�
straat,�de�Groeneweg�en�de�Van�Houtenlaan.�Links�bovenaan,�rechts�naast�het�water�van�de�Vest,�de�Fokker�
fabriek�(onder�de�gele�stip).��

234�

TVE�34e�jrg.�2016�

De�tekening�die�via�het�verzet�in�1944�in�Londen�terechtkwam.�Bovenaan�de�kruising�van�de�Van�Houtenlaan�met�
het�Singel.�De�drie�huizen�zijn�te�dicht�bij�de�kruising�getekend,�want�daar�stond�slechts�één�woning�met�uitzicht�op�
de�ingang�van�de�Fokkerfabriek.�

lesvliegtuig,� de� Bü� 181,� voluit� Bücker� 181� Best�
mann�worden�gemaakt.�Dat�is�een�in�1939�ont�
worpen� klein� en� licht� lestoestel� met� dubbele�
besturing,� niet� bewapend� en� dus� ongeschikt�
voor� luchtgevechten.� Gesproken� wordt� over�
eindmontage� in� Weesp,� maar� waarschijnlijk�
alleen�van�grotere�componenten,�niet�van�com�
plete�toestellen.�
Fokker�heeft�de�gehele�oorlog�voor�de�Duit�
sers� gewerkt� door� toestellen� te� repareren� of�
nieuw�te�bouwen�en�door�het�maken�van�vlieg�
tuigonderdelen�voor�de�Duitse�industrie.�Op�de�
verspreide� locaties� werken� zoals� gezegd� dui�
zenden� Nederlanders,� niet� in� de� laatste� plaats�
om� aan� tewerkstelling� in� Duitsland� te� ontko�
men.� Fokker� bouwt� in� die� periode� 708� lestoe�
stellen� van� het� type� Bü� 181,� waarvan� vele� on�
derdelen� uit� Weesp� komen.� Na� gedeeltelijke�
�

montage�worden�de�vliegtuigen�uit�de�verschil�
lende� fabrieken� naar� vliegveld� Hilversum� over�
gebracht�en�ingevlogen.�
Volgens�een�verklaring�in�1998�van�een�voor�
malig� hoofd� Personeelszaken� van� Fokker� is� er�
niet� één� de� lucht� ingegaan:� Omdat� ze� al� stuk�
waren,� voordat� ze� in� Hilversum� arriveerden!.�
Een�ongeloofwaardig�verhaal.�Het�valt�niet�aan�
te� nemen� dat� de� bezetter,� die� al� gauw� sprak�
van� sabotage,� 700� kant�en�klare� vliegtuigen�
gewoon� laat� staan,� omdat� ze� stuk!� waren,�
toen� ze� met� wegtransport� in� Hilversum� arri�
veerden.�
�

Geen�foto s�

�
Jammer� genoeg� is� er� geen� foto� of� a�eelding�
van� de� grote� Weesper� Fokkerfabriek� bewaard�
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Bij�de�Fokkerfabriek�in�Weesp�werden�houten�onder�
delen�vervaardigd�voor�de�Bücker�181�Bestmann.�

gebleven.� Noch� in� het� gemeentearchief,� noch�
in�het�Magneet�archief�is�iets�te�vinden.�En�ook�
voormalige� omwonenden� hebben� geen� foto s.�
Alleen�op�luchtfoto s�is�het�complex�te�zien.�De�
meest�opmerkelijke�foto�is�een�luchtfoto�die�de�
Royal� Air� Force� in� maart� 1945� boven� Weesp�
maakte.�Een�fotoverkenner�van�het�54ste�squa�
dron�is�van�noord�naar�zuid�over�Weesp�gevlo�
gen� en� maakt� een� haarscherpe� foto� waarop�
heel� duidelijk� de� stad� te� zien� is,� het� complex�
van�Van�Houten,�het�barakkenkamp�De�Roskam�
en�tenslotte�de�Fokkerfabriek.�
Maar� als� de� Engelsen� die� foto� analyseren,�
weten� ze� al� alles� over� wat� daar� gebeurt.� Die�
kennis� danken� ze� aan� een� spionagegroep� van�
het�verzet,�van�wie�een�lid��!�zeer�waarschijnlijk�
ex�Fokker�directeur�Jacob�van�Tijen�!�een�gede�
tailleerde� tekening� van� de� fabriek� heeft� ge�
maakt.� De� tekening�gaat� vergezeld� van� details�
over� werktijden,� productie� en� de� verdediging�
en�arriveert�in�het�voorjaar�van�1944�in�Londen�
bij� Bureau� Inlichtingen� van� de� Nederlandse�
overheid.� Bij� die� schets� zit� ook� nog� een� teke�
ning� van� heel� Weesp� waarop� villa� Casparus� en�
de� synagoge� zijn� gemarkeerd� met� daarbij� de�
notities� "Magazijn� Fokker .� Ook� over� de� verde�
diging� ontvangt� Londen� inlichtingen� van� het�
verzet.� Letterlijk:� Schuilkelders� gedeeltelijk� van�
cement,� doch� allen� bovengronds.� Hoogstens�
bescherming� tegen� scherfwerking.� Luchtalarm�
niet� of� te� laat.� Eigen� verdediging� of� nevelin�
richting�niet�aanwezig.�
Uit� de� bijgevoegde� aantekeningen� blijkt� dat�
bij� Fokker� in� Weesp� op� dat� moment� ruim� 400�
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mensen� werken,� van� wie� 320� productiemede�
werkers� en� tien� leidinggevenden.� Het� admini�
stratief� personeel� omvat� 73� personen.� Die� de�
tails�kunnen�alleen�van�binnenuit�zijn�gekomen.�
Dus� niet� iedereen� in� de� fabriek� werkt� enthou�
siast� voor� de� Duitsers.� Er� wordt� tenminste� 60�
uur�per�week�gewerkt.�De�eerste�vijf�dagen�van�
"s� ochtends� acht� tot� "s� middags� half� zes,� met�
een�half�uur�pauze,�en�zaterdags�van�acht�uur�"s�
ochtends�tot�"s�middags�half�twee.�Zondags�en�
"s�nachts�wordt�er�niet�gewerkt.�Opmerkelijk�is�
dat,� terwijl� er� in� de� fabriek� 400� mensen� wer�
ken,�er�later�nooit�verhalen�opduiken�van�stad�
genoten�die�bij�Fokker�hebben�gewerkt...�
�

Fabriekscomplex�

�
Ondanks� het� ontbreken� van� gewone� foto´s� is�
het�"fabriekscomplex �gemakkelijk�te�reconstru�
eren.� In� mijn� herinnering� was� het� een� lang,�
smal� en� laag� gebouw,� alleen� begane� grond,�
met� een� zogenaamd� kamdak,� zoals� je� wel� ziet�
als�symbool�op�wegwijzers�naar�industrieterrei�
nen.� Een� typische� jaren� twintig� constructie,�
toen� goed� kunstlicht� schaars� en� duur� was� en�
rijen,�onder�een�hoek�van�45�graden�op�het�dak�
geplaatste�ramen�zoveel�mogelijk�daglicht�bin�
nenlieten.�
Aan�de�kant�van�de�Van�Houtenlaan�werd�het�
terrein� begrensd� door� een� smalle� sloot� met�
daarachter�het�parkje�Zeerust.�Het�kantoor�was�
van� buiten� niet� zichtbaar.doordat� het� deel� uit�
maakte� van� het� inwendige� van� de� fabriek.� Na�
de� oorlog� lag� op� het� pleintje� naast� de� kantine�
een�grote�berg�aluminium�wrakdelen�van�neer�
gestorte� militaire� vliegtuigen.� De� tekening� die�
de� verzetsgroep� maakte,� is� wat� de� omgeving�
betreft� niet� helemaal� nauwkeurig.� Links� bij� de�
kantine�zijn�vier�"schuilkelders �getekend,�maar�
dat� waren� kleine� kazematten� die� Nederland� al�
ten�tijde�van�de�mobilisatie�had�gebouwd.��
�
Koninklijke�Luchtmacht�
Vanaf�de� bevrijding� van� het� zuiden� van� Neder�
land� in� september� en� de� spoorwegstaking�
wordt�er�in�de�fabriek�nauwelijks�nog�gewerkt�
voor� de� Duitsers.� En� de� geallieerden� zien� er�
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De�vliegtuigen�werden�op�vliegveld�Hilversum�in�elkaar�gezet�en�ingevlogen.�

vermoedelijk� ook� het� nut� niet� van� in� om� deze�
bescheiden� fabriek� van� lesvliegtuigjes� te� bom�
barderen.�Net�zomin�als�ze�het�300�meter�ver�
der� gelegen� barakkenkamp� ooit� gebombar�
deerd�hebben.�Rond�de�bevrijding�in�1945�staat�
de� fabriek� leeg� en� wordt� er� tijdelijk� huisraad�
voor� oorlogsgetro�enen� opgeslagen,� de� actie�
HARK.�
Later�vinden�in�de�fabriek�bevrijdingsfeesten�
voor� de� Weesper� bevolking� plaats� en� weer�
later� is� het� een� magazijn� van� de� Koninklijke�
Luchtmacht,� waarvan� de� militairen� in� de� vroe�
gere�kantine�van�de�Fokkerfabriek�slapen.�Om�
streeks�1953�is�het�gebouw�overbodig�en�wordt�
het� afgebroken.� Dus� in� goed� dertig� jaar� eerst�
een� blikfabriek,� dan� een� �etsenfabriek� en� ver�
volgens�een�vliegtuigfabriek,�in�de�weken�na�de�
bevrijding� een� evenementenhal� en� vervolgens�
militair� magazijn.� Er� zijn� Weesper� bedrijfsge�
bouwen� die� een� minder� geschakeerd� verleden�
hebben.�Nu�is�er�geen�spoor�meer�over�van�die�
roemruchte�Weesper�vliegtuigfabriek.�
�
Dit� artikel� verscheen� eerder� in� het� Weesper�
Nieuws�van�16�februari�2011.�

�
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Zing je schor achter een Hamstra hor

Van �������� radiateurhoezen tot op maat gemaakte
rolhorren

Cees�Pfei�er�

Met�horren�van�Hamstra�zullen�de�muggen�u�missen.!�Die�tekst�is�nu�nog�vanaf�de�
Vecht�gedeeltelijk�leesbaar�op�het�oude�fabriekspand�van�de��rma�Hamstra�dat�aan�
het�spoor�staat.�Het�bedrijf�heeft�Weesp�allang�verlaten;�het�pand�is�nu�een�
broedplaats!�voor�creatieven.�
Hamstra�is�vooral�bekend�vanwege�zijn�rolhor�
ren.� Maar� wie� in� de� voor�� en� naoorlogse� jaren�
de�trotse�bezitter�was�van�een�auto,�kende�het�
bedrijf� van� heel� andere� producten.� Zo� was� de�
Everwarm�rolhoes�voor�radiateuren�een�begrip�
in� autorijdend� Nederland,� evenals� Ever�uid�
antivries� en� de� door� Hamstra� geleverde� auto�
stoelhoezen� en� veiligheidsgordels.� Het�
Weesper�bedrijf�is�een�mooi�voorbeeld�van�hoe�
je� lucratief� inspeelt� op� veranderende� markten�
met� producten� die� voortkomen� uit� eerdere�
vindingen.�
Zoals�bij�zovele�Weesper�bedrijven�het�geval�
is,� begint� ook� de� historie� van� Hamstra� in� Am�
sterdam.� In� 1908� richten� de� oorspronkelijk� uit�
Harlingen� a�omstige� broers� Abe� (1885)� en�
Rinse� Hamstra� (1888)� Technisch� Bureau� Gebr.�
Hamstra,� agentuur� en� commissie!� op.� Het� be�
drijf� is� gevestigd� aan� de� Korte� Prinsengracht.�
Starter�Rinse�is�dan�net�twintig�jaar.�Het�bureau�
vertegenwoordigt�verschillende�soorten�bedrij�
ven�uit�Duitsland,�Frankrijk,�Oostenrijk�en�Enge�
land� die� ook� weer� verschillende� producten�
maken.�
Die� variëren� van� gereedschappen,� veevoe�
ders,� zaagramen� en� houtbewerkingmachines�
tot� transmissies� met� kogellagers.� Maar� beslis�
send� voor� de� groei� van� het� bureau� is� dat� men�
zelf� kneedbare� metallieke� stopbuspakkingen!�
gaat� maken.� Dat� klinkt� ingewikkeld,� maar� het�
gaat� in� feite� om� isolatie� voor� stoomketels� en�
stoomleidingen.� Daarvoor� wordt� een� fabriek!�
van�vier�bij�zes�meter�neergezet�in�Amsterdam�
Noord.� Als� in� 1918� de� pakkingfabriek� van� Wijn�
gaarden� en� Dyserinck� aan� de� Muiderbinnen�
238�

weg� in� Weesp� wordt� overgenomen,� verhuist�
Hamstra�naar�Weesp.��
�

Dubbele�bruiloft�

�
Ondertussen� zijn� de� broers� Abe� en� Rinse� ge�
trouwd�met�de�twee�zusjes�Annie�en�Lydia�Baar�
schers� uit� Aalsmeer.� De� toekomstige� stellen�
hebben�elkaar�ontmoet�toen�een�van�de�zusjes�
tijdens� een� gezamenlijk� fietstochtje� een� lekke�
band� kreeg� en� ze� uit� de� brand� werd� geholpen�
door� de� toevallig� langsfietsende� broers.� Het� is�
bij� alle� vier� liefde� op� het� eerste� gezicht,� wat�
resulteert�in�een�dubbele�bruiloft�in�1916.�Beide�
zusters� nemen� vervolgens� plaats� in� de� directie�
van�het�bedrijf,�Lydia�als�hoofd�atelier.�De�twee�
echtparen� gaan� onder� één� dak� wonen� in� een�
inmiddels� bij� het� bedrijf� gebouwde� riante� villa�
die�de�naam�Lydianna�krijgt.�In�1919�wordt�in�het�
gezin�van�Rinse�zoon�Albert�geboren�en�in�1921�
in�het�gezin�van�Abe�dochter�Margaretha�Mag�
dalena.� Albert� zou� als� Ab!� Hamstra� in� Weesp�
een� bekende� ondernemer� worden.� Lydia� Ham�
stra�maakte�enige�furore�met�het�bewerken�en�
schrijven� van� toneelstukken� en� musicals.� Ze�
schrijft� ook� drie� meisjesboeken� die� verschijnen�
bij� de� uitgeverijen� Meulenhoff� en� West�
Friesland.� Het� zijn� Het�rimpelig�vlak� (1934),� Wir�
war�(1935)�en�Rondom�de�HBS�(1939).��
�

Radiateurhoezen�
�

Eenmaal� in� Weesp� gevestigd� groeit� het� bedrijf�
snel� en� moeten� panden� aangekocht� worden�
aan�de�Achtergracht�en�in�de�Blomstraat.�
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De�fabriek�en�de�villa�aan�de�latere�Stationsweg�(circa�
1915).�

Bekend� als� het� is� met� isolatie,� ontwikkelt� het�
bedrijf�in�de�jaren�twintig�radiateurhoezen�voor�
auto s�die�onder�de�productnaam�Everwarm�op�
de� markt� worden� gebracht.� Radiateuren� moe�
ten� tijdens� de� wintermaanden� dan� nog� be�
schermd� worden� tegen� de� kou.� Dat� klinkt� ou�
derwets,� maar� bij� sommige� vooral� Franse� au�
to s,�a�omstig�uit�een�dan�nog�warmer�klimaat�
dan� het� onze,� worden� die� beschermhoezen�
nog� tot� de� jaren� zeventig� van� de� vorige� eeuw�
bijgeleverd.�Omdat�het�voorzetten�van�de�hoe�
zen�omslachtig�is,�ontwikkelt�Hamstra�een�sys�
teem� waarmee� permanent� aangebrachte� hoe�
zen� door� middel� van� een� rolveer� vanaf� het�
dashboard� geopend� en� gesloten� kunnen� wor�
den.� Daarmee� is� de� zogenaamde� !rolhoes � een�
feit.�
Van� het� een� komt� het� ander� en� zo� wordt�
Hamstra�een�bekende�naam�in�de�autobranche�
met� niet� alleen� Everwarm� radiateur�rolhoezen�
maar� ook� andere� producten� voor� automobilis�
ten� zoals� motorkaphoezen,� wielhoezen,� anti�
vries,� plaids,� veiligheidsgordels� en� in� de� jaren�
zestig� plastic� noodvoorruiten� die� in� opgevou�
wen� toestand� gemakkelijk� in�de� auto� bewaard�
kunnen�worden.�Vaak�onder�een�productnaam�
die�met�Ever�begint,�waarbij�het�bedrijf�zelf�de�
slagzin� Hamstra�for�Ever� hanteert.� Hoewel� het�
�

bedrijf� dan� vooral� bekend� is� in� de� autowereld,�
bestaat� er� ook� nog� steeds� een� technische� tak�
die� Engelse� en� Amerikaanse� bedrijven� verte�
genwoordigt� met� import� en� fabricage� van� bij�
voorbeeld�Armstrong�condenspotten,�automa�
tische� regel�� en� meetapparatuur,� luchtbevoch�
tigers� en� dergelijke.� In� 1957� wordt� samen� met�
het�Amerikaanse�bedrijf�Johnson�!NV�Hamstra�
Johnson � opgericht.� Deze� aan� de� Nijver�
heidslaan� in� Weesp� gevestigde� onderneming�
houdt� zich� bezig� met� de� fabricage� van� stoom�
koppen� voor� met� name� de� West�Europese�
markt.�
�

Een�nieuw�pand�
�

Inmiddels�is�het�oude�pand�van�Wijngaarden�en�
Dyserinck� aan� de� Muiderbinnenweg� (na� de�
oorlog� omgedoopt� in� Stationsweg)� diverse�
malen�verbouwd�en�uitgebreid.�Als�dat�te�klein�
wordt,� krijgt� het� Weesper� architectenbureau�
Raadsheer� en� Baart� opdracht� om� voor� op� die�
plek� een� geheel� nieuw� en� groot� pand� te� ont�
werpen.�Bij�de�ingebruikneming�in�1966�vinden�
daarin� alle� dan� nog� door� Weesp� verspreide�
afdelingen� een� onderkomen.� De� grondleggers�
van� Hamstra,�de� broers� Abe� en� Rinse,� zijn� dan�
al� overleden� en� de� dagelijkse� leiding� van� het�
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bedrijf� is� in� handen� van� zoon� Ab� Hamstra� Rzn�
en� schoonzoon� Frits� Beuter� die� getrouwd� is�
met� Margaretha� Hamstra.� Maar� hoe� lucratief�
de� automarkt� ook� is,� toch� komt� er� langzaam�
maar� zeker� een� einde� aan� de� vraag� naar� de�
autoproducten�van�Hamstra.�Radiateuren�heb�
ben� geen� bescherming� meer� nodig,� autogor�
dels� zijn� standaard� geworden� in� auto s� en� ge�
laagd�glas�zorgt�ervoor�dat�plastic�noodvoorrui�
ten�niet�meer�nodig�zijn.�
�

Rolhorren�

�
Hamstra�zou�Hamstra�niet�zijn,�als�men�onder�
tussen� al� niet� aan� een� ander� product� werkt.�
Daarin�speelt�de�opkomst�van�de�caravan�een�
rol.�Die�is�niet�alleen�populair�bij�vakantiegan�
gers,�maar�ook�bij�vliegende�insecten.�Om�die�
buiten� te� houden� ontwikkelt� Hamstra� rolhor�
ren,�dankbaar� gebruik�makend�van�de�kennis�
die�is�opgedaan�bij�de�radiateur�rolhoezen.�En�
ook� hier� komt� van� het� een� het� ander.� Het�
Weesper� bedrijf� gaat� zich� vanaf� de� jaren� ze�
ventig� toeleggen� op� de� fabricage� van� (rol)
horren�voor�woningen�en�bedrijven.�Revoluti�
onair,� want� er� bestonden� toen� alleen� schui�
vende�horren�van�hout�die�je�onder�een�raam�
kon� aanbrengen.� De� op� maat� gemaakte� hor�
ren�worden�een�begrip�mede�dankzij�reclame�
campagnes� met� mooie� slagzinnen� als� De� zo�
mer�binnen�en� de� muggen� buiten,� Laat� je� por�
ren�voor�Hamstra�horren,�Met�horren�van�Ham�
stra� zullen� de� muggen� u� missen,� Zing� je� schor�
achter� een� Hamstra� hor� en� Er� zijn� weer� heel�
wat�insecten�die�de�winter�hebben�overleefd.��
�

waarden� en� investeringspremies,� in� trek� bij�
bedrijven�uit�het�Gooi�en�Weesp.�Uit�Weesp�zijn�
dan�al�de�Viking�schaatsfabriek,�Dekker�Verpak�
kingen,� Van� Duijnen� ko�eautomaten� en� Pio�
neer� naar� Almere� gekomen.� Algemeen�
directeur� van� Hamstra� is� op� dat� moment� Be�
rend�Thiesche�er�die�getrouwd�is�met�Dorly,�de�
dochter�van�Ab�Hamstra.�Ook�zij�is�actief�in�het�
bedrijf.�
�
Luxa�ex�
Vanaf�2000�maakt�de�onderneming�een�sterke�
ontwikkeling� door� en� wordt� gezien� als� markt�
leider� in� haar� sector.� Dat� gebeurt� vooral� op�
basis�van�een�reeks�nieuw�ontwikkelde�rolhor�
systemen� voor� zowel� op� maat� gemaakte� hor�
ren� als� standaard� maten.� In� 2010� besluit� de�
familie� de� onderneming� te� verkopen� aan� de�
multinational� Hunter� Douglas,� bekend� van�
raambekledingen�onder�de�merknaam�Luxa�ex.�
Daarna�gaan�de�maatwerkhorproducten�verder�
onder� deze� bekende� merknaam.� De� rolhorren�
met�standaardmaten,�die�vanaf�dan�in�de�doe�
het�zelf� zaken� worden� verkocht,� blijven� de�
naam�Hamstra�dragen.�
�
Literatuur�
Hamstra�1908�2008,�jubileumboek�(red.�R.H.�
Eisma�en�J.P.C�Kemper).�Uitgave�van�Ham�
stra.�
Ellen�Pouwels,�!De�meisjesboeken�van�Lydia�
Hamstra ,�in:�Historisch�Weesp,�nr.�2,�2014.�

Almere�
�

Na� 80� jaar� in� Weesp� actief� te� zijn� geweest,�
wordt� eind� jaren� tachtig� het� bedrijfspand� aan�
de� Stationsweg� te� klein� en� kijkt� het� bedrijf� uit�
naar� een� nieuwe� vestigingsplaats.� Dat� wordt�
Almere� waar� de� 100� medewerkers� in� 2001� een�
schitterend� bedrijfspand� wacht� met� als� buur�
man� de� eveneens� uit� Weesp� a�omstige� ket�
tingformulierendrukkerij� Gra�col.� Almere� is�
dan,� mede� dankzij� gunstige� vestigingsvoor�
240�
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De �����: een bijna vergeten fabriek aan
de Oudegracht

Ellen�Pouwels�

Weesp�kende�grote�industrieën�als�de�cacao��en�chocoladefabriek�Van�Houten�en�de�
(brom)�etsfabriek� Magneet!.�Maar�er�waren�ook�minder�bekende�fabrieken�die�
eveneens�topproducten�maakten.�De�!Wetri!�bijvoorbeeld,�oftewel�de�Weesper�
Tricotagefabriek.�
De� Wetri� was� gevestigd� in� de� voormalige�
school�van�de�Protestantenbond�aan�de�Oude�
gracht� in� de� binnenstad.� Deze� fabriek� vervaar�
digde� machinaal� breiwerk� van� kunstzijde� � zo�
genaamde�charmeuse� �in�20,�40�en�60�dernier�
dat�voornamelijk�in�eigen�atelier�werd�verwerkt�
tot�onderkleding,�petticoats�en�nachtjaponnen.�
Ook�zijn�er�enige�tijd�jersey�jurken�gemaakt.�
De� Algemene� Kunstzijde� Unie� uit� Arnhem�
leverde� het� garen� voor� de� ecrukleurige� char�
meuse�op�spoelen�van�zo!n�100.000�meter�leng�
te.� De� stof� werd� na� het� productieproces� ge�
verfd� door� de� �rma!s� Palthe� en� De�Regenboog�
in� Tilburg.� Een� deel� van� de� sto�en� werd� aan�
andere�bedrijven�geleverd�voor�verwerking,�de�
rest�ging�naar�de�productie�in�het�eigen�atelier.�
Het� kant� waarmee� het� ondergoed� werd� afge�
zet,� kwam� hoofdzakelijk� uit� het� Zwitserse�
Sankt� Gallen,� maar� een� andere� kwaliteit� werd�
ook� wel� geleverd� door� een� Frans� bedrijf� uit�
Calais.�
Op�20�november�1934�stichtten�H.�Henke,�P.�
Baruch� en� G.J.� Praasterink� met� een� startkapi�
taal� van� 50.000� gulden,� de� tricotagefabriek.�
Een�jaar�later�werd�het�bedrijf�omgezet�in�een�
naamloze� vennootschap.� Henke� en� Baruch�
overleden� in� 1937,� waarna� de� schoonzoon� van�
Henke,� mr.� A.� C.� Jas,� directeur� werd.� Na� het�
overlijden� van� Jas� in� 1963� volgde� B.� van� de�
Broek� hem� op.� De� Wetri� sloot� de� poorten� in�
1974.� Al� die� tijd� heeft� Praasterink� er� gewerkt,�
op� het� laatst� met� H.� Henke� Jr.,� zij� waren� toen�
de� enige� aandeelhouders.� Het� aantal� werkne�
mers�wisselde,�maar�lag�gemiddeld�zo�rond�de�
50� mensen.� Daarnaast� was� er� nog� een� zoge�
naamd� buitenatelier� in� Hattem� onder� leiding�
van�de��rma�Van�Raalten.�
�

In� de� Weesper� archieven� is� maar� bitter� weinig�
te�vinden�over�de�Wetri.�Des�te�meer�informa�
tie� zit� er� nog� bij� de� mensen� die� er� hebben� ge�
werkt,�of�bij�de�kinderen�van�deze�werknemers.�
�

De�wevers�

�
De�Wetri�bestond�uit�twee�grote�afdelingen:�de�
breierij� of� weverij� en� het� atelier.� Daarnaast�
waren�er�een�strijkerij,�een�expeditieafdeling�en�
kantoren.� De� mensen� in� de� weverij� werkten�in�
ploegendiensten.� Er� stonden� zo!n� tien� tricota�
gemachines� a�omstig� uit� Engeland� en� Duits�
land.� Deze� op� betonnen� funderingen� ge�
plaatste� machines� wogen� tussen� de� 3000� en�
4000�kilo.�Ze�maakten�zo!n�500�tot�800�bewe�
gingen� per� minuut� en� produceerden� sto�en�
van� anderhalve� meter� breedte.� Het� bedraden�
van� de� machines� was� een� hoop� werk.� Tussen�
de� machines� liepen� de� wevers�om� het� produc�
tieproces�in�de�gaten�te�houden.�Viel�er�bijvoor�
beeld�een�ladder�in�het�breiwerk,�dan�werd�de�
machine� stopgezet� om� de� fout� te� herstellen.�
Het� was� hard� werken,� zeggen� de� ex�
werknemers.�
Mijn� vader� liep�altijd� met� een� loep� op� zak� om�
het�breiwerk�te�controleren,�aldus�Fred�Draaijer�
over�zijn�vader�Klaas�die�als�wever�40�jaar�bij�de�
Wetri� werkte.� Ik� herinner� me� dat� het� heet� en�
lawaaiig� was� in� de� weverij� en� dat� het� er� naar�
naaimachine�olie� rook.� Ik� vond� de� machines�
vooral�heel�groot.�
Matthijs� van� Spengen� werkte� van� 1937� tot�
1974� in� de� weverij,� de� laatste� twintig� jaar� als�
chef.� Het� waren� knotsen� van� machines� die� veel�
herrie� maakten,� volgens� zijn� zoon.� Ook� Van�
Spengen� had� meteen� in� de� gaten� wanneer� er�
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Directeur�Jas�was�een�vrolijke�man�met�veel�internatio�
nale�contacten.�

iets�mis�ging.�Dan�werden�de�machines�stopge�
zet.�
Harry�Metz�was�in�de�jaren�vijftig�ook�wever.�
Hij� is� nog� steeds� enthousiast� over� de� Engelse�
machine,� waarschijnlijk� een� Courtauld,� die� hij�
prettiger�vond�om�mee�te�werken�dan�de�Duit�
se� machines.� Het� was� een� mooi� vak,� maar� erg�
zwaar.�Na�twee�rugoperaties�mocht�ik�het�werk�
niet�meer�doen.�Ik�ben�toen�naar�de�AMRO�bank�
gegaan.� Geen� ploegendiensten� meer� en� ik� ver�
diende�nog�beter�ook.�De�broer�van�Harry�Metz�
werkte�eveneens�bij�de�Wetri.�Hij�leerde�er�zijn�
vrouw� Janny� kennen� die� lockster� was� in� het�
atelier.1�
�

dag�gerepareerd.�Een�monteur�onderhield�niet�
alleen� de� weefmachines,� maar� ook� de� naaima�
chines.� Toon� Hardonk� was� zo n� monteur� in�
eigen�dienst.�Volgens�zeggen�kon�hij�alles�repa�
reren,�bovendien�was�hij�erg�handig.�Zo�bouw�
de� hij� eens� op� kleine� schaal� een� weefmachine�
na.�Hardonk�overleed�in�1956.�
Ed� Masereeuw� werkte� van� 1968� tot� 1973� als�
monteur�bij�Wetri,�hij�vertelde:�
Ik�werd�aangenomen�door�Praasterink�en�Van�
de� Broek� wiens� dochter� Emmy� ook� bij� de� Wetri�
werkte.� Henke,� de� zoon� van� een� van� de� oprich�
ters,�was�vertegenwoordiger.�Die�had�de�leiding�
over� de� verkoop� binnen�� en� buitendienst.� Dan�
was� er� nog� een� verkoper� buitendienst.� Op� een�
gegeven� moment� nam� de� Wetri� atelier� de� Ruco�
in� de� Amsterdamse� Spuistraat�over� en� moest� ik�
daar� ook� de� machines� onderhouden.� Toen� de�
Ruco�werd�opgeheven,�kwam�directeur�Jan�Hen�
drikse� in� de� directie� van� de� Wetri.� Later� is� hij�
naar� Singapore� vertrokken� en� importeerde� hij�
kleding.�De�Wetri�werkte�ook�samen�met�Hollan�
dia�ondergoed�in�Veenendaal.�In�mijn�tijd�maak�
ten� we� vooral� dusters� en� nachthemden.� Voor�
een�onderjurk�die�bij�de�Hema�15�gulden�kostte,�
betaalde�je�hier�in�Weesp�bij�Schrijver�39�gulden.�
Dezelfde� onderjurk,� maar� dan� met� een� ander�
kantje.�
De� machines� kwamen� in� zijn� tijd� op� één� na�
allemaal� van� de� �rma� Maier� bij� Frankfurt.� Als�
het� nodig� was� ging� Masereeuw� met� de� auto�
van�directeur�Van�de�Broek�in�Duitsland�onder�
delen�halen.�Het�was�een�prima�bedrijf�en�ik�heb�
er�met�veel�plezier�gewerkt.�Er�was�een�prettige�
sfeer.�Maar�ik�ben�toch�vertrokken�naar�een�be�
drijf�dat�de�machines�verkocht,�omdat�ik�in�1973�
de�teloorgang�van�de�Wetri�al�voelde�aankomen,�
aldus�Masereeuw.�
�

�
Bij� machines� die� dag� en� nacht� werken,� zijn�
monteurs� onontbeerlijk.� De� Wetri� had� die� zelf�
in�dienst�of�er�kwamen�fabrieksmonteurs�over�
uit� Duitsland� en� Engeland.� De� eigen� monteurs�
werkten� alleen�in�dagdienst.� Viel� s� nachts� een�
machine� uit,� dan� werd� deze� pas� de� volgende�

Het� atelier� stond� lange� tijd� onder� leiding� van�
Marietje�Ruarus�Hardonk,�een�zuster�van�Toon�
Hardonk,�en�Alie�Visser.�Zij�ontwierpen�de�mo�
dellen� die� door� de� naaisters� in� elkaar� werden�
gezet.� In� het� atelier� werkten� uitsluitend� vrou�
wen�en�meisjes�achter�de�naai�,�lock�,�en�zoom�

De�monteurs�
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Het�atelier�
�
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Het�Wetri�pand�aan�de�Oudegracht�in�de�jaren�zestig.�

machines.� Een� handige� naaister� mocht� ook�
ontwerpen.�Gedurende�een�korte�periode�is�er�
ook� een� lopende� band� ingezet,� de� vrouwen�
werkten� toen� op� basis� van� stukloon,� maar� dat�
duurde� niet� lang.� Een� opleiding� tot� naaister�
was�vaak�niet�nodig.�De�meest�jonge�vrouwen�
begonnen� met� draadjes� a�nippen� en� konden�
zich� zo� oriënteren� met� welke� machine� zij� wil�
den�werken.�
Hoewel�er�hard�gewerkt�moest�worden,�was�
de� sfeer� goed� en� erg� gezellig.� Er� werd� veel�
gelachen.� Er� werkten� veel� familieleden� en�
vriendinnen,�herinnert�Gees�van�Doorn�Arendse�
zich.�Zij�zat�in�de�jaren�vijftig�bij�de�Wetri�twee�
keer� gedurende� enige� jaren� achter� de� lockma�
chine.�
Het� was� heel� precies� werken� anders� kwam� je�
niet� uit.� Ieder� had� zo� zijn� eigen� werk.� Knippen,�
zomen,� kant� of� schouderbandjes� aanzetten,�
locken,� knoopsgaten� maken.� Je� moest� wel� je�
eigen� schaar� meebrengen.� Wij� van� het� atelier�
�

mochten� niet� door� de� voordeur� naar� binnen�
maar�moesten�via�de�achterdeur�aan�de�Grobbe.�
Ieder�jaar�ging�de�hele�fabriek�een�dagje�uit,�naar�
De�Efteling�of�Madurodam.�Dat�was�erg�gezellig.�
En� de� dag� voor� de� vakantie� werd� er� allerlei� lek�
kers�gehaald�bij�snackbar�Nelis.�Voor�eigen�reke�
ning,�dat�dan�weer�wel.�
Ondanks�de�gezelligheid�was�het�verloop�van�
werknemers�in�het�atelier�veel�groter�dan�in�de�
weverij.� Dat� had� verschillende� redenen.� Aller�
eerst�waren�het�vrijwel�allemaal�jonge�vrouwen�
die�nadat�zij�aan�een�gezin�begonnen,�stopten�
met�werken.�Daarnaast�lokte�Amsterdam,�waar�
de�lonen�hoger�lagen.�En�ook�als�thuisnaaister�
kon� je� meer� verdienen.� Nadat� het� ondergoed�
of� de� nachtjaponnen� in� elkaar� waren� gezet,�
werden�ze�gestreken,�verpakt�en�met�Van�Gend�
&� Loos� naar� grote� klanten� als� de� HEMA,� De�
Bijenkorf�en�Gerzon,�maar�ook�naar�veel�kleine�
afnemers�gebracht.�
�
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Monteur�Toon�Hardonk�kon�alles�repareren�en�was�bijzonder�handig.�

Diamantair�in�textiel�

�
Pien� van� Lier�Jas,� dochter� van� A.C.� Jas,� weet�
nog�veel�over�de�Wetri.�
Mijn� grootvader� H.� Henke� was� eigenlijk� dia�
mantair.� Toen� het� in� de� crisisjaren� slecht� ging,�
heeft� hij� met� het� laatste� restje� geld� de� Wetri�
opgericht.� Er� was� altijd� te� weinig� kapitaal� en� er�
moest� steeds� worden� overlegd� met� de� Amster�
damsche� Bank.� Ik� vond� het� als� klein� kind� altijd�
heerlijk�als�ik�met�mijn�vader�mee�mocht�naar�de�
fabriek.�Daar�werd�ik�enorm�in�de�watten�gelegd.�
Ik� kreeg� gummetjes� en� potloden� en� werd� ook�
meegenomen� naar� kruidenier� Mouwe� waar� ik�
drop�kreeg.�Sensationeel�vond�ik�de�machines�in�
de�weverij�die�een�enorme�herrie�maakten.�
Directeur�Jas�was�een�vrolijke�man�met�veel�
internationale�contacten.�Daarnaast�was�hij�erg�
artistiek�en�ontwierp�bijvoorbeeld�japonnen�en�
bedacht�originele�namen�voor�luxe�ondergoed.�
Pien� herinnert� zich� ook� ju�rouw� Driller,� een�
Duitse� met� een� deels� joodse� achtergrond,� die�
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prachtig� kon� naaien.� En� ook� de� handige� mon�
teur�Toon�Hardonk:�
Toen�de�fabriek�tijdens�de�oorlog�geen�elektri�
citeit� meer� had,� heeft� Hardonk� een� machine�
gemaakt� met� �etsen� en� dynamo s� erop.� De� jon�
gens� moesten� �etsen� en� zo� stroom� opwekken�
voor�de�naaimachines.�De�weefmachines�stonden�
stil� omdat� er� geen� grondsto�en� meer� waren.�
Maar�klanten�konden�wel�hun�kleding�laten�ver�
maken,� bijvoorbeeld� een� jongensbroek� uit� een�
herenpantalon�of�van�twee�jurken�één.�De�orders�
werden� verzameld� in� Naarden� waar� wij� woon�
den.�Marietje�Hardonk�van�het� atelier�nam� daar�
de� maten.� Mijn� vader� ging� in� de� hongerwinter�
met� de� slee� of� op� de� �ets� met� de� vermaakgoe�
deren� naar� Weesp.� Een� paar� weken� later� kwam�
alles� weer� terug� naar� Naarden.� Mijn� vader� had�
maar� één� doel� met� het� verstelwerk:� het� perso�
neel� vasthouden� zodat� hij� na� de� oorlog� meteen�
weer�aan�de�slag�kon.�Zijn�grote�angst�was�altijd�
zijn� mensen� kwijt� te� raken� aan� Amsterdam� om�
dat�daar�de�lonen�hoger�waren.�
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Voor�het�jaarlijkse�uitstapje�waren�twee�bussen�nodig.�

Net� als� andere� bedrijven,� deed� ook� de� Wetri,�
waar�toen�60�mensen�werkten,�in�1941�mee�aan�
de�Februaristaking.�Gedurende�de�oorlog�werd�
er�bij�het�bedrijf�geregeld�ingebroken�vanwege�
de�grote�voorraden�textiel.��
�

Op�kantoor�

�
Na� de� oorlog� werd� de� draad� letterlijk� weer�
opgepakt�en�was�het�business�as�usual.�Pien�van�
Lier� vertelde� echter:� In� 1959� kreeg� de� fabriek�
nog� een� �nanciële� knauw,� toen� een� Belgische�
klant�met� ongedekte�cheques� betaalde.�Maar�in�
de� loop� van� de� jaren� zestig� ging� het� �nancieel�
allengs�beter.�
Een� neef� van� haar,� Bob� Erwig,� werkte� in� de�
jaren� vijftig� op�kantoor� als� arbeidsanalist� waar�
hij� zich� een� jonkie!� voelde� tussen� de� al� wat�
oudere� mensen.� Praasterink� met� eeuwig� een�
sigarenpeuk� in� zijn� mond� en� de� kapper� die� de�
hele�staf�van�de�Wetri�knipte,� mailde� hij� vanuit�
Canada.� Bets� Sluyk�Scheermeijer� werkte� van�
�

1954� tot� 1963� op� de� debiteuren�� en� loonadmi�
nistratie�en�vertelt:�
Er� zaten� daar� ongeveer� zeven� man.� Toen� ik� er�
pas�was,�dacht�ik�dat�ik�gek�werd.�De�hele�dag�dat�
gestamp� van� de� machines� en� we� hadden� alleen�
maar�bovenramen.�Ik�voelde�me�opgesloten.�Maar�
als� de� machines� uitvielen� en� het� ineens� heel� stil�
werd,�dan�miste�je�het�wel.�Het�was�een�klein�maar�
gezellig�kantoor.�Ieder�jaar�gingen�we�met�het�hele�
bedrijf� een� dagje� uit,� naar� het� Drielandenpunt� of�
De�Efteling.�Na�negen�jaar�had�ik�er�genoeg�van�om�
in�dat�akelige�hok�aan�de�Ziekengracht�[zo� noem�
de�men�dat�stukje�Oudegracht]�te�zitten�en�ben�ik�
in�een�manufacturenzaak�gaan�werken.�
In� de� jaren� zestig� werkten� er� ook� Italiaanse�
gastarbeiders� bij� de� Wetri.� Pien� van� Lier:� Mijn�
vader�leerde�zichzelf�Italiaans�om�met�ze�te�kun�
nen�communiceren.�
�

De�grote�brand�

�
Hoewel� de� Wetri� tijdens� de� grote� brand� van�
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Weesp� in� 1968� pal� tegenover� het� brandende�
Geesink�complex� aan� de� Nieuwstad� lag,� bleef�
het� kurkdroge� pand� vol� brandbare� sto�en� ge�
spaard.� Dat� mag� een� wonder� heten,� want� het�
vensterglas�stond�bol�van�de�hitte�en�verderop�
in� de� binnenstad� ontstonden� door� overwaai�
end� vliegvuur� verschillende� kleine� brandjes.�
Fred�Draaijer�mocht�tijdens�de�brand�als�jonge�
tje� met� zijn� vader� mee� naar� de� fabriek:� De�ste�
nen� van� de� buitenmuur� waren� zo� heet� dat� je� er�
niet� eens� je� hand� op� kon� houden.� We� konden�
vanwege� de� hitte� niet� door� de� voordeur� naar�
binnen� maar� moesten� via� de� Middenstraat.� Er�
stond�een�stra�e�wind�die�ervoor�zorgde�dat�er�
brandend� verpakkingsmateriaal� van� Philips�
Duphar,�dat�in�het�pand�van�Geesink�lag�opge�
slagen,� over� Weesp� dwarrelde.� De� brandweer�
had� haar� handen� vol� aan� het� brandende� pand�
van� Geesink� en� de� inmiddels� in� brand� staande�
gereformeerde� kerk,� waardoor� de� binnenstad�
bewoners�op�zichzelf�aangewezen�waren.�
In�de�Wetri�was�de�stroom�eraf�en�er�was�ook�
geen� waterdruk.� Matthijs� van� Spengen,� Ed�
Masereeuw�en�anderen�hielden�met�emmertjes�
water� het� onbeschotte� dak� nat� en� trapten� de�
brandende�deeltjes�uit.�
�

Het�einde�
�

Begin� jaren� zeventig� liepen� de� zaken� van� de�
Wetri�terug.�Een�van�de�oorzaken�was�dat�men�
liever�katoenen�kleding�ging�dragen,�waardoor�
de�vraag�naar�nylon�onderkleding�afnam,�daar�
naast�werd�de�concurrentie�uit�Zuid�Europa�en�
het� Verre� Oosten� steeds� feller.� Daarop� inspe�
lend�liep�directeur�Jas�al�in�de�jaren�zestig�met�
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plannen�rond�om�een�tweede�productiebedrijf�
te� openen� in� Zuid�Afrika,� maar� dat� is� er� nooit�
van�gekomen.�
Over� het� einde� van� het� bedrijf� bestaan� ver�
schillende� lezingen.� De� Wetri� zou� in� 1974� ver�
kocht� zijn� aan� Hollandia�Textiel�in� Veenendaal,�
een� bedrijf� dat� eveneens� ophield� te� bestaan.�
Het� handelsmerk� zou� zijn� overgenomen� door�
Perfector,� groothandel� in� voeringsto�en� en�
capiton� (gestikte� sto�en).� Het� buitenatelier� in�
Hattem�sloot�in�1975�de�deuren.�
Na�de�sluiting�van�Wetri�kocht�de�gemeente�
Weesp� het� oude� schoolgebouw� voor� 210.000�
gulden.� Over� een� nieuwe� bestemming� werd�
lang� gedubd.� Uiteindelijk� maakte� het� gebouw�
plaats� voor� Het� Oude� Convent,� een� complex�
wooneenheden� voor� één�� en� tweepersoons�
huishoudens.�En�zoals�het�zo�vaak�gaat:�tijdens�
de�sloop�lag�tussen�de�puinhopen�het�bedrijfs�
archief,� maar� daar� keek� niemand� naar� om �
�
Dit�artikel�is�eerder�gepubliceerd�in�Historisch�
Weesp�nr.�1/2012�
�
Bronnen�
Gesprekken�met�diverse�oud�werknemers�en�
Pien�van�Lier�
Zie�voor�aanvullende�informatie:�
www.historischekringweesp.nl,�pagina�Dos�
siers�(Dossier�De�Wetri).�
�
Noot�
Een�lockster�werkt�met�een�machine�die�ervoor�
zorgt,�dat�een�rafelrand�niet�verder�kan�rafe�
len.�
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In het voetspoor van De Rijk

Krijgshaftig was het!

Een wandeling rond 1900 door Weesp

Hans�Mous�

Rond�1905�wandelde� professor�De�Rijk!�(in�feite�diens�opvolger,�de� echte!�was�
namelijk�al�acht�jaar�dood)�door�Weesp.�Het�was�een�merkwaardige�wandeling.�
Ook�al�is�de� prof!�tijdens�deze�wandeling�nauwelijks�buiten�de�bebouwde�kom�van�
Weesp�geweest,�toch�weet�hij�vandaag�de�dag�verwarring�te�stichten�met�
betrekking�tot�de�route�die�hij�heeft�afgelegd.�En�toch�gaan�we�proberen�om�in�zijn�
voetsporen�te�treden.�Ook�al�omdat�in�1905�Weesp�aan�de�vooravond�stond�van�de�
industrialisatie.�We�zullen�zien�wat�we�daarvan�op�deze�wandeling�gaan�merken.�
Net� als� bij� de� meeste� andere� wandelingen� uit�
het�boek�van�De�Rijk,�begint�ook�deze�tocht�in�
Hilversum.� Daar� neemt� onze� leidsman�de� trein�
naar�Weesp.�Of�liever�gezegd:�het�stoompaard,�
dat� snuivend� en� vurig� komt� aanrennen.� Kom�
daar� vandaag� de� dag� bij� de� NS� nog� eens� om!�
We� krijgen� van� de� schrijver� het� dringende� ad�
vies�om�aan�de�rechterkant�van�de�trein�plaats�
te� nemen.� Dat� doen� we� dan� ook.� Om� vervol�
gens� te� horen� te� krijgen� dat� de� heide� tussen�
Hilversum�en�Bussum�vrij�eentonig�is.�Nee,�dan�
het� boeiende� uitzicht� op� de� NS�stapelplaats�
Crailoo� dat� daarvoor� in� de� plaats� is� gekomen!�
Prorail� heeft� zo� ongeveer� het� hele� traject� tus�
sen� Hilversum� en� Bussum� volgestapeld� met�
eindeloze�hoeveelheden�rails�en�dwarsliggers.�
Onze�gids�vindt�dat�de�omgeving�daarna�een�
stuk� aantrekkelijker� wordt:� bij� Bussum� ziet� hij�
fraaie�villa s,�plantsoenen�en�kwekerijen,�moes�
tuinen� en� weiland.� Veel� van� dit� groen� is� in� de�
afgelopen� eeuw� vervangen� door� bebouwing�
die� zich� lang� niet� altijd� met� de� term� "fraaie�
villa s � laat� omschrijven.� Net� als� elders� hebben�
vele�panden�niet�hun�aantrekkelijkste�kant�naar�
het�spoor�gekeerd.�
Maar�de�trein�gaat�verder�en�voert�ons�dwars�
door�het�Naardermeer.�Hier�barst�onze�treinrei�
ziger� in� lyrisch� gezang� uit.� Dit� meer� is� reeds�
eeuwen� lang� een� waar� paradijs� voor� wilde� een�
den,� roerdompen,� talingen� en� allerlei� soorten�
van� watergevogelte.� Zie� de� zeezwaluwen� en�
brandvogels.� Dat� zwemt� en� �addert� en� dartelt�
en�duikt�en�stoeit�tusschen�wiegelende�biezen�en�
�

golvend� riet� over� de� breede� plompenbladen,� of�
hoog� in� de� lucht� boven� het� spiegelende� water�
vlak:�een�echte�waterwoestijn�in�al�hare�heerlijk�
heid.�
Fraai.� Maar� het� is� opmerkelijk,� dat� in� deze�
opsomming�van�vogels�de�aalscholvers�ontbre�
ken.�En�nog�veel�opvallender�is,�dat�de�schrijver�
de� wel� genoemde� vogels� zo� onbezorgd� laat�
dartelen,�terwijl�hij�toch�kon�weten�dat�hun�een�
ramp�boven�het�hoofd�hing.�Immers�in�novem�
ber� 1904� (dus� een� half� jaar� voordat� het� boek�
van� "De� Rijk � verscheen)� stelden� b&w� van� Am�
sterdam� aan� de� gemeenteraad� voor� om� het�
Naardermeer� te� gaan� gebruiken� als� vuilnisbelt�
van� de� hoofdstad.� De� gemeenteraad� is� er� niet�
mee� akkoord� gegaan,� maar� de� schrik� zat� er�
zodanig� in� dat� Jac.� P.� Thijsse� en� E.� Heimans� in�
actie� kwamen.� Zij� richtten� de� Vereniging� Na�
tuurmonumenten� op� die� in� 1906� het� Naarder�
meer�kocht.�
De�trein�dendert�vervolgens�langs�fort�Uiter�
meer�(dat,�anders�dan�in�1900,�door�bomen�aan�
het�zicht�wordt�onttrokken).�Aangezien�we�dit�
fort� al� bij� een� eerdere� wandeling� bezochten1� ,�
hoeven� we� niet� aan� de� noodrem� te� trekken.�
We�blijven�dus�zitten�tot�we�op�station�Weesp�
zijn� aangekomen.� Daar� verlaten� we� het� roken�
de�ros.�Het�station�is�na�1900�behoorlijk�veran�
derd.�Het�oudere�station�leek�nog�op�een�tradi�
tioneel� station� met� aan� drie� kanten� een� luifel�
en� vele� hoge� dubbele� glazen� deuren� die� toe�
gang�gaven�tot�het�perron.�Het�huidige�station�
is� een� grote� glazen� hal� die� voor� het� grootste�
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Het�oude�station�van�Weesp.�

deel� uit� een� �etsenstalling� bestaat� met� daar�
naast� een� uiterst� strakke� smalle� en� hoge� klok�
kentoren.� Ook� de� omgeving� van� het� station� is�
behoorlijk� anders� geworden.� Lag� het� gebouw�
in� 1900� nog� buiten� Weesp� achter� een� rij� hoge�
bomen,� tegenwoordig� ligt� het� binnen� de� be�
bouwing� met� aan� de� stadszijde� een� kaal� drie�
hoekig� plein� met� enkele� perrons� voor� de�
streekbussen.� Het� plein� wordt� omringd� door�
woningbouw� met� treurig� stemmende� bakste�
nen�muren.�
Weg� van� hier� dus,� rechtuit� het� stationsplein�
af� tot� we� aankomen� op� de� Herensingel.� Hier�
heeft� ooit� de� stadsgracht� gelopen.� Onze� wan�
delaar� ontwaarde� hier� de� grijze�veste�en� wees�
erop� dat� in� de� grachten� en� de� Vecht� vroeger�
zwanen�hadden�gezwommen�die�door�de�stad�
werden� onderhouden.� Het� verdwijnen� van�
deze�vogels�schrijft�hij�toe�aan�de�moderne�tijd�
die� geen� geld� overheeft� voor� zoo� menige� be�
koorlijke�gewoonte�der�oudheid.� Het� blijkt� toch�
een�beetje�anders�te�zijn.�In�1768�gaf�het�stads�
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bestuur� van� Weesp� een� publicatie� uit,� waaruit�
blijkt� dat� indertijd� niet� alleen� veel� zwaneneie�
ren�werden�gestolen,�maar�dat�ook�de�zwanen�
zelf� werden� ontvreemd.� De� boosdoeners� wer�
den� bedreigd� met� lijfstra�en� en� wie� hen� aan�
gaf,�kon�een�beloning�van�vijftig�gulden�krijgen.�
Blijkbaar�heeft�het�allemaal�niet�geholpen.�
Het� is� merkwaardig� dat� onze� reiziger� hier�
vandaan� de� vesting� zag� liggen.� Aan� deze� kant�
van�Weesp�was�er�geen�wal�en�de�stadsgracht,�
de� Herensingel,� was� rond� 1900� al� gedempt� en�
omgeven�door�huizen.�Ze�fungeert�nu�als�door�
gaande�verkeersweg.�Onze�wandelaar�kon�niet�
door�deze�omgeving�geboeid�worden.�Hij�sprak�
van� een� eigenaardig� stadsdeel� en� noemde� de�
Herensingel� een� rechthoekig� plein� met� geringe�
woningen� die� er� omheen� gebouwd� staan...� Het�
trekt�de�aandacht�door�zijn�zonderlinge� eenvor�
migheid;�de�huizenrijen�onder�één�dak�met�voor�
elke� woning� een� tuintje.� Nu� is� de� bebouwing�
aan� de� stationskant� tegenwoordig� niet� zozeer�
eigenaardig� alswel� een� steenwoestenij.� Even�
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verderop�naar�rechts,�waar�de�Herensingel�een�
bocht�naar�links�maakt,�zien�we�inderdaad�een�
rijtje�lagere�huisjes�met�voortuintjes.�Maar�vóór�
ons� en� links� zien� we� een� serie� aantrekkelijke�
gevels,� de� zogenaamde� Amsterdamse� huizen.�
Aangezien� ze� uit� 1876� stammen,� kunnen� ze�
onze�leidsman�moeilijk�zijn�ontgaan.�En�geringe�
woningen�zijn�het�bepaald�niet.�
We�gaan�hier�naar�links�en�steken�vervolgens�
over�bij�de�zebra�waarna�we�bij�de�Vecht�aanko�
men.� Als� we� bij� de� blauwe� houten� woonboot�
(bij� café� t� Helletje)� naar� links� kijken,� zien� we�
het�Weesp�van�na�1900:�een�grote�stalen�spoor�
brug� en� een� groot� bedrijvengebouw,� pro�
ducten�van�een�geïndustrialiseerde�maatschap�
pij.� Naar� rechts� kijkend� zien� we� het� pre�
industriële�Weesp:�zijn�geveltjes�langs�de�Vecht�
en� daarboven� de� Grote� of� Laurenskerk� met�
haar� hoog� opgetrokken� schouders.� Die� kant�
gaan� we� op.� We� steken� de� stalen� ophaalbrug�
over� en� komen� op� de� Hoogstraat,� zoals� de�
Vechtkade�heet.�Onze�wandelaar�maakte�eerst�
een�rondje�stadsgrachten�alvorens�zich�op�het�
centrum�van�het�stadje�te�storten�en�wij�volgen�
hem� gedwee.� We� kunnen� ervoor� kiezen� om�
aan� de� straatkant� te� blijven� of� het�
(aantrekkelijker)� voetpad� langs� de� Vecht� te�
volgen.�De�keus�is�gauw�gemaakt.�
Vanaf�dit�punt�hebben�we�een�mooi�uitzicht�
op�de�dubbele�witte�ophaalbrug�over�de�Vecht�
en�de�twee�molens�daarachter.�Het�grote�huis�
op�nummer�24�was�van�1924�tot�1966�het�raad�
huis� van� Weesperkarspel� (waarover� later�
meer).� Als� we� voorbij� de� dubbele� ophaalbrug�
zijn,�zien�we�aan�de�overkant�het�torenfort�op�
de� Ossenmarkt,� een� zusje� van� het� fort� Uiter�
meer.� Het� eiland� waarop� dit� ligt,� is� het� enige�
bebouwde�gedeelte�op�de�rechteroever�van�de�
Vecht.�We�vervolgen�onze�weg�langs�de�Vecht,�
tot�we�de�rivier�niet�verder�kunnen�volgen.�Op�
dit�punt,�aan�het�einde�van�de�Hoogstraat,�lag�
rond� 1900� een� zwem�� en� badinrichting.� Dat�
moet� ongeveer� geweest� zijn� waar� we� nu� de�
Watersportvereniging� de� Vecht� (van� 1933)� aan�
tre�en.�Het�zal�ongetwijfeld�een�openluchtbad�
geweest�zijn.�
We� slaan� hier� rechtsaf� (naar� een� straat� die�
�

Achter� t� Vosje� heet)� en� vervolgens� weer�
rechtsaf,� de� Oudegracht� op.� Deze� gracht,� met�
zijn� lage� huisjes,� doet� eerder� dorps� dan� stads�
aan.�Onze�gids�vermeldt�niets�over�de�Van�Hou�
tenkerk�die�we�aan�onze�rechterhand�tegenko�
men.� Het� zou� ook� opmerkelijk� zijn� als� hij� dit�
gebouw,� waarvan� de� bouw� in� 1905� begon,� in�
zijn�boek�uit�datzelfde�jaar�vermeld�had.�Wat�hij�
wel� uitgebreid� beschrijft,� is� het� Oude� Convent�
dat� op� deze� plaats� heeft� gestaan� en� waarvan�
de�naam�alleen�nog�bewaard�is�gebleven�in�een�
van� de� tussenstraten� tussen� Oudegracht� en�
Nieuwstraat.�De�Van�Houtenkerk�is�in�opdracht�
van� de� dames� Anna� en� Jet� van� Houten� ge�
bouwd� voor� de� Nederlandse� Protestanten�
bond.�De�buitenkant�lijkt�een�beetje�afgekeken�
van� de� Laurenskerk� (die� we� straks� nog� tegen�
komen),� met� haar� hoge� dak� en� de� toren� die�
daar� nauwelijks� bovenuit� steekt.� Het� interieur�
van� dit� Chocoladekerkje� is� prachtig.� Het� schip�
doet� denken� aan� een� scheepsruim� dat� op� zijn�
kop�is�geplaatst.�
We�laten�het�mooie�plein�met�stadhuis�rechts�
liggen� en� vervolgen� onze� weg� langs� de� Oude�
gracht.� Aan� de� overkant� van� deze� gracht� zien�
we�de�sierlijke�voorgevel�van�de�Lutherse�kerk�
met�gewelfd�dak�en�een�fraai�torentje.�Aan�het�
eind� van� de� Oudegracht� slaan� we� rechtsaf� en�
lopen�naar�het�water�van�het�Smal�Weesp.�Aan�
de� wallenkant� staat� een� soort� verroeste� dui�
ventil� vol� gouden� duiven.� Het� blijkt� een� beeld�
van� de� kunstenares� Marte� Röling� dat� de� ge�
meente�hier�in�2006�heeft�laten�neerzetten�ter�
gelegenheid� van� het� 650�jarig� bestaan� van�
Weesp.�Een�cadeau�voor�de�inwoners�dus.�Dat�
cadeau� doen!� moet� je� niet� te� letterlijk� opvat�
ten:� zo� werd� het� niet� op� prijs� gesteld� dat� ie�
mand� er� een� jaar� later� met� de� onderste� duif�
vandoor�ging.�
Links�en�rechts�zien�we�een�ophaalbrug.�We�
vervolgen� onze� weg� langs� de� Achteromstraat,�
het�laatste�gedeelte�van�onze�wandeling�langs�
de� oudste� Weesper� grachten.� Nog� vóór� de�
volgende�ophaalbrug�komen�we�bij�de�voorma�
lige� sluis� die� het� Smal� Weesp� van� de� Vecht�
scheidde.�Het�is�een�grote�rechthoekige�bakste�
nen� bak� met� muurankers.� De� sluisdeuren� met�
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het�opschrift�1970�rusten�werkeloos�in�de�wal�
lenkant,�immers�het�niveau�van�beide�wateren�
is� vandaag� de� dag� gelijk.� Op� elk� van� de� vier�
hoeken� staat� een� witte� kaapstander� waarmee�
voorheen�de�deuren�bediend�werden.�
Via� (opnieuw)� de� Hoogstraat� en� de� Kerk�
straat�bereiken�we�het�stadhuis�aan�de�Nieuw�
straat.� De� schrijver� doet� het� sterk� denken� aan�
het� paleis� op� de� Dam.� Nou,� een� klein� beetje�
dan.� Het� zijn� beide� gebouwen� van� grijze� na�
tuursteen�met�een�horizontale�en�een�verticale�
driedeling.� Bij� beide� springt� het� middendeel,�
bekroond�door�een�timpaan�en�een�rond�toren�
tje,� iets� naar� voren.� Maar� dit� stadhuis� is� op�
Weesper�schaal,�met�name�qua�afmetingen.�Je�
kunt�wel�zien�dat�de�stad�zich�in�1772�nog�aar�
dig� wat� kon� veroorloven.� Het� gebouw� concur�
reert� qua� indrukwekkendheid� een� beetje� met�
de�iets�verderop�gelegen�Laurentiuskerk.�Rond�
1900�stond�in�de�secretaris�kamer�op�de�eerste�
verdieping� een� notenhouten� kabinet� dat� ver�
schillende�voorwerpen�uit�de�Weesper�geschie�
denis� bevatte.� Tegenwoordig� is� het� Museum�
Weesp2� in� dit� gebouw� gevestigd.� Het� is� begin�
dit�jaar�na�een�langdurige�herinrichting�feeste�
lijk�heropend.�
We� hebben� de� Laurenskerk� al� enkele� keren�
genoemd,� nu� gaan� we� ernaar� toe.� We� komen�
niet�verder�dan�de�buitenkant,�de�kerk�is�name�
250�

lijk� (buiten� de� diensten)� alleen� in� de� zomer�
maanden� op� zaterdag� van� 13.00� tot� 16.00� uur�
geopend.� Wat� opvalt,� is� dat� deze� bakstenen�
gotische� kerk� een� enorm� hoog� dak� heeft.� De�
torenspits�steekt�dan�ook�maar�deels�boven�dit�
dak�uit.�Als�we�eromheen�lopen,�vallen�de�hoge�
ramen�op,�met�name�aan�de�kant�van�het�koor.�
Stadhuis� en� kerk� liggen� aan� de� Nieuwstraat,�
tegenwoordig� het� centrum� van� Weesp.� Oor�
spronkelijk� bevond� zich� hier� een� watertje,� de�
Grobbe,� dat� in� 1827� gedempt� werd.� Het� is� nu�
een�typische�hoofdstraat�van�een�Oudhollands�
stadje�met�zijn�lage�geveltjes�uit�de�zeventien�
de� tot� en� met� de� twintigste� eeuw.� Onze� wan�
delaar� vertelt� dat� hier� op� dinsdag� markt� werd�
gehouden.�En�dat�blijkt�nog�steeds�het�geval�te�
zijn.�
Aan� het� eind� van� de� Nieuwstraat� gaan� we�
rechtsaf�de�Slijkstraat�in.�De�schrijver�karakteri�
seert�deze�als�een�zeer�oud�deel�van�Weesp.�Het�
is� nu� een� voetgangersstraat� met� talloze� win�
kels� en� horecabedrijven.� Als� we� de� volgende�
zijstraat�rechts�inslaan,�staan�we�in�de�Midden�
straat.� Deze� was� volgens� onze� gids� een� cen�
trum� van� Weesp s� latere� geschiedenis.� Tegen�
woordig� is� het� een� verstilde� woonstraat,� die�
rond�1980�aan�het�verval�ontrukt�is.�Tot�dat�jaar�
gold� de� straat� als� een� achterbuurt.� Links�
(Middenstraat�9�en�11)�staan�twee�tuitgevels�die�

TVE�34e�jrg.�2016�

De�sluis�in�het�Smal�Weesp.�

De�Oudegracht.�

volgens� een� tweetal� stenen� in� de� top� uit� 1665�
dateren.�Iets�lager�staat�de�naam�Drosthagen�en�
daaronder� drie� gevelstenen� met� daarop� dames�
die� blijkbaar� geloof,� liefde� en� hoop� voorstellen.�
Onze� wandelaar� vermeldt� ze� niet,� wel� het� op�
schrift� dat� op� nummer� 18� te� lezen� is.� Hierin�
wordt� het� nageslacht� opgeroepen� om� de�voor�
zorg�van�Drosthagen�voor�armen,�weez �en�magen�
dankbaar� te� herdenken.� Cornelis� van� Drostha�
gen� (overleden� in� 1718)� bezat� in� de� panden� op�
nummer� 9� en� 11� een� jeneverstokerij.� Daarnaast�
was� hij� ook� nog� notaris� en� een� van� de� rijkste�
inwoners� van� Weesp.� Bij� zijn� dood� liet� hij� een�
groot�deel�van�zijn�vermogen�na�aan�het�Burger�
weeshuis,�het�gasthuis�en�de�armen�van�Weesp.�
Hierna� gaat� de� Middenstraat� met� een� grote�
bocht� om� het� koor� van� de� kerk� heen.� We� blij�
ven� deze� straat� volgen� en� zien� op� nummer� 37�
een� gevel� met� daarop� kleurige� schilderingen.�
Het� gaat� om� het� Weesper� Automaten� Kabinet�
waarin� enkele� honderden� antieke� speelauto�
maten�staan�uitgestald.�Blijkens�een�opschrift�is�
het�(voor�individuele�bezoekers)�gesloten.�Dat�
onze�wandelaar�hier�niets�van�vermeldt,�is�geen�
wonder:�het�was�ten�tijde�van�de�sluiting�(2014)�
pas�zo n�vijftien�jaar�open.�
Aan�onze�rechterhand�ligt�de�Gasthuissteeg,�
genoemd� naar� het� Sint�Bartholomeüsgasthuis,�
dat� onderdak� heeft� geboden� aan� reizigers,�
armen� en� wezen.� In� de� Gasthuissteeg� zien� we�
een�poortje�met�de�naam�van�het�gebouw,�een�
a�eelding� van� de� heilige� (met� mes!)� en� het�
jaartal� 1623.� Onze� gids� zal� waarschijnlijk� gelijk�
hebben,� als� hij� zegt� dat� het� oorspronkelijke�
gebouw� veel� ouder� is.� Als� we� de� volgende� zij�
straat� van� de� Middenstraat,� de� Schoolsteeg,�

inslaan,� zien� we� een� grotere� toegangspoort�
met� daarboven� het� jaartal� 1650.� En� daar� weer�
boven� een� wapenschild� met� het� jaartal� 1552.�
Voordat�de�lezer�de�draad�helemaal�kwijt�is:�de�
laatste�gevelsteen�komt�van�een�ander�gebouw�
en� het� gedeelte� van� het� gasthuis� aan� de�
Schoolsteeg� is� later� toegevoegd� aan� het� ge�
bouw�dat�al�aan�de�Gasthuisstraat�stond.�
We�keren�terug�naar�de�Middenstraat.�Direct�
na� het� pleintje�staat� een� huis� (op� nummer� 42)�
waarvan� de� muren� deel� hebben� uitgemaakt�
van�de�refter�van�een�klooster,�het�zogenaam�
de�Jonge�Convent.�Onze�schrijver�legt�uit�dat�de�
Middenstraat� eerst� in� een� kaarsrechte� lijn� ge�
projecteerd� was,� maar� dat� het� ontworpen� tra�
cé� dwars� door�het� klooster� heen� liep.� De� non�
nen� hadden� blijkbaar� invloed� op� het� landsbe�
stuur,� want� toen� zij� protesteerden� tegen� de�
aantasting� van� hun� bezit,� werd� het� tracé� ver�
legd.�En�zoo�verkreeg�de�!Middelstraat"�de�rich�
ting�die�ze�nog�heden�heeft.� Professor� toch!� Na�
de� ophe�ng� van� het� klooster� in� de� zestiende�
eeuw� heeft� de� Middenstraat� weer� een� min� of�
meer� recht� tracé� gekregen� (met� uitzondering�
van� het� gedeelte� rond� het� koor� van� de� kerk,�
maar� daar� stond� het� klooster� niet).� Hebt� u,�
hooggeleerde�heer,�soms�lopen�dromen?�
Langs� het� laatste� deel� van� de� Middenstraat�
staan�vele�lage�huisjes,�vaak�zonder�een�echte�
verdieping� erop.� Aan� het� eind� gaan� we� recht�
door,� de� brug� over� en� het� parkje� in.� We� zijn�
aangekomen� op� de� wallen� van� Weesp,� en� wel�
op� het� bastion� Rozenboom.� Dit� bastion� is� sa�
men�met�drie�andere�na�de�Franse�inval�in�het�
Rampjaar� 1672� tot� stand� gekomen.� In� 1551� lag�
de�stad�nog�tussen�de�Vecht,�de�Oudegracht�en�
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de�Herengracht.�In�de�zeventiende�eeuw�werd�
aan� de� westkant� de� Achtergracht� de� stads�
grens,�terwijl�aan�de�oostkant�het�eiland�waar�
op�nu�de�Ossenmarkt�ligt,�bij�de�stad�werd�ge�
trokken.� Voor� de� omwalling� van� 1673� waren�
acht� bastions� gepland,� maar� voor� de� laatste�
vier� was� er� niet� genoeg� geld.� Vandaar� dat� er�
(onder� andere)� bij� de� Herensingel� geen� wal� is�
geweest.�
Weesp� en� de� oorlogen� is� een� thema� dat� als�
een�rode�draad�door�het�verhaal�van�onze�wan�
delaar� loopt.� Hij� begint� al� direct� te� vermelden�
dat� Weesp� geen� gemakkelijke� prooi� voor� zijn�
vele� vijanden� was:� Krijgshaftig� was� het!� Zóó�
krijgshaftig,� dat� er� langen� tijd� velen� waren,� die�
meenden,�dat�het�zijn�naam�dankte�aan�het�mid�
del�Nederlandsche� wispe"� (wesp)� welke� naam�
de� plaats� vergelijkenderwijs� zou� gekregen� heb�
ben� om� haar� kloekmoedigen� tegenstand� tegen�
hare�vijanden.� Dat� heeft� niet� kunnen� verhinde�
ren,�dat�Weesp�in�1204�door�graaf�Lodewijk�van�
Loon� tot� assche� verbrand� werd.� Dat� gebeurde�
opnieuw�in�1356,�nu�door�Jan�van�Arkel.�In�1374�
dreigde�hetzelfde,�maar�toen�werden�de�Sticht�
se� troepen� met� een� hoge� losprijs� afgekocht.�
Een�eeuw�later,�in�1463,�was�Weesp�een�sterke�
vesting�geworden,�die�door�Utrecht�en�Muiden�
gezocht� (en� gevonden)� werd� als� bondgenoot.�
Keizer� Maximiliaan� slaagde� er� in� 1508� dan� ook�
niet�in�om�met�geweld�hertog�Karel�van�Gelder�
uit�Weesp�te�verjagen.�
We� vervolgen� onze� tocht� naar� rechts.� We�
komen� nu� aan� de� vestinggracht� op� de� plaats�
waar� vroeger� de� Klompbrug� lag.� Zij� is� vervan�
gen�door�een�dam�die�uitkomt�op�de�Utrechtse�

weg.� De� schrijver� vertelt� dat� de� brug� schilder�
achtig� ligt� over� de� breede� gracht,� met� aan� de�
overzijde�den�beboomden�weg.�Ook�al�is�de�brug�
vervangen,� dit� is� nog� steeds� een� aantrekkelijk�
punt� van� Weesp� met� aan� de� overkant� van� de�
gracht� de� rij� houten� huizen� (de� Vestingwet�
stond�hier�geen�stenen�bebouwing�toe)�en�op�
de�achtergrond�de�molen�De�Vriendschap.�
We�gaan�nu�een�stukje�terug,�linksaf�de�Wol�
lenweversbuurt� (een� straat!)� in.� Aan� het� eind�
slaan�we�rechtsaf�en�komen�op�de�Achtergracht.�
Net�zoals�de�Herensingel�geen�singel�meer�is,�is�
de�Achtergracht�geen�gracht�meer.�De�demping�
van�deze�laatste�vond�nog�niet�zo�heel�lang�gele�
den� plaats:� tussen� 1960� en� 1962� is� deze� gracht�
drooggelegd.�Daarvoor�had�men�twee�redenen.�
Het� verkeer� in� de� binnenstad� had� meer� ruimte�
nodig�en�het�water�in�de�gracht�stonk�verschrik�
kelijk.� De� stank� zou� veroorzaakt� zijn� door� de�
lozingen� die� vanuit� de� melkfabriek� Neerlandia�
werden�gedaan.�Onze�wandelaar�was�rond�1900�
(dus�toen�hier�nog�geen�melkfabriek�stond)�niet�
over�deze�gracht�en�haar�omgeving�te�spreken:�
#n� sprekend� voorbeeld� van� vervallen,� middel��
eeuwsch�stadsdeel.� Middeleeuws� kan� het� zeker�
niet� geweest� zijn,� omdat� de� gracht� pas� in� 1618�
1619�is�aangelegd.�Maar�in�1960�was�er,�blijkens�
foto s� uit� die� tijd,� zeker� sprake� van� verval.� Hier�
en� daar� lagen� de� kademuren� er� verzakt� bij� en�
tierde�het�onkruid�welig.�En�nu,�anno�2015,�heeft�
de� gemeenteraad� besloten� om� onderzoek� te�
laten� doen� naar� de� mogelijkheid� om� de� gracht�
weer�open�te�graven.�
We� vervolgen� onze� weg� langs� de� Achter�
gracht.� Waar� eerst� het� vervuilde� water� lag,�
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staan� nu� lange� rijen� geparkeerde� auto s.� Een�
teken� van� vooruitgang!� De� bebouwing� langs�
deze� straat� is� bepaald� niet� meer� vervallen,�
maar�lijkt�ook�in�de�verste�verte�niet�op�die�uit�
de� Middeleeuwen.� Het� is� grotendeels� negen�
tiende�� en� twintigste�eeuwse� laagbouw.� Voor�
bij�de�kruising�met�de�Breedstraat/Groenestraat�
zien�we�links�een�enorm�gat�in�de�bebouwing.�
Daar�heeft�tot�1983�de�melkfabriek�gestaan�en�
nu�is�er�niets.�Alsof�de�plek�gemeden�wordt�als�
de�pest.�
Even� verderop� is� links� de� Emmastraat.� De�
arbeiderswoningen� die� hier� staan,� werden� in�
1903�1904� gebouwd.� Ook� in� de� omringende�
straten� staan� arbeiderswoningen.� Veel� indu�
strie� had� Weesp� rond� de� eeuwwisseling� nog�
niet.� De� schrijver� vertelt� iets� over� de� bedrijvig�
heid� uit� vroeger� eeuwen:� de� bierbrouwerijen,�
de�lakennijverheid�en�de�branderijen.�Die�waren�
alle�rond�1850�zo�goed�als�verdwenen:�Veeteelt�
en� zuivelbereiding� zijn� tegenwoordig,� naast� de�
�

kleinere� nijverheid,� de� hoofdmiddelen� van� be�
staan.�Slechts�de�bekende�cacaofabriek�der��rma�
Van� Houten,� die� een� wereldvermaardheid� ver�
worven� heeft,� verdient� vermelding.� Uit� de� ver�
schillende� bijdragen� in� dit� nummer� van� TVE�
kunnen� we� opmaken� dat� inderdaad� bijna� alle�
industriële�bedrijven�in�Weesp�van�na�1905�da�
teren.�
Aan� het� eind� van� de� Achtergracht� slaan� we�
rechtsaf,�het�Binnenveer�op.�Daar�steken�we�de�
ophaalbrug� (heel� toepasselijk� voor� Weesp� de�
Zwaantjesbrug�genaamd)�over�en�gaan�rechtsaf�
de� Herengracht� op.� Halverwege� deze� gracht�
komen� we� de� (rooms�katholieke)� Sint�
Laurentiuskerk� tegen.� Eindelijk� een� kerk� met�
een�echte�toren!�Dat�is�overigens�niet�altijd�zo�
geweest.�Toen�de�kerk�in�1876�in�gebruik�werd�
genomen,�stond�van�deze�toren�alleen�nog�het�
onderste� gedeelte.� Het� geld� was� op� en� voor�
niets�gaat�de�zon�op.�Pas�in�1900�kon�de�toren�
voltooid�worden.�De�verhouding�tussen�hoogte�
en� breedte� van� de� kerk� is� zodanig,� dat� als� we�
ervoor�staan,�de�kerk�bijna�helemaal�achter�de�
toren�schuilgaat.�
De� Sint�Laurentiuskerk� is� in� 2014� gesloten.�
Het�aantal�kerkgangers�was�sterk�teruggelopen�
en�er�was�geen�geld�om�de�problemen�met�de�
fundering�op�te�lossen.�De�plannen�om�de�kerk�
op�de�toren�na�te�slopen�en�op�het�vrijkomende�
terrein� huizen� te� bouwen,� zijn� (voorlopig)� van�
de�baan.�De�huidige�eigenaar�onderzoekt�welke�
mogelijkheden�er�zijn�om�het�gebouw�te�exploi�
teren.�
Via� de� Zwaantjesbrug� keren� we� terug� naar�
het�Binnenveer�en�vandaar�naar�het�verlengde�
van� deze� straat,� het� Buitenveer.� Onze� wande�
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laar� moet� namelijk� ook� nog� wat� kwijt� over�
Weesperkarspel,� de� gemeente� die� indertijd�
Weesp�in�een�halve�boog�omsloot.�We�kwamen�
al�eerder�langs�het�vroegere�raadhuis�van�deze�
(in� 1966� opgeheven)� gemeente� aan� de� Hoog�
straat.� Weesperkarspel� was� qua� oppervlakte�
een� der� grootste� gemeenten� van� Nederland.�
Maar:�onevenredig�aan�die�grootte�is�haar�bevol�
kingsaantal.� t� Bedraagt� slechts� 2250,� wier� be�
staansmiddelen�zijn:�veeteelt�en�zuivelbereiding.�
We� volgen� het� Buitenveer� en� komen� al� snel�
weer�bij�het�Smal�Weesp.�We�steken�de�Prinses�
Irenelaan�over�en�zien�dan�aan�de�overkant�van�
het� water� de� villa� Casparus.� Onze� wandelaar�
zag� haar� boven�het�dichte�geboomte�uitsteken.�
Daar� hoeft� deze� villa� vandaag� de� dag� geen�
moeite�voor�te�doen,�slechts�een�grasveld,�een�
vijver�en�het�Smal�Weesp�liggen�tussen�haar�en�
ons.� De� schrijver� noemt� haar� een�ware�lustwa�
rande�die� door�hare�groteske�uitvoering�zeer�de�
aandacht�trekt.� Nou,� de� aandacht� trekt� ze� nog�
steeds�met�haar�roomgele,�oranje�en�rode�kleu�
ren�en�haar�opeenstapeling�van�daken.�Was�ze�
vroeger�de�woning�van�de�familie�Van�Houten,�
tegenwoordig�is�ze�opgedeeld�in�diverse�appar�
tementen.�Ze�ligt�niet�langer�in�haar�reusachti�
ge� eentje� op� een� uitgestrekt� terrein,� maar�
wordt�ge�ankeerd�door�twee�halfronde�appar�
tementengebouwen.� Daarachter� vormen� ver�
schillende��ats�de�coulissen�van�dit�toneel.�
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Voort�gaan�we,�achter�onze�gids�aan�langs�het�
Smal� Weesp,� waarin� een� groeiend� aantal� ple�
zierboten� onze� aandacht� trekt.� Aan� de� over�
kant� zien� we� nog� de� fraaie� molen� Het� Haantje�
(die� er� in� 1900� wel� stond,� maar� niet� vermeld�
wordt� door� de� schrijver),� nog� meer� plezierbo�
ten,� nog� meer� �ats� en� uiteindelijk� een� aantal�
bedrijven,�totdat�we�onder�een�blauw�gekleur�
de�brug�doorgaan�en�uitkomen�bij�het�Amster�
dam�Rijnkanaal.� Onze� wandelaar� vindt� dit� een�
van� de� mooiste� plekjes� uit� Weesp s� omgeving.�
Daar� valt� vandaag� de� dag� over� te� twisten.� Je�
moet� in� elk� geval� niet� al� te� zeer� om� je� heen�
kijken,� want� dan� zou� bijvoorbeeld� je� aandacht�
getrokken�kunnen�worden�door�de�brug�waar�
over�het�verkeer�hoog�over�het�kanaal�raast.�
Maar� het� is� mooi� geweest.� We� gaan� langs�
dezelfde� route� terug� naar� Weesp,� waar� we� de�
trein� naar� Hilversum� nemen.�Het� is� een� bijzon�
dere�dag�geweest.�
�
Afstand:�6,�3�kilometer�
Horeca:�op�diverse�plaatsen�langs�de�route.�
�
Noten�
1.� Zie� Welige� weiden� aan� alle� kanten� in� TVE� 3,�
2013.�
2.� Openingstijden:� woensdag� t/m� zondag� van�
13.30�tot�17.00�uur.�
�
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Briefhoofden als visitekaartje

� � Cees�Pfei�er�

In�de�tijd�dat�we�nog�gewoon�op�papier�communiceerden�en�de�postbode�drie�keer�
per�dag�langskwam,�speelden�brie�oofden�in�het�bedrijfsleven�een�belangrijke�rol.�
Het�waren�de�visitekaartjes�van�bedrijven,�vooral�bedoeld�om�te�imponeren.��
Om�de�fabriek�zo�imposant�mogelijk�in�beeld�te�
brengen,� maakte� de� ontwerper� (meestal� de�
drukker)� veelal� gebruik� van� vogelvlucht� per�
spectief!� om� daarmee� een� indrukwekkend�
beeld�van�de�fabriek�te�geven.�Vaak�werden�er�
meer�gebouwen�afgebeeld�dan�er�in�werkelijk�
heid� waren� en� datzelfde� gold� voor� het� aantal�
schoorstenen.�Die�hadden�weer�een�andere�rol�
in�het�geheel.�Ze�braakten�inktzwarte�rookplui�
men� uit.� Nu� zou� zo!n� plaatje� een� doorn� in� het�
oog�zijn�van�de�milieufreaks.�Maar�in�de�icono�
gra�e�van�de�negentiende�en�begin�twintigste�
eeuw� betekende� die� rook� voorspoed,� werkge�

legenheid� en� welvaart.� Dat� de� aan� de� waslijn�
hangende� was� van� de� buren� onder� het� roet�
kwam�te�zitten�telde�niet�mee.��
Het�Gemeentearchief�Weesp�heeft�een�aardi�
ge�collectie�brieven�van�bedrijven�die�in�Weesp�
en� de� omliggende� gemeente� Weesperkarspel�
waren� gevestigd.� De� meeste� van� die� brieven�
zijn�geadresseerd�aan�de�gemeente.�Bij�het�op�
ruimen�van�de�oude�correspondentie�is�men�zo�
slim�geweest�om�van�alle�afzenders�één�brief�in�
een� map� te� bewaren� als� een� mooi� tijdsbeeld.�
Uit� deze� collectie� maakten� we,� met� dank� aan�
het�archief,�deze�selectie.�

Ballintijn,�de�oudste�apotheek�van�Weesp,�bestaat�nog�steeds.�

Haardenfabriek�Becht�&�Dyserinck�was�met�400�werknemers�ooit�een�belangrijke�Weesper�werkgever.�Het�draait�om�
verwarming�zoals�het�bedrijfslogo�overduidelijk�laat�zien.�

�
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De�Weesper� Margarinefabriek�De�Valk!�was�landelijk�bekend�met�de�margarine� Weesper�Kluit!.�De�slagzin� Weesper�
Kluit,�boven�alles�uit"!�mocht�door�Weespers�graag�verbasterd�worden�tot� Weesper�Kluit�stinkt�de�pan�uit!.�

�

�

Een�van�de�oudste�brie�oofden�in�de�collectie�is�die�van�de�Stoom�,�Boek,�Courant��en�Handelsdrukkerij�P.P.�Kool�die�
ook�uitgever�was�van�de� Weesper�Courant!.�Verder�had�Kool�een�boekhandel,�leesbibliotheek�en�boekbinderij,�zo�
staat�op�deze�uit�1889�daterende�rekening.�

De�in�1933�opgerichte� Hollandsche�Gummifabrieken�Weesp!�maakte�sto�en�voor�de�bekende�Falcon�regenjassen�van�
Hollandia�Kattenburg�in�Amsterdam.�In�de�jaren�zestig�maakte�het�bedrijf�onder�de�naam� Weesp�Plastics!�onder�
andere�de�bankbekleding�van�de�NS�treinen�en�plastic�tafelkleedjes�voor�de�HEMA.�
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De�Gebroeders�Hamstra�speelden�een�belangrijke�rol�in�de�automobielindustrie�met�hun� Ever!�producten�zoals�
radiateurhoezen.�

Huib�van�Leeuwen!�was�een�bekende�producent�van�en�groothandel�in�wijnen,�likeuren,�limonades�en�bier.�Het�
bedrijf�was�gevestigd�in� d!Oranjeboom!�aan�de�Nieuwstad,�een�oude�mouterij�uit�de�tijd�dat�Weesp�dè�jeneverstad�
van�Nederland�was.�Een�bekende�limonademerk�was�!t�Nikkertje.�

Rijwielfabriek� Magneet!�vestigde�zich�in�1948�in�de�leegstaande� Villa�Casparus!�van�Van�Houten�aan�de�Korte�Stam�
merdijk.�De�mooie�door�architect�Salm�ontworpen�villa�is�dan�ook�afgebeeld�in�het�brie�oofd�van�deze� eerste�fa�
briek�van�roestvrije�rijwielen!.�

�
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De��rma�Geesink�toont�in�1924�trots�haar�gebouwen�aan�de�Nieuwstad.�De�illustratie�is�naar�de�werkelijkheid,�maar�
door�de�weergave�in�perspectief�zijn�de�gebouwen�iets�te�langgerekt�en�overdreven�weergegeven.�Opmerkelijk:�geen�
zwarte�rookpluim�boven�de�schoorsteen.�

Cartouche�op�de�kaart.�
De�aan�de�Hoogstraat�gevestigde� Moutsuikerindustrie�&�Extractiebedrijf�Maltostase!�heeft�zijn�oorsprong�waar�
schijnlijk�in�de�jeneverindustrie.�Het�bedrijf�zou�later�bekendheid�krijgen�onder�de�naam� Trifax!.�

Roetzwarte�rook�brakende�schoorstenen�op�dit�brie�oofd�van� Neerlandia�v/h�Jansen�&�Storms!,�fabriek�van�melk�
producten.�De�fabriek�was�gevestigd�in�enkele�panden�van�een�voormalige�jeneverstokerij�aan�de�Achtergracht.�De�
vogelvluchtperspectief!�illustratie�toont�de�karakteristieke�witte�panden�aan�de�gracht�die�pas�in�de�jaren�zeventig�
werden�afgebroken.�

258�
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�
Pluimvee�,�vee��en�vogelvoederfabriek� Koninklijke�P.�Sluis!�koos�ervoor�om�haar�bekende�slagzin� Kiest�eieren�voor�
Uw�geld"!�in�haar�brie�oofd�te�verwerken.�De�in�Driemond�(Weesperkarspel)�gevestigde�fabriek�is�in�de�perspectief�
tekening�naar�de�werkelijkheid�weergegeven.�
�

Weesp�telde�aan�het�begin�van�de�vorige�eeuw�verschillende�tabaksfabrieken�waar�tabak�en�sigaren�werden�ge�
maakt.�De� NV�Stoom�Tabak�&�Sigarenfabrieken�v/h�R.�Brouwer�&�P.�Peelen�&�Zoon!�pakt�uit�met�een�indrukwek�
kend�brie�oofd.�

�
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Leergang�Gooi�o�logie�najaar�2016�
�

Water�tussen�Vecht�en�Eem�

�
Tussen�Vecht�en�Eem�organiseert�in�samenwerking�met�De�Vrienden�van�het�Gooi,�de�Stichting�
Omgevingseducatie�en�andere�organisaties�weer�een�leergang�Gooi�o�logie.�
Deze�leergang�behandelt�een�aantal�aspecten�van�het�water�tussen�Vecht�en�Eem.�
De�leergang�begint�met�een�inleiding�in�de�paleogeogra�e�van�het�gebied.�Hoe�is�het�
landschap�van�Vecht�en�Eem�ontstaan�en�wat�voor�rol�heeft�het�water�hierin�gespeeld?�De�
transformatie�van�een�dekzandlandschap�naar�een�uitgestrekt�moerasgebied,�doorsneden�
door�rivieren,�vormde�de�onderlegger�voor�het�huidige�landschap.�
De�volgende�les�gaat�in�op�de�menselijke�ingrepen:�hoe�is�de�huidige�waterhuishouding�
ontstaan�en�wat�zijn�daar�de�kenmerken�van?�Tenslotte�besteedt�de�leergang�in�de�derde�les�
aandacht�aan�de�waterplantengemeenschappen�in�ons�gebied�en�de�kwaliteitsaspecten�van�
water�die�bepalend�zijn�voor�bijzondere�water�ora.�
�
Daarnaast�vindt�er�nog�een�excursie�plaats�op�een�nader�te�plannen�zaterdagochtend.�
�
Data:�
De�lessen�vinden�plaats�op�woensdagavonden:�
��
12�oktober:�Drs.�Sander�Koopman,�Paleogeogra�e�van�ons�gebied;�
��
26�oktober:�Dr.�Chris�de�Bont,�Ontstaan�&�kenmerken�van�de�huidige�
waterhuishouding;�
��
2�november:�Prof.�dr.�Wim�Weijs,�Bijzondere�water�ora.�
�
Tijdstip:�19.30�tot�uiterlijk�22.00�uur.�
�
Plaats:�Infoschuur� t�Gooi�van�het�Goois�Natuurreservaat�(GNR),�Naarderweg�103A,�
Hilversum�(tussen�de�stations�Bussum�Zuid�en�Hilversum�Mediapark),�met�
parkeergelegenheid.�
�
Deelnemersbijdrage�
De�deelnemersbijdrage�bedraagt� �60,�inclusief�(digitaal)�lesmateriaal.�Bij�aanmelding�over�
te�maken�naar�Geopark�NL44�RABO�0136�4583�78.�
�
Aanmelden�
Aanmeldingen�via�het�Geopark�Gooi�en�Vecht�in�oprichting,�o.v.v.�'leergang�Water',�naam,�
telefoonnummer�en�e�mailadres.�
E�mail:�info@geoparkgooienvecht.eu�
�
�
�

�
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Archiefnieuws

Weesper industrie in de archieven van het RHC Vecht
en Venen

Wouter�van�Dijk�

Wanneer�de�term� industrie!�valt,�wordt�al�gauw�gedacht�aan�grote�fabrieken�en�
rokende�schoorstenen�die�we�kennen�uit�de�negentiende�en�twintigste�eeuw.�
Industrieën�in�de�betekenis�van�geprofessionaliseerde�bedrijfstakken�bestaan�
echter�al�veel�langer,�ook�in�Weesp.�Deze�plaats�is�van�oudsher�een�bedrijvige�stad.�
Een�blik�in�de�archiefdepots�laat�dat�ook�zien.�Al�in�de�Middeleeuwen�vestigden�zich�
vele�brouwerijen�binnen�de�stadsmuren�vanwege�de�goede�kwaliteit�van�het�water�
uit�de�Vecht.�Daarnaast�waren�in�Weesp�de�gebruikelijke�bedrijfstakken�die�in�
iedere�middeleeuwse�stad�te�vinden�waren�zoals�leerlooierijen,�timmerbedrijven,�
bakkerijen�enzovoorts.�
�
Met� deze� bedrijven� en� beroepsspecialisatie�
kwamen�ook�de�gilden.�In�de�archieven�van�het�
RHC�Vecht�en�Venen�in�Weesp�zijn�bijvoorbeeld�
nog� stukken� terug� te� vinden� van� het� timmer�
mans�,� metselaars�,� glazenmakers�,� schoenma�
kersgilde�en�van�het�turf��en�korendragersgilde�
in� Weesp,� al� gaan� deze�documenten� niet� hele�
maal�terug�tot�de�Middeleeuwen.1�Waar�Weesp�
natuurlijk� veel� bekender� door� is� geworden,� is�
de� jeneverindustrie.� Een� prachtig� relikwie� uit�
dat�tijdvak�van�de�Weesper�industriegeschiede�
nis� is� het� instructie�� en� receptenboekje� dat� in�
het� archiefdepot� in� Weesp� wordt� bewaard:�
Onderricht�van�eenighe�grove�distilation.2� In� dit�
waarschijnlijk� zeventiende�eeuwse� boekje�
wordt� precies� uit� de� doeken� gedaan,� hoe� een�
perfecte� jenever,� koren�� of� brandewijn� ge�
maakt� dient� te� worden.� Daarnaast� staan� er�
receptvariaties� in� voor� de� echte� �jnproevers.�
Dit� boekje� is� overigens� geheel� digitaal� door� te�
bladeren�op�onze�website.3�
In�de�negentiende�eeuw�kwam�ook�in�Weesp�
de� moderne� industrie� op.� Het� bekendste� en�
belangrijkste�voorbeeld�hiervan�is�de�cacao��en�
chocoladefabriek� C.J.� van� Houten� &� Zn,� in� de�
volksmond�kortweg�Van�Houten�genoemd.�Zo n�
anderhalve� eeuw� lang� speelde� dit� bedrijf� een�
belangrijke� rol� voor� de� werkgelegenheid� in� de�
stad.� Het� wereldwijd� opererende� concern� was�
zelfs� lange� tijd� de� grootste� werkgever� van�
Weesp.� Hoewel� het� bedrijfsarchief� van� de� fa�
�

briek� tegenwoordig� in� het� Noord�Hollands� Ar�
chief�in�Haarlem�wordt�bewaard,�heeft�het�RHC�
Vecht� en� Venen� ook� een� aanzienlijke� collectie�
Van�Houten�materiaal�in�de�depots.4�Een�ander�
voorbeeld� van� een� groot� bedrijf� waarvan� een�
collectie� in� onze� depots� bewaard� wordt,� is� de�
�rma� Hamstra,�tegenwoordig�bekend� van� hor�
ren�en�gevestigd�in�Almere.�Dit�bedrijf�is�lange�
tijd� in� Weesp� gevestigd� geweest� en� meer� dan�
honderd�jaar�geleden�gestart�met�de�fabricage�
van�pakkingen.5�
Met�de�ontwikkeling�naar�steeds�groter�wor�
dende�fabrieken�en�een�steeds�verder�gespeci�
�ceerd� productieproces� werd� de� rol� van� de�
mens� in� de� negentiende�� en� vroeg�twintigste�
eeuwse� industrie� meer� en� meer� die� van� een�
vervangbaar� radertje� in� het� geheel.� Het� salaris�
van� het� personeel� was� bovendien� een� grote�
kostenpost� op� de� begroting.� Slechte� arbeids��
en� leefomstandigheden� voor� ongeschoold�
personeel� waren� veelal� het� gevolg,� en� niet�
alleen�in�de�fabrieken,�wat�op�den�duur�de�ont�
wikkeling� van� vakbonden� in� de� hand� werkte.�
Ook� hiervan� hebben� we� in� het� archief,� zij� het�
incompleet�wat�periode,�omvang�en�archiefvor�
mende� organisatie� betreft,� een� aantal� voor�
beelden.�
Het�zijn�echter�niet�alleen�de�grote�bedrijven�
die� van� belang� zijn� voor� het� creëren� van� een�
volledig�beeld�van�de�geschiedenis�van�Weesp.�
Kleine� bedrijven� kunnen� net� zo� goed� beeldbe�
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palend� voor� de� lokale� omgeving� zijn� geweest,�
en� daarmee� een� stempel� op� de� Weesper� ge�
schiedenis� hebben� gedrukt.� Een� voorbeeld� van�
een�kleiner�Weesper�bedrijf�waarvan�enig�docu�
mentatiemateriaal� in� onze� depots� bewaard�
wordt,� is� de� �rma� Wildschut,� een� voormalige�
smederij.� Als� vertegenwoordiger� van� de� bedrij�
vigheid�op�deze�schaal�berust�bij�het�RHC�Vecht�
en� Venen� ook� het� archief� van� een� plaatselijke�
middenstandsvereniging.�
Natuurlijk�zijn�wij�altijd�op�zoek�naar�archieven�
van� bedrijven� die� een� belangrijke� rol� in� Weesp�
en� omgeving� hebben� gespeeld.� Heeft� u� mis�
schien� nog� een� oud� bedrijfsarchief� van� een� ty�
pisch�Weesper�bedrijf�in�uw�bezit�of�kent�u�men�
sen�bij�wie�dit�misschien�op�zolder�staat�te�ver�
sto�en?� Neemt� u� dan� vooral� contact� met� ons�
op.� Wellicht� blijken� de� stukken� interessant� om�

op�te�nemen�in�de�collecties�van�het�RHC,�zodat�
ook�latere�generaties�kennis�kunnen�nemen�van�
de� geschiedenis� van� bedrijven� die� vandaag� de�
dag�beeldbepalend�zijn�voor�Weesp�of�dat�in�het�
verleden�zijn�geweest.�
�
Noten�
1.� GAW028�12���Gilden�te�Weesp,�1598�"�1925.�
2.� GAW028�01���Stad�Weesp,�1355�1795�(1890),�inv.nr.�
216.�
3.� www.rhcvechtenvenen.nl�
4.� GAW132�Collectie�Van�Houten�te�Weesp�/�Peter�van�
Dam,� GAW093� Collectie� Cacao�� en� chocoladefa�
briek�C.J.�van�Houten�te�Weesp�
5.� GAW106�Collectie�Hamstra�te�Weesp,�1908�2001.�

�
Wouter�van�Dijk�is�archiefmedewerker�RHC�Vecht�
en�Venen.�

Agenda
Activiteiten�
�
September�
11�
HHK� Albertus�Perk!�organiseert��etstocht�Van�be�
waarschool�naar�gymnasium.�In�het�kader�van�Monu�
mentendag�leidt�Kees�van�Aggelen�de�deelnemers�
langs�een�reeks�Hilversumse�scholen.�Verzamelen�om�
14.00�uur�met��ets�op�de�Kerkbrink.�
�
17�
Huizen�"�Havenfestival,�zie�ook�
www.havenfestivalhuizen.nl�
20�
Historisch�Café�Naarden,�in�het�Vestingmuseum,�West�
walstraat,�6�Naarden.�Sander�Wassing�spreekt�over�De�
Raad�van�Beroerten.�Aanvang�20.00�uur.�
24�
Huizen�"�Fietstocht�o.l.v.�Jan�Rebel.�Start�om�13.30�
uur.�
�
27�
Huizen�"�Huizer�Café,�Bakboord�70.�
Ook�op�10�oktober�en�15�november�
�
oktober�
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1�
Open�Dag�TVE,�in�samenwerking�met�de�Historische�
Kring�Weesp,�met�lezingen�en�excursies.�Het�thema�is�
Industriële�ontwikkelingen�en�sociale�verhoudingen�
Gooi�en�Vechtstreek.�
Aanmelden�via�de�website:�
www.tussenvechteneem.nl/open�dag/�
�
6�
HKGL�Lezing�over�de�tafelcultuur�in�Nederland�door�
de�eeuwen�heen,�locatie�kasteel�Sypestein,�aanvang�
20.00�uur.�Meer�informatie�volgt�op�www.hkloenen.nl.�
�
12�
Start�van�de�verdiepingsleergang�Gooi�o�logie�Water�
tussen�Vecht�en�Eem�in�de�Infoschuur�van�het�Goois�
Natuurreservaat�(Naarderweg�103A,�Hilversum;�tus�
sen�Bussum�Zuid�en�Mediapark),�aanvang�19.30�uur:�
drs.�Sander�Koopman�over� Paleogeogra�e�van�ons�
gebied!;�op�26�okt.:�dr.�Chris�de�Bont�over� Ontstaan�&�
Kenmerken�van�de�huidige�waterhuishouding!;�op�2�
nov.:�prof.dr.�Wim�Weijs�over�Bijzondere�water�ora!.�
De�leergang�kost�euro�60,00�incl.�digitaal�lesmateriaal.�
Een�nader�te�plannen�excursie�vindt�plaats�op�een�
zaterdagochtend.�
Aanmelden�via�Geopark�Gooi�en�Vecht;�email:�in�
fo@geoparkgooienvecht.eu�o.v.v.� leergang�Water!,�
naam,�tel.nr,�e�mailadres,�of�schriftelijk�bij�mw.�Hetty�
Laverman,�Valkeveenselaan�48,�1411�GT�Naarden.�
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�
November�
9�
�
Lezing�van�Henk�Michielse,�Hoe�God�verscheen�tussen�
Vecht�en�Eem�7e�10e�eeuw,�in�de�Doopsgezinde�Kerk,�
Wladimirlaan�10,�Bussum.�Toegangsprijs�euro�6,00.�
�
15�
Historisch�Café�Naarden,�in�het�Vestingmuseum,�West�
walstraat�6,�Naarden.�Anne�Medema�houdt�een�lezing�
over�gemeentelijke�herindelingen.�Aanvang�20.00�uur.�
22�
Historische� Kring� Baerne,� in� Het� Brandpunt,� Oude�
Utrechtseweg� 4a,� Baarn.� Frits� Booy� houdt� een� lezing�
over�Vier�eeuwen�BN ers�in�Baarn.�Aanvang�20.00�uur.�
�
december�
15�
�
HKGL�organiseert�een�thema�avond�over�(Ver)bouwen�
in�de�Vechtstreek.�Meer�informatie�volgt�op�
www.hkloenen.nl�
�
Tentoonstellingen�
�
Historische�Kring�Baerne�
Hoofdstraat�1a,�Baarn�
Expositie�Kleeding�&�Zo.,�t/m�1�oktober�woe�van�14.00�
16.00�uur�en�za�van�11.00�13.00�uur.�
�
Historische�Kring�Blaricum�
Brinklaan�4A,�Blaricum�
Expositie�BVV 31�i.v.m.�85�jarig�bestaan,�t/m�za�17�sep�
tember,�do�van�20.00�22.00�en�za�van�14.00�16.00�uur.�
�
Comenius�Museum�
Kloosterstraat�33,�Naarden�
Tot�januari�2017�tentoonstelling�Wereldbeeld;�de�zin�
tuiglijk�waarneembare�wereld.�Het�wereldbeeld�uit�de�
Orbis�Sensualium�Pictus�vormt�het�uitgangspunt�voor�
de�tentoonstelling.�In�deze�expositie�worden�verschil�
lende�edities�van�dit�beroemde�boek�getoond,�maar�
ook�een�aantal�kunstwerken�die�op�het�wereldbeeld�
uit�dit�boek�zijn�gebaseerd.�Di�zo�van�12.00�17.00�uur.�
�
Historische�Kring�Eemnes�
Oudheidkamer�Eemnes,�Raadhuislaan�21,�
Tentoonstelling�van�Eemnesser�merklappen.�Diverse�
mensen�hebben�hun�merklap�beschikbaar�gesteld�
voor�deze�expositie.�Merklappen�worden�al�gemaakt�
sinds�de�Middeleeuwen.�T/m�17�september�za�van�
14.00�16.00�uur.�
�
Geologisch�Museum�Ho�and�
Hilversumseweg�51,�Laren�
Permanente�expositie�Goois�Verleden.�Hier�komen�de�
geologische,�paleontologische,�archeologische�en�

�

landschappelijke�facetten�van�het�Gooi�aan�bod.�
Di�zo�13.00�16.30�uur.�Elke�derde�zondag�van�de�
maand�is�er�een�lezing�van�14.00�15.00�uur.�
�
Historische�Kring�Laren�
De�Lindenhoeve,�Burg.�Van�Nispenstraat�29,�Laren�
Digitale�tentoonstelling�on�line�over�de�geschiedenis�
van�de�gezondheidszorg�in�Laren.�In�de�Lindenhoeve�is�
een�expositie�met�voorwerpen�over�dit�onderwerp.�
Eigen�collectie,�za.�van�14.00�16.00�uur.�
�
Museum�Spakenburg�
Oude�Schans�47�63,�Bunschoten�Spakenburg�
Op�een�prachtige�plaats�aan�de�oude�haven�en�tegen�
over�de�eeuwenoude�scheepswerf�ligt�Museum�Spa�
kenburg.�In�het�museum�wordt�het�verhaal�verteld�
van�de�gemeente�Bunschoten.�Deze�gemeente�be�
stond�oorspronkelijk�uit�drie�kernen:�Bunschoten,�
Spakenburg�en�Eemdijk.�Sinds�1974�is�de�gemeente�
uitgebreid�met�een�deel�van�Hoogland:�Zevenhuizen.�
De�verschillende�kernen�hebben�alle�een�rijke�historie�
die�in�het�museum�wordt�getoond.�Van�april�tot�novem�
ber�op�maandag�13.30�17.00�uur,�dinsdag�t/m�zaterdag�
10.00�1700�uur�zondag�gesloten,�van�november�tot�april�
op�woensdag�t/m�zaterdag�12.00�16.00�uur.�
�
Museum�Weesp�
Nieuwstraat�41,�Weesp�
Permanente�tentoonstelling�Weesp:�Van�veenland�
schap�tot�industriestad�
met�o.a.�Weesper�porselein�en�reclamemateriaal�van�
Van�Houten.�Woe�zo�13.30�17.00�uur.�
�
Kasteel�Loenersloot�
Rijksstraatweg�211,�Loenersloot.�
Kijk�op�www.kasteelloenersloot.nl�voor�bijzonderhe�
den�en�aanmelding�voor�rondleidingen.�
�
Stadswandelingen�
Huizen:�iedere�tweede�zaterdag�van�de�maand�wan�
deling�door�het�authentieke�dorp.�
Aanvang�14.00�uur�bij�het�Huizer�Museum�Schouten�
huis,�Achterbaan�82,�1271�TZ�Huizen�
Naarden:�
Vereniging�Vestingstad�Naarden�organiseert�iedere�
derde�zondag�van�de�maand�een�stadswandeling�in�en�
om�de�vesting.�
Aanvang�12.30�uur�bij�de�Utrechtse�Poort,�Ruys�
daelplein.�
Blaricum:�1�oktober,�vertrek�vanaf� Achter�de�Deel!,�
het�onderkomen�van�de�HK�aan�de�Brinklaan�4a.�Start�
om�14.30�uur,�aanmelden�bij�secretaris@hkblaricum.nl�
�
Astrid�Becker�
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Colofon
�

De�Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem�(TVE)�is�een�samenwerkingsverband�van�meer�dan�40�lokale�en�regionale�or�
ganisaties� op� historisch� en� aanverwant� gebied.� De� Stichting� bevordert� en� verbreidt� de� kennis� op��
historisch�gebied�betre�ende�de�streek.�Voorts�ijvert�zij�voor�het�behoud�van�cultuurhistorische�en�karakteristie�
ke�waarden.�Donateurs�van�TVE�ontvangen�het�tijdschrift�gratis.�
�

Website:�www.tussenvechteneem.nl�
�

Donatie�/�Abonnement�en�ANBI�
De�minimumdonatie�bedraagt� �19,50�per�jaar.�Aanmelding�als�donateur�kan�het�hele�jaar�door�plaatsvinden.�Het�
bedrag�wijzigt�niet,�maar�u�ontvangt�de�al�verschenen�nummers�in�dat�jaar.�U�kunt�zich�aanmelden�via�de�websi�
te,� onder� gelijktijdige� overmaking� van� uw� donatie� op� bankrekening� NL� 95� INGB� 000389� 20� 84,� t.n.v.� Stichting�
Tussen�Vecht�en�Eem,�Bussum,�onder�vermelding�van�!Nieuwe�donateur".�Ook�kunt�u�zich�schriftelijk�aanmelden�
bij�de�donateursadministratie�van�TVE,�p/a�Rostocklaan�7,�1404�AD�Bussum�of�telefonisch�via�nummer�035�694�
7726.�De�Stichting�Tussen�Vecht�en�Eem�is�door�de�Belastingdienst�aangemerkt�als�een�culturele�ANBI.�
�

Dagelijks�bestuur�
e�mail:�secretariaat@tussenvechteneem.nl�
Voorzitter:�J.L.�(Jan)�Vollers,�Van�der�Helstlaan�2,�1412�HK�Naarden�#�035�694�8846��
voorzitter@tussenvechteneem.nl�
Secretaris:�J.�W.�(Jan)�Siebenga,�Julianalaan�10,�1412�GS�Naarden�#�035��694�4956�
secretariaat@tussenvechteneem.nl�
Penningmeester:�S.A.J.J.�(Iny)�Hoogendijk�Vranken,�Rostocklaan�7,�1404�AD�Bussum�#�035�694�7726�
penningmeester@tussenvechteneem.nl�
Lid:�A.A.A.�(Astrid)�Becker,�Naarden,�tel.�035�695�0402�
Lid:�J.J.L.��(Joris)�Cammelbeeck,�Naarden,�tel.�035�6839318�
Lid:�H.A.J.�(Harry)�Machielse,�Bussum,�tel.�o35�7851303�
Lid:�E.E.�(Ed)�van�Mensch,�Hilversum,�tel.�035�623�4913�
��
Aangesloten�organisaties�
Gooi� e.o.�� AWN� Naerdincklant�Archeologie� tussen� Eem� en� Vechtstreek,� Cultuurcompagnie� Noord�Holland,� Erf�
goed� Utrecht,� Landschap� Erfgoed� Utrecht,� Nederlandse� Genealogische� vereniging� afdeling� Gooi� en� Eemland,�
Stad� en� Lande� Stichting,� Stads�� en� Streekarchief� Naarden,� Stichting� Omgevingseducatie� Gooi,� Vecht�� en� Eem�
streek,�Streekarchief�Gooi�en�Vechtstreek�Hilversum,�Vereniging�Vrienden�van�het�Gooi;�Baarn���Historische�kring�
Baerne;�Blaricum���Historische�kring�Blaricum,�Stichting�Karakteristiek�Blaricum,�Stichting�Couleur�Local�Blaricum;�
Bussum� �� Historische� kring� Bussum;� Eemnes� �� Historische� kring� Eemnes;� Hilversum� �� Hilversumse� Historische�
Kring� Albertus�Perk,�Stichting� De�Hof,� Stichting� Hilversum,�Pas�Op!;�Huizen� �� Historische� kring� Huizen,� Stichting�
Huizer�Museum,�Vrienden�van�het�Oude�Dorp�Huizen;�Laren:�Geologisch�Museum�Ho�and,�Historische�kring�La�
ren,�Singer�Laren,�Stichting�Oude�Landbouwgewassen�Laren;�Loenen���Historische�kring�Loenen;�Muiden���Histo�
rische� kring� Stad� Muiden;� Naarden� �� Comenius� Museum,� Stichting� Oude� Begraafplaats� van� Naarden,� Stichting�
Vrienden� van� het� Nederlands� Vestingmuseum,� Vereniging� Vestingstad� Naarden,� Stichting� De� Vesting� Naarden;�
Soest� �� Historische� vereniging� Soest/Soesterberg;� Wijdemeren� �� Historische� kring� Ankeveen,� "s�Graveland,� Kor�
tenhoef,�Historische�kring�Loosdrecht,�Historische�kring�Nederhorst�den�Berg,�Kasteel�Museum�Sypesteyn,�Ver�
eniging�Curtevenne;�Weesp���Historische�kring�Weesp,�Gemeentemuseum�Weesp.�
�

Het�tijdschrift�Tussen�Vecht�en�Eem�is�een�uitgave�van�TVE�en�verschijnt�viermaal�per�jaar.�
�

�
Redactie�
J.M.�(Hans)�Mous,�(hoofdredacteur),�Stam�39,�1275�CE�Huizen,�tel.�035�#�5267458�
F.J.�(Frits)�Booy,�Baarn�(eindredactie)�
J.J.L.�(Joris)�Cammelbeeck,�Naarden�
C.M.�(Niels)�van�Driel,�Gemeentearchief�Gooise�Meren�en�Huizen�
S.C.L.�(Stanny)�Verster,�Loenersloot�
C.F.�(Claudette)�Baar�de�Weerd,�Nederhorst�den�Berg�
Gastredacteur:�Cees�Pfei�er,�Historische�Kring�Weesp�
Voor�vragen�over�abonnementen,�bezorging�en�nabestelling�kunt�u�terecht�bij�S.A.J.J.�Hoogendijk�(035�694�7726).�
�
Redactieadres�����035�526�7458�#�redactie@tussenvechteneem.nl�
Opmaak� Olf�Henselmans,�Huizen�
Druk� Drukkerij�J.�Bout�&�Zonen,�Huizen�NH�
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