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WOORD VOORAF

En achter het tuinpad van mijn vader………zie ik 
de hoge bomen staan……onvergetelijke woorden, 
gezongen door Wim Zonneveld, die herinneringen 
oproepen aan vroeger. Als bewoners van Driemond 
staan we er nauwelijks bij stil dat alle toekomst-
plannen die we nu uitvoeren, het heden maken tot 
geschiedenis van Driemond. 

De Geinbrug  was tot 1961 de historische locatie-
naam van de huizen en boerderijen langs het Zand-
pad, daar waar de Gaasp, het Gein en Smal Weesp 
samen kwamen. De Geinbrug lag in de toenmalige 
gemeente Weesperkarspel, een zelfstandige gemeen-
te rond de stad Weesp (1600 - 1966).
En met huize Driemond, vroeger op de plek waar nu 
de begraafplaats van Driemond ligt, gaat de historie 
van Driemond zelfs terug tot in de 16e eeuw.
De boerderijen, molens, huisjes, winkeltjes, 
bedrijfjes, fabrieken, het Merwedekanaal, de draai- 
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en ophaalbruggen, de Provinciale weg, hebben in de 
afgelopen periode van pakweg 100 jaar het aanzien 
veranderd en bepaald van de Geinbrug .
In april 1961 kreeg de Geinbrug bij besluit van de 
gemeenteraad van Weesperkarspel de naam  
Driemond. Sinds 1966 ligt Driemond binnen de 
Gemeente Amsterdam, later binnen het Stadsdeel 
Amsterdam Zuidoost.

De Historische Kring Driemond (zie onze website 
www.historischekringdriemond.) heeft zich met 
enthousiasme, sommigen met passie, gestort op het 
verleden van Driemond, of historisch beter gezegd 
van de Geinbrug. Naast gezellige bijeenkomsten met 
een tiental vrijwilligers, worden anekdotes, foto-
materiaal en gegevens verzameld over vroeger. 
De behoefte om de identiteit van het kleine dorp te 
bewaren, leeft duidelijk binnen de Kring. 
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Wij hebben al veel materiaal verzameld, geleend, of 
gekregen (waarvoor onze dank!). Zoveel, dat wij  
regelmatig inloopdagen organiseren in ons Dorps-
huis om bewoners en geïnteresseerden kennis te  
laten nemen van de historie van Driemond. Inloop-
dagen over de fabrieken van Sluis, Otten en De 
Gaasp, over het bloeiende verenigingsleven, over 
bedrijfjes en winkels van vroeger, over de scholen en 
over de oorlogstijd in Driemond zijn er al geweest.  
Ambitieus als we zijn, willen we nog diverse 
boekwerken maken over de historie van Driemond. 
Dit kost tijd, vooral omdat wij het zelf willen doen, 
gebruik makend van de kennis bij de bewoners.

Om toch wat te laten zien van vroeger, hebben wij 
ruim 100 foto s geselecteerd en voorzien van een 
tekst. Dit fotoboek zien wij als het visitekaartje van 
de Historische Kring Driemond en van Driemond. 
Het kan een bijdrage zijn aan het historische besef 

over ons dorp. Maar bovenal moet het veel lees- en 
kijkplezier geven aan degenen die herinneringen 
hebben aan de Geinbrug, Driemond en/of Weesper-
karspel.
Met dank aan Stadsdeel Zuidoost voor een onder-
steunende bijdrage in de kosten, zodat wij de prijs 
van het fotoboek laag kunnen houden, maar toch 
genoeg inkomsten krijgen om ons werk voort te zet-
ten. En met dank aan de Dorpsraad Driemond voor 
de geboden ondersteuning.
 
Met vriendelijke groet,

De Historische Kring Driemond
Cor en Alice Draijer, Henk Niesing, Tjark Keijzer, 
Leny Schuitemaker, Berthy Ram, Hans Buijs,  
Toon Bakker, Rob Jongkind, Maurits Dalmulder, 
Sophia Loch, Martin Scholten en Tom Witkamp.
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Huize Driemond. In 1642 kreeg n van Nederlands 
grootste bouwmeesters, nl Philips Vingbooms, 
van Gerbrant Anslo lakenkoper te Amsterdam 
opdracht een landhuis te bouwen. In die tijd wer-
den er vele landhuizen in de omgeving van Weesp 
gebouwd die dit gebied verfraaiden. Dit landhuis 
moest gebouwd worden op ongeveer de plaats waar 
de Gaasp, Gein en Smal Weesp samenvloeiden. Het 
te bouwen landgoed kreeg dan ook de naam Huize 
Driemond. Van dit huis werd de volgende omschrij-
ving gegeven:
Het huis is groot, mooi en twee verdiepingen hoog 

met een plat dak, waar een galerij omheen loopt om 
daar te wandelen en overdag de omliggende streken 
en ’  nachts ongehinderd de pracht van de hemel 
te bezien. V r het huis was een mooie fontein die 
alleen al 20.000 guldens had gekost. Achter het huis 
in de tuin was een nog grotere fontein met een kleine 
waterval. Tussen het huis en de laatstgenoemde jet 
d eau was een grote vis-vijver, helemaal gemetseld; 
het was een groot vermaak om daar de vissen te 
voeren, die in groten getale aan 
kwamen zwemmem en uit dartelheid soms helemaal 
uit het water sprongen. Midden in de tuin was een 

nog grotere visvijver en aan het einde daarvan een 
kostbare menagerie. De vijver voor de zeevogels 
was heel sterk en in de bodem gemetseld. Rondom 
de vijver waren zeer brede gangen en daaromheen 
sierlijke gebouwen,die deels dienden voor vogel-
kooien, deels voor de mensen om naar de dieren te 
kijken,kaart te spelen,te triktrakken enz. Er waren 
verschillende water- en landvogels, gewone  en 
zeldzame, als  pauwen, paarlhoenders, fazanten enz. 
In de nabijheid van de menagerie was een kolfbaan 
en in de onderste verdieping van het grote huis was 
een billardzaal. Het huis was uiteraard ook prachtig 
gestoffeerd en gemeubileerd en men had 10 perso-
nen in dienst om dit buiten te verzorgen.  
Door de hoge kosten die aan dit landgoed waren 
verbonden is het vaak van eigenaar verwisseld. 
Ten slotte is het medio de 19e eeuw gesloopt en in 
Driemond herinnert niets meer dit mooie landhuis 
genaamd Huize Driemond. Alleen de fontein van dit 
landhuis is bij sloop verplaatst naar huize Franken-
dael aan de Middenweg in 
Amsterdam. In het boek de Zegepralende Vecht 
staan de volgende prenten waaruit de schoonheid 
van dit huis blijkt:
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De kaart (pag. 10) uit 1869 heeft betrekking op de plattelandsgemeente Weesperkarspel. Weesperkarspel besloeg 
toen 4688 bunders land en had 1500 inwoners. De gemeente werd omringd door de gemeenten Weesp, Diemen, 
Muiden, Naarden, Hilversum, Ankeveen, Nederhorst den Berg, s Graveland, Nigtevecht, Aboude-Proosdijk en 
Ouder Amstel. Weesperkarspel bestond uit meer dan twintig polders. De gemeente Weesp werd aan drie kanten 
door Weesperkarspel ingesloten.

Toen in 1815 het Koninkrijk der Nederlanden werd opge-
richt kregen alle gemeenten het verzoek een voorstel in 
te dienen voor een gemeentewapen. Oorspronkelijk is het 
wapen van Weesperkarspel afgeleid van het oude wapen van 
Weesp en dat van de Bijlmermeer. Uit een kaart uit 1749 
blijkt dat Weesp en Weesperkarspel hetzelfde wapen voer-
den, pas in 1817 werden ze verschillend.  
Het wapen van de Bijlmermeer was al in gebruik in de 17e 
eeuw en afgebeeld op een bodebus uit 1627. Op dit wapen 
staat een reiger die  
misschien verwijst naar het kasteel Reigersbosch, dat echter 
al v r 1450 verdwenen was. Deze reiger wordt begeleid 
door drie hoorns die later verbasterd werden tot bloedzui-
gers. Zowel Weesp als Weesperkarspel is/was een waterrijke 
gemeente, wat in het wapen terug te vinden is.



Opening stadhuis van 
Weesperkarspel. Dit mooie 
pand staat op de hoek Hoog-
straat - Kerkstraat in Weesp en 
boven de deur hangt een bord 
met het woord Weesperkar-
spel. De zelfstandige gemeen-
te Weesperkarspel had haar 
gemeentehuis staan in een 
andere gemeente, nl. Weesp. 
Het laatste pand was deze 
voormalige patrici rswoning. 
De foto dateert uit 1924; 
toen was het pand geheel 
ingericht als gemeentehuis. 
Bij de ophef en opdeling van 
de gemeente Weesperkarspel 
werd dit pand een particulier 
huis;  
Midas Dekkers woont er nu.
Op de foto staan 48 personen 
w.o. de burgermeester, 
college, gemeenteraadsleden,  
personeel, veldwachters, enz. 12



De Edelachtbare Heer 
J.C.F. Bletz, burgemeester 
van Weesperkarspel, statig 
in zijn werkkamer in het 
gemeentehuis van Weesper-
karspel op de Hoogstraat 
24 in Weesp (omstreeks 
1926). 
Weesperkarspel had, 
hoewel een zelfstandige 
gemeente, geen eigen raad-
huis en het bestuur zat in 
de loop der tijd op verschil-
lende locaties, o.a. op de 
bovenste verdieping van 
het stadhuis van Weesp. 
Het laatste pand was in de 
Hoog-straat tot 1966, toen 
Weesperkarspel in dat jaar 
opgeheven werd. 13
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Opening burgemeester Bletzstraat door de oud burgemeester Bletz kort na zijn afscheid. 

Foto omstreeks 1922.



In 1931 werd de 
Heer W.J.A.C. Bins 
tot burgermeester 
van Weesperkarspel 
benoemd. De Heer 
Bins behoorde tot de 
C.H.U. ( Christelijke 
Historische Unie). 
Hier staat de burger-
meester met echtge-
note in de Bletzstraat, 
op weg naar een 
plechtigheid want 
hij heeft zijn ambts-
keten om en een hoge 
hoed meegenomen. 
Op de achtergrond 
staat het zogenaamde 
werklozenlokaal en is 
de oprit van de hoge 
brug te zien. 
Foto omstreeks 1938.
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Deze sfeerfoto is v r 1925 gemaakt, want in dat jaar werden de kap en de wieken van deze molen,  
De Gemeenschap nr.2, gehaald (nr. 1 staat ook langs de Gaasp in Diemen, zonder kap). Tegenwoordig 
wordt deze molen de Gaaspermolen genoemd. Op de voorgrond de voormalige boerderij van de familie 
Snoek aan de Lange Stammerdijk nr. 12. De Stammerdijk is een eeuwenoude verbindingsweg van Weesp 
naar Amsterdam, die loopt vanaf de Vinkenbrug in de Gemeente Diemen- en Diemerdam naar Weesp.16
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De molen De Gemeenschap nr. 2 in volle glorie Op een kaart 
uit 1749 van het hoogheemraadschap komt deze molen al voor. 
Deze watermolen werd gebouwd in 1707 en had als taak het 
water uit de Gemeenschapspolder te malen. 17
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In 1927 werden de kap en wieken gesloopt en nam een dieselgemaal de maalfunctie over. Bekende families 
hebben op deze molen gewoond zoals de familie Hogenberg en de familie Griffioen. Een molen zonder wieken 
is eigenlijk geen gezicht dus besloot men hem te restaureren en tegelijk om te dopen tot Gaaspermolen. 
Er werd een stichting Vrienden van de Gaaspermolen opgericht en sinds 2002 staat hij weer compleet te pronken. 
Het juiste adres van deze molen is Lange Stammerdijk nr. 20.



Hier is een molen te zien die 
in 1932 geheel door brand 
verwoest werd. Het is de 
Gaaspermolen die in de 
polder Gein en Gaasp stond. 
De ligging was aan de Gaasp, 
nu Provincialeweg 22. Het is 
een achtkantige bovenkruier 
met buiten-kruiwerk. Een 
windmolen die tot taak had 
de polder van 401 ha droog 
te houden. 
In 1927 werd in deze molen een ruwoliemotor met centrifugaalpomp geplaatst.  
Met de molen ging het in de jaren daarna slecht. Op 1 april 1929 werden door  
een windstoot as en wieken van de molen geslingerd. 19



Medio juli 1932, tijdens werkzaamheden van een schilder, 
ontstond brand waardoor de molen geheel afbrandde.  
Ter plaatse werden vervolgens een woonhuis en een machine-
kamer gebouwd, in plaats van een nieuwe molen.  
Tegenwoordig wordt het huis bewoond door particulieren, maar 
het gewelf van de achterwaterloop is nog steeds aanwezig en is 
het laatste bestanddeel van de voormalige Gaaspermolen.

20 Voor het huis, de heer Gerrit Bellaar.



 
Op 7 april 1903 
stuurde G.A.Moolhuizen 
een kaart naar iemand 
met hartelijke dank voor 
de ontvangen 
felicitatie op 1 april.  
Waarschijnlijk was hij jarig.  
Rechts op Zandpad nr. 6: de bakkerskar van bakker Smit. Aan de overzijde van de Gaasp c.q.  
Weespertrekvaart lag een batterij van het verdedigingssysteem van het leger. 
Op deze plek werd later de fabriek van Sluis gebouwd. 21



Deze foto dateert uit ongeveer 1900 toen alle verkeer vanuit Amsterdam alleen via het Zandpad 
en de draaibrug naar Weesp kon komen. De Geinbrug was toen nog van hout. De twee jongens 
op klompen en met pet kijken toe. Verder is een zeilvrachtboot te zien, bovengrondse 
energieleidingen en ijzeren hekjes voor enkele huizen.22



Een foto uit 1930. Schipper van Dijk vervoerde met zijn boot turf bestemd voor winkelier Verbeek 
die in het witte huis woonde. Rechts naast hem woonde bakker Smit en op de hoek zijn 
schoonvader. De weg gaat rechtsaf richting Amsterdam en rechtdoor naar het Gein. 
De situatie is later gewijzigd door de aanleg van de nieuwe Provinciale Weg richting het Gooi. 23



24 De houten Geinbrug met rechts caf  Geinzicht.



Het is moeilijk deze plek nu te herkennen 
(omstreeks 1930). Hiernaast een gedeelte 
van de buitenplaats Schoonoord aan het 
begin van het Gein. Op de plaats waar nu 
de provinciale weg is aangelegd waren 
twee bedrijven: links Caf  Geinzicht en 
rechts daarnaast smederij Fakkeldij. 25



Smederij Fakkeldij met op de achtergrond Huize Schoonoord. Omstreeks 1930.
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Op pagina 27 de villa Schoonoord , gelegen daar waar het riviertje t Gein in de Gaasp stroomt.  
Deze buitenplaats werd in het laatst van de zeventiende eeuw gebouwd in opdracht van de Amsterdamse 
chirurg Fonteijn. Schoonoord  is vaak door vererving of verkoop in eigendom overgegaan. 



In 1812 kwam dit  
buitenverblijf door 
verkoop in handen van 
Gijsbert de Clercq die 
het kocht voor 19.900 
gulden, hetgeen toen  
een hoge prijs was.  
De transactie werd als 
volgt omschreven: 
De hofstede genaamd 
Schoonoord, met 
deszelfs herenhuizing, 
stallingen, koetshuis, 
tuinmanswoning, koepel 
en verdere getimmerten, 
mitsgaders landerijen, 
groot tezamen ruim 10 
morgen weespermaat, 
doch voetstoots staande 
en gelegen aan de 
oostzijde van het Gein, vooraan bij de Geinbrug en uitkomende aan het Weesperzandpad onder de gerechte van 
Weespercarspel voor de helft in het water genaamd De Hengel , met het daarbij zijnde rietland, liggende  
buitendijks aan Smal Weesp en het begin van de Gaasp, tegenover de Geinbrug . 
In 1870 werd de villa gesloopt en vervangen door het tegenwoordige buitenverblijf. 27



  In 1637 werd door  
  de Staten van  
  Holland en West- 
  Friesland octrooi  
  verleend tot de  
  aanleg van het  
  Zandpad. Hierdoor  
  ontstond er een  
  goede verbinding  
  tussen Amsterdam  
  en Weesp. 

Doordat het water van het riviertje het Gein in de Gaasp uitmondde was hier een brug 
nodig. De eerste brug was van hout en deze foto werd omstreeks 1920 gemaakt.  
Over de brug rijdt een melkauto die bij de boeren de volle melkbussen ging ophalen 
en vervolgens leeg en schoon terugbracht.28



Omstreeks 1935 werd de houten 
Geinbrug vervangen door een stenen 
brug. Op de achtergrond is de fabriek 
van Sluis te zien. In deze tijd werd ook 
de Provincialeweg verbreed. 29

Bekisting voor bouw Geinbrug.



Dit is het huis van de familie Verbeek, gelegen aan het 
Zandpad tussen de firma De Groot en bakker Smit.  
Op deze plek had Jaap van Schaik later zijn fietsenzaak. 
Mevrouw Verbeek verkocht snoep van n cent maar  
ook kruidenierswaren. Haar zoon Reijer ventte met  
petroleum. Foto omstreeks 1940.
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Zandpad nr. 10. Deze prachtige foto, gemaakt omstreeks 1920, toont het timmerbedrijf van de familie 
De Groot met woonhuis. Momenteel zit hier de 4e generatie in. Beide panden zijn nog steeds aanwezig. 
Waarschijnlijk poseert hier Egbert De Groot (rechts) met zijn personeel terwijl ook een kind toekijkt.  
Is dit de toekomstige opvolger? Ook te zien is een Mallejan, een wagen, bestaande uit een as met twee 
hoge wielen en een disselboom, om bomen en andere lange, zware vrachten te vervoeren. 31



Hier was gevestigd de fietsen-
zaak genaamd de AANLOOP. 
Deze zaak werd verkocht door 
Jaap van Schaik aan Gerard 
Kroese. De deur wordt open 
gedaan voor de nieuwe  
eigenaar. Foto omstreeks 
1970.
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Het echtpaar D. de Rooy-Wismeyer is 50 jaar  
getrouwd. De Heer de Rooy was koetsier bij 
Niesing op de strowagen. Deze foto is omstreeks 
1910 genomen aan het Zandpad, voor de winkel 
van Schippers (nu Bleijenberg).
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  Wij gaan terug in de  
  geschiedenis van de  
  winkel aan het Zandpad  
  nr. 16 in Driemond. 
  In 1934 deed Gerrit Jan  
  Bleijenberg zijn boer 
  derij Het Gein weg en  
  hij kocht het winkeltje 
  Zandpad nr. 16 van de  
  heer Oostenrijk voor 

de prijs van fl. 5.000,- wat in 1934 een aardige prijs was. V r 1934 waren de heer Niesing en daarna de 
heer Schipper eigenaar geweest van deze winkel. De heer Bleijenberg was niet de enige kruidenier want 
vlak bij hem waren ook nog de firma Millenaar en Meester hier gevestigd. Het winkeltje was maar klein 
wat u op het plaatje kunt zien. Foto omstreeks 1920. 34



De heer G.J.  
Blijenberg heeft de 
zaak verbouwd en 
heeft zich later  
aangesloten bij de 
VIVO inkoop- 
organisatie zoals u 
op de foto kunt zien. 
Hier ziet u de heren 
Gerrit Jan en Dirk 
Bleijenberg samen 
met hun echtgenoten. 35



  De zaak is inmiddels  
  naar Gerard en Wilma,  
  de 3e generatie,  
  overgegaan. Veel is  
  veranderd, veel is er  
  bij gekomen.  
  Er kwam een kassa  
  en het poffen was 

afgelopen. De tijden veranderen ook aan de Geinbrug. De laatste 
jaren is dit bedrijf de enige levensmiddelen zaak in ons dorp.36



Kruidenierswinkel 
Geinbrug. Vroeger waren 
er vele honderden kleine 
kruidenierswinkels in 
Nederland die na de jaren 
1950-1960 verdwenen 
door het systeem van  
zelfbediening en  
supermarkten. Vroeger 
was het zo dat iedere 
ondernemer zich bij zijn 
eigen soort producten 
moest houden. Een  
kruidenier mocht geen 
brood, zuivelproducten, 
drogisterijartikelen en 
rookwaren verkopen.  
Ook kwam het veel voor 
dat de ondernemer eerst 
ging horen en daarna 
afleveren. Bij de kleinere bedrijven werd vaak “op de pof” gekocht. In deze zaak op de hoek  
bij de Geinbrug was oorspronkelijk de winkel van Marietje Gems en Jan Meester gevestigd,  
die later opgevolgd werden door Gerard Spek. Foto omstreeks 1920. 37



De veevoederfabriek Otten aan het Zandpad. Foto omstreeks 1919.38



Sfeerbeeld Zandpad. Foto omstreeks 1946. 39



Deze luchtfoto geeft een goed overzicht van het gehele complex Otten’s veevoeder- en oliefabrieken. 
Op de hoek van het Zandpad en de burgemeester Bletz-straat. Tegenwoordig staan daar nieuwbouw-
woningen, met daarachter appartementen aan het J. Kruiswijkhof. Foto omstreeks 1946.40



Dit stukje 
Zandpad was het 
entree van 
Driemond, met 
op de achter-
grond de fabriek 
van firma Otten. 
Deze foto zal 
omstreeks 1966 
gemaakt zijn. 
Eerste pand 
rechts was de 
bakkerij van 
Jan Smit, 
daarnaast de 
fietsenzaak van 
Jaap van Schaik 
waarvan alleen 
de benzinepomp 
te zien is. 
Er naast de bouwmaterialen van het timmeraannemersbedrijf van De Groot. Vervolgens de kruidenierszaak 
van Dirk Bleijenberg. Op de hoek Zandpad-burgemeester Bletzstraat was nog een kruideniersbedrijf  
gevestigd van Jan Meester, later van Gerard Spek. 41
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Sfeerbeeld Zandpad met zicht op Otten. 
Foto omstreeks 1966.



Zandpad nr. 26. 
De heer A. H. 
Zwart (1903-1972) 
begon een kappers-
zaak aan het Zand-
pad nr. 26. Eerst in 
zijn eigen woning, 
maar die werd in 
1934 verbouwd tot 
een echte kap-
perswinkel voor 
heren en kinderen. 
Ook verkocht 
hij tabakswaren 
waarvoor hij een 
vergunning had. 
In die tijd lieten 
mannen zich 
scheren door 
een barbier zoals 
de kapper toen 
genoemd werd. Toen de elektrische scheerapparaten in de handel kwamen was dit afgelopen. Vroeger had iedere 
barbier/kapper een kapperspaal voor zijn zaak staan. Later werd een kleine kapperspaal  aan de muur bevestigd. 
Op deze foto staan ook 3 jongens te kijken wat de fotograaf doet; jammer dat wij geen namen weten. 43



Deze foto is in 
1934 gemaakt toen 
in dat jaar het huis 
verbouwd werd tot 
een echte kappers-
zaak werd, waar 
men 
tegelijkertijd 
sigaren/sigaretten/
pijpen kon kopen. 
Kapper Zwart 
staat er trots op. 
Naast hem staat 
zijn personeel 
waarschijnlijk een 
leerling ook wel 
inzeper genoemd. 
Hij moest de 
scheerklanten goed 
inzepen waarna de 
barbier de klant 
kon scheren.
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Op deze foto is 
te zien hoe een 
kapperszaak 
eruit zag in die 
tijd (omstreeks 
1934). Op de 
spiegel staat 
geschreven: 
Koninginne-
dag na 10 uur 
gesloten. Er is 
een aparte plaats 
voor de rook-
waren gecre erd.
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Van ongeveer 1930 tot 1958 werd het caf  Kraantje Lek door de fam. Venderbosch ge xploiteerd.  
Van links naar rechts: Mevr. Venderbosch – v.d. Mande; de heer Loggen (schoonzoon);  
Greet Venderbosch (dochter); Herman Venderbosch (kleinzoon); de heer Ben Venderbosch  
(eigenaar); Henk Venderbosch (zoon) en Cees Venderbosch (zoon). Foto omstreeks 1953.46



In veel caf ’s kon biljart gespeeld worden, ook in Kraantje Lek . 
Op de foto v.l.n.r.: Cees Venderbosch; Henk Venderbosch; de heer Hofman; Jan Kamermans; 
Ben Venderbosch (café eigenaar); Ab Gijsen; Aart Vos en Jan van Schaik. Foto omstreeks 1950. 47



 Op Zandpad nr. 26  
 begon Venderbosch  
 opnieuw een  
 caf  (Geinzicht was  
 verdwenen door  
 aanleg van de  
 Provinciale weg).   
 Het was het enige  
 caf  aan de Gein 
 brug en had als  
 naam Kraantje  
 Lek , dat later door  
 Evert Smit werd  
 overgenomen.  
 Naast het caf  
 werd door hem een  
 winkel bijgebouwd  
 waar alcohol werd  
 verkocht. Evert  
 Smit runde dit be 
 drijf vanaf 1958 tot  
 april 1987. Hierna  
 werd het als 

woning ingericht en alleen het winkeltje werd enige tijd verhuurd als filiaal van bakker Muhl uit Weesp.48



Binnen in café Kraantje Lek. Voor de tap van links naar rechts: Jos  Smit (dochter), Kees Vermeulen,  
Evert Smit (eigenaar), Jan Kamermans. Achter de tap: Bep Smit. Foto omstreeks 1965. 49



  Zandpad nr. 44.  
  In 1934 trouwde  
  Gijsbert Hogenberg met  
  Maria Wilhelmina van  
  Oosterom. Zij gingen  
  wonen op het Zandpad  
  nr. 175, het nummer  
  werd later gewijzigd  
  in 44. Het woonhuis  
  werd verbouwd tot  
  winkelwoonhuis en hier  
  hadden zij een melk 
  zaak tot 1959 toen het 
  echtpaar Lagrouw de  
  zaak overnam. Het  
  echtpaar Hogenberg 
  kreeg 3 kinderen t.w.  
  Tiny, Ina en Bert. Tiny  
  hielp haar vader in de  
  wijk terwijl Ina haar  
  moeder in de winkel  
  assisteerde. Er werd  
  eerst gevent met paard 

en kar en hierna met een bakfiets. Op de foto staat het echtpaar met zoon Bert.50



Zandpad nr. 44. Zoon Bert Hogenberg staat hier heel gespannen te kijken naar iets wat hij in zijn 
armen houdt. Wat het is, is niet meer te ontcijferen. Ook ziet u melkbussen staan die momenteel niet 
meer gebruikt worden. 51



Zandpad nr. 
44. Melkboer 
Hogenberg  
beschikte over 
een paard en 
wagen voor de 
melkverkoop. 
Op deze foto 
wordt het paard 
vervangen 
door een pony. 
De familie 
Hogenberg 
staat droevig 
te kijken i.v.m. 
het naderende 
afscheid van de 
oude pony.
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Zandpad nr. 44. Veel melkverkopers 
maakten gebruik van een bakfiets. 
Tiny Hogenberg komt net terug van 
haar melkwijk.
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Johannes Hofman, geboren in 1888, staat gereed om 
melk te gaan venten in Driemond en Weesp. Hij had 
zelf geen boerderij maar hij kreeg de melk van zijn 
zwager Henk van Huisen, die vlak naast hem woonde 
in de lage huizen aan het Zandpad bij het Amsterdam-
Rijnkanaal. Voor het vervoer van de melk gebruikte 
hij een melkbus die tot de jaren zeventig een alledaags 
voorwerp was op elke boerderij. Foto omstreeks 1930.
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Op deze 
foto ziet u 
het laatste 
stuk van het 
Zandpad tot 
aan het Mer-
wedekanaal. 
Vroeger ging 
al het verkeer 
richting het 
Gooi via deze 
weg, over 
de draaibrug 
naar Weesp. 
Door de 
verbetering 
van de 
Provincia-
leweg en de 
aanleg van 
de hoge brug 
kwam deze 
verbinding te vervallen. Een andere grote wijziging is de verlegging van de Gaasp met 
de aanleg van een nieuwe sluis met ophaalbrug. Deze oude ophaalbrug werd gesloopt. 55



Het bedrijf van Arie van Schaik. Hij had een rijwielzaak met reparatie-inrichting en 
een taxibedrijf. Je kon er tanken en hij verkocht ook rookwaren. Foto omstreeks 1930. 56



Foto omstreeks 1950. 57



De eerste brug in Driemond; aan de overkant zicht op het Zandpad. Foto omstreeks 1930.58



Zandpad met de oude loop van het Smal Weesp. Op de achtergrond het 
witte huis van Tas, op de voorgrond het Zandpad. Foto omstreeks 1940.  59



 In 1922 werd  
 Driemond  
 uitgebreid  
 met 58  
 woningen die  
 door de eigen 
 woningbouw- 
 vereniging   
 De Goede  
 Woning   
 werden ge 
 bouwd. Deze  
 nieuwe straat  
 werd  
 genoemd naar  
 burgemees-
 ter Bletz en  
 was de eerste  
 uitbreiding 
 van het tegen 
 woordige  
 Driemond. 

Links zien wij de kruidenierswinkel van Jan Millenaar op 
nr. 1F en rechts de slagerij van Jan Dalmulder op nr. 16.60



De burgemeester Bletzstraat rond 1953. Inmiddels is de hoge brug gebouwd en de straat 
ziet er tegenwoordig heel anders uit dan toen deze foto werd gemaakt, vooral omdat er geen 
auto s geparkeerd staan. Links op nr. 1 F kruidenierswinkel Millenaar met zijn bakfiets. 61



Op deze foto ziet u de wagenmakerij van 
Ab Mooiweer, die hier zijn bedrijf had 
maar ook zijn woning. Dit pand staat aan 
het begin van wat later de burgemeester 
Bletzstraat werd. Op de foto het echtpaar 
staan met hun twee kinderen Aart en 
Riek. Ab Mooiweer werd in Nigtevecht 
geboren en trouwde met Cornelia Vos uit 
in Driemond. Ab Mooiweer repareerde 
boerenwagens en als om de houten 
wielen een ijzeren band moest worden 

Dat het de familie 
Mooiweer ook 
tegen zat, is te 
zien op deze foto. 
Omstreeks 1929 
brandde het pand 
bijna geheel af. 
Op de foto staan 
Heit van Wijn-
gaarden en het 
jongetje Aart Vos.62

gemaakt, ging hij daarvoor naar 
smid Fakkeldij. Uit de tekst op de 
foto (omstreeks 1929) blijkt dat  
hij ook een rijwielzaak had. 



Na de brand bleef Ab Mooiweer niet bij de pakken neer zitten want in1930 liet hij een nieuw 
pand bouwen, maar nu geheel van steen. Zakelijk veranderde veel omdat de boeren niet meer met 
karren reden maar met auto s. Ab verkocht fietsen en repareerde ze. En hij startte een taxibedrijf.  
Voor hun huis staat Ab Mooiweer met zijn vrouw Cornelia trots bij een prachtige sportieve auto. 63



De burgermeester Bletzstraat nr. 4. Rond 1970 waren de navolgende bedrijven 
daar gevestigd: Ab Mooimeer met fietsenhandel en reparatie; Maarten Breed 
met groentenhandel; Peter de Bruin eveneens met groentenhandel.64



Bij de heer Van der Heyden kon men 
autorijles nemen. Foto omstreeks 1965. 65



In 1927 opende Nicolaas Dalmulder uit Weesp een filiaal in Driemond. 
Zijn zoon Jan nam deze zaak in 1947 over. De foto is gemaakt in de eerste 
jaren na de oorlog toen het vlees nog op de bon was en het aanbod soms 
mager, waardoor niet iedere klant vlees voor zijn of haar bonnen kon krijgen.66



In 1969 nam 
Maurits 
Dalmulder 
de zaak van 
zijn vader Jan 
over. Hier is 
het echtpaar 
Dalmulder 
met hun hulp 
druk bezig in 
de winkel. 
Op 3 april 
2003 droeg 
Maurits de 
zaak over aan 
Cees en 
Yvonne 
Venema. 
De overname van de zaak was helaas geen blijvend succes en de nieuwe eigenaar sloot in 2005 de zaak. 67



Een week voor de inval van de Duitsers in Polen, op 
donderdag 24 augustus 1939 begon het Nederlandse 
leger met de z.g. voormobilisatie. Deze was bedoeld 
om de grote mobilisatiestroom enige dagen later op  
te vangen. 200.000 mannen werden opgeroepen  
waarvoor 500 extra treinen werden ingezet.  
60 goederentreinen vervoerden 14.000 gevorderde 
paarden uit heel Nederland, waaronder ook uit 
Weesperkarspel. Deze paarden waren nodig voor de 
cavalerie en werden zo veel mogelijk in boerderijen 
gestald waar ook de soldaten ingekwartierd waren.

De boeren met hun paarden moesten zich melden in de 
burgemeester Bletzstraat. Foto’s omstreeks 1939.
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Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 verzette de BS, de Binnenlandse Strijdkrachten, zich tegen de  
bezetters. Ook in Weesperkarspel bestond deze organisatie waarvan hier een foto:
Staand v.l.n.r.: Wim Boshuizen, Paul Rhebergen, Piet Overeen, Ad de Vries en Joost Lieverts
Hurkend: Joop Gieltjes, Dirk de Groot, Bep den Hartog en Gert Jan van Beek
Niet op de foto: Henk Rhebergen, Arie Verboom, Jan van Veen, Cor Bavinck, Gerrit Staman en  
Frits van Zutphen. 69



Het laatste gedeelte van de burgemeester Bletzstraat met rechts de winkel van  
Fakkeldij en links de oude Christelijke Wouter Nagel school. Foto omstreeks 1960.70



Het Zandpad in de jaren dertig, met goed zicht op de Geinbrug en de fabriek van Sluis. 71
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Nog een lucht-
foto die de 
omvang van de 
fabriek van Sluis 
goed weergeeft. 
Foto omstreeks 
eind jaren vijftig.
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Sluisfabriek. Op de achtergrond Burg. Kasteleinstraat, 
Herfststraat en Winterstraat. Foto omstreeks 1965.74



Op het hoogste punt van het Sluiscomplex stond het logo 
dat waarschijnlijk ontworpen is door Mevrouw Koster. 
De heren Ton van Schaik en Jan Veldhuizen hebben de 
hoogte opgezocht om foto s te maken.
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Luchtfoto van het 
Sluis complex 
omstreeks de jaren 
zestig.  
Op de achtergrond 
de begraafplaats 
en daarachter het 
gebied van de 
Amsterdamse
Waterleiding. 76



n van de bekendste 
bedrijven in Weesperkar-
spel was de firma P.Sluis 
-vogelvoeder, waar op 
een zeker moment 280 
werk-nemers in dienst 
waren. De kleine on-
betekende zaadwinkel 
in het hart van Amster-
dam  groeide uit tot een 
miljoenenbedrijf dat wist 
wat goed was voor vee, 
vogels en vissen. In 1905 
kocht P. Sluis een failliet 
aardappelmeelfabriekje 
om zijn groeiend bedrijf 
uit te breiden.  
In 1970 werd het bedrijf 
verkocht en de productie 
verplaatst. In de tachtiger 
jaren werd het Sluis com-
plex gesloopt om plaats te maken voor ruim 100 woningen (1987): 
het kippenbuurtje, waarvan de straatnamen met kippensoorten een 
herinnering zijn aan het bedrijf dat hier ooit stond. Foto omstreeks 1955. 77



De volkstuintjes in Driemond. Op de achtergrond het kruis-
punt, het Gein en de begraafplaats. Foto omstreeks 1990.78



In ons land zijn 
meer dan 240.000 
volkstuinen en 
tuinverenigingen. 
In 1838 werden 
voor het eerst 
volkstuinen ver-
huurd. Het waren 
moestuinen en o.a. 
in de oorlogsjaren 
waren groenten en 
fruit een welkome 
aanvulling op het 
zeer povere aan-
bod aan voedings-
middelen. Tegen-
woordig hebben 
de tuinen ook een 
recreatief doel. 
Deze luchtfoto 
werd gemaakt van het complex Tuindersvereniging Driemond aan de Lange  
Stammerdijk. Het zijn nutstuinen , waar je niet kunt overnachten. Men huurt een 
tuin en de (grond)prijs is niet hoog omdat het geheel onder een hoogspannings-
mast ligt waar geen huizen onder gebouwd mogen worden. Foto omstreeks 1973. 79



Op de achtergrond rechts, naast het huis van Tas, de zand/
grind handel van J. van Wessel. Foto omstreeks 1965.80



Hier ziet u de achterkanten van twee huizen aan de Lange Stammerdijk nr. 
1 en 3. Links woont de familie Van Unen. Rechts in het witte huis op de 1e 
verdieping, woonde de familie J. Tas. Inmiddels is het rechter huis gesloopt 
en vervangen door nieuwbouw/appartementen. Foto omstreeks 1970. 81



  Adrianus The- 
  odorus (Janus)  
  Niesing bouwde  
  in 1922 deze  
  loods en in 1925  
  het woonhuis.  
  Hij had een hooi-  
  en strohandel  
  die tot 1970 werd  
  voortgezet door  
  zijn zoon Izaak.  
  Na be indiging 
van dat bedrijf 

werd de loods verhuurd aan de fietsenfabriek de Magneet uit Weesp voor opslag van 
rijwielen en weer later verhuurd aan Robeu Watersport. In een deel van dit pand heeft 
Henk Niesing nu zijn garagebedrijf, samen met zijn zoon Robert. Foto omstreeks 1935.82



Janus Niesing op de bok. De wagen 
wordt gewogen. Foto omstreeks 1930. 83



De heren Otto en Wipke (Wiebe) Attema tonen, met een zekere trots twee  
Belgische paarden . Links de heer Henk Meijer. Foto omstreeks 1950.84



Dit is een 
mooie sfeer-
foto. Het 
betreft hier 
een klein 
stukje van 
de Lange 
Stammerdijk 
waar prachtige 
knotwilgen de sfeer bepaalden tot dat men het nodig vond deze bomen te verwijderen. Omstreeks 1940. 85



 Stammerdijk nr.  
 19. Aan de kant  
 van de Gaasp  
 woonde de  
 familie Spaans,  
 terwijl aan de  
 wegkant de  
 familie Beun  
 woonde die een  
 overhaal bezat.  
 Kinderen die  
 op de openbare  
 school waren  
 konden hier  
 overgezet wor 
 den. Waarschijn- 
 lijk werd deze  
 foto vanuit de 

boot genomen waarvan nog een gedeelte te zien is. Foto omstreeks 1940.86



Achterzijde van een aantal huizen op de Stammerdijk rond 
1937. Rechts: Het huis van Thijmen Knevel die een transport-
bedrijf had. Daarnaast: het Huis van de familie Staal waarvan 
de voorkant bewoond werd door de familie Bastiaans. Op de 
plek van de schuur kwamen later twee woonhuizen van de 
familie J. Kruiswijk. Uiterst links: het huis en de kruideniers-
winkel van Mevr. Van Leyen. 87



In Driemond was 
ook het expeditie-
bedrijf van Tijmen 
Knevel gevestigd 
(omstreeks 1950). 
Op de nummerplaat 
staat G-7541 wat 
dateert uit de tijd 
dat de provincie de 
nummerplaten uit-
gaf. Iedere provincie 
had een eigen begin-
letter. Voor Noord 
Holland was dit de 
letter G. 
Men kon dus altijd 
zien uit welke pro-
vincie men kwam. 
Tijmen Knevel ver-
voerde o.a. marga-
rine voor fabriek de 
Valk uit Weesp.88



Garage Niesing Driemond, opgericht in 1966, met  
Henk Niesing en Herman de Jong. Foto omstreeks 1975. 89



 Stammerdijk nr.  
 50. Mevrouw Van  
 Leyen voor haar  
 kruidenierswin- 
 keltje. Voor de  
 jeugd was dit  
 een belangrijke  
 winkel want  
 v r 1940 kon  
 je hier voor  
 1 cent snoep  
 kopen: duimdrop, 
zwartopwit, tover-

bal, zoethout, toffee, salmiak enz., enz. Mevrouw Van Leyen is in 1942 overleden waarna de zaak 
werd opgeheven. Haar man, meneer Van Leyen, had vroeger een kolenhandel. Foto omstreeks 1930.90



Snackmobiel het 
Sluisje  stond in 
het dorp aan het 
Zandpad, waar je 
van alles kon kopen: 
salades, belegde 
broodjes, frites. 
Geen zin om te 
koken? Dan op 
naar de snackmobiel 
het Sluisje . 

Foto omstreeks 1980.
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 In 1795 werd in ons land de 
 Bataafse Republiek uitgeroepen  
 waardoor Nederland een eenheids 
 staat werd. Hierdoor werd het  
 mogelijk onderwijswetten uit te 
 vaardigen voor het hele land.  
 In 1801, 1803 en 1806 kwamen 
 de eerste schoolwetten tot stand.   
 Natuurlijk waren er voor 1795  
 al scholen in Weesp t.w. de  
 Latijnse School, de Stadsschool,  
 de Bijscholen, de Franse School  
 en het Beroepsonderwijs.  
 Weesperkarspel was op deze  
 scholen aangewezen. Voor armen  
 was het schoolgeld niet te betalen.  
 In de nieuwe schoolwetten werd  

gesteld dat het aantal armenscholen flink uitgebreid diende te worden. Uiteindelijk 
kwam er in Weesperkarspel ook een openbare school. Opmerkelijk was de bepaling 
dat voortaan alleen klassikaal onderwijs diende te worden gegeven en geen indivi-
dueel zoals dat v r 1806 plaatsvond. Op de openbare school mocht geen godsdienst-
onderwijs gegeven worden. Zo kwamen er ten slotte 2 scholen aan de Geinbrug.92



Wouter Nagelschool aan de  
Burg. Bletzstraat. Foto omstreeks 1930. 93



 Het kerkelijke  
 leven was geheel  
 geori nteerd op  
 Weesp en door  
 de uitbreiding van  
 Driemond besloot  
 de toenmalige  
 Hervormde Kerk  
 een kerkwijk- 
 gebouw te bou 
 wen. In de jaren  
 vijftig werd dit 

als kerk in gebruik genomen. Het eeuwenoude Angelusklokje uit de grote kerk van Weesp ver-
huisde naar Driemond en riep daar de gelovigen op voor de kerkgang. Door de teruggang van het 
kerkbezoek werd het gebouw verkocht in 2006. Nu is hier een kinderdagverblijf gevestigd. Het 
Angelusklokje hangt weer op haar oude plaats in de Grote Kerk in Weesp. Foto omstreeks 1965.94



Het Wittekruis gebouw, waaraan de bewoners van Driemond hebben meebetaald. Nu zit Kamsma 
Bouwadvies en Gooinoord fysiotherapie en trainingscentrum in dit gebouw. Foto omstreeks 1965. 95



Het straatnaambordje (Schoolstraat) zegt al genoeg. In dit gebied 
waren twee scholen gevestigd t.w. de openbare: Cornelis Jetssesschool 
en de christelijke kleuterschool:  
de Wegwijzer. Oorspronkelijk was men aangewezen op Weesp waar 
men ook beslissingen nam over het onderwijs in Weesperkarspel. Toen 
de Cornelis Jetsesschool gebouwd was, moesten alleen nog de kinde-
ren voor christelijk onderwijs naar Weesp. Dat ging natuurlijk te voet. 
Pas in 1928 werd er een christelijke lagere school aan de Geinbrug 
gesticht. Tegenwoordig staan beide scholen naast elkaar op n terrein.96



In 1934 liet 
Freek Eikelhof 
de villa bouwen 
die nog steeds 
bestaat (links op 
de foto).  
Een gevelsteen 
herinnert ons 
nog aan de eer-
ste steenlegging 
op 6 april 1934 
door Beppie 
Eikelhof. 
Rond die tijd 
werd ook de provinciale weg aangelegd zoals u op de foto kunt zien. Omstreeks 
1943-1944 werd het bedrijf verkocht en verhuisde de familie Eikelhof naar Weesp. 97



 Er was nog een veevoe- 
 derfabriek aan de Gaasp 
 gevestigd en dit bedrijf  
 stond op de plek waar nu  
 het Tulip Inn restaurant  
 gevestigd is. De fabriek  
 werd opgericht door  
 Frederik Eikelhof geboren  
 op 12 december 1860 in  
 de Watergraafsmeer en  
 overleden op 10 maart  
 1925 te Weesperkarspel.  
 Hij begon in de Hoge  
 Bijlmer een kleine malerij  
 en liet daarna een veevoe- 
 der fabriek bouwen aan  
 de Gaasp die ook de naam  
 De Gaasp  kreeg.  
 In 1924 werd het bedrijf  

deels door brand verwoest. Na het overlijden van Frederik Eikelhof in 1925 werd het bedrijf voortgezet 
door zijn vrouw Johanna Elisabeth de Rooy en haar beide zonen Janus en Freek. Foto omstreeks 1955.98



De heer F. Eikelhof, oprichter en firmant van olieslagerij- en veevoe-
derfabriek De Gaasp , gaat enige balen veevoeder bij zijn klanten 
afleveren. Bij het paard staat een van zijn zoons. Foto omstreeks 1925. 99



 De Vechtwaterleiding.  
 De bekende schrijver  
 Jacob van Lennep  
 (1802-1868 ) die in  
 Amsterdam woonde,  
 had een buitenhuis in  
 Heemstede en dronk  
 daar helder en heerlijk  
 duinwater. Hij kreeg het  
 idee dit schone water  
 via een pijpleiding naar  
 Amsterdam te brengen. 
 De gemeente richtte in 
 1852 de Amsterdamse  
 Duinwater Maatschap- 
 pij op. Aanvankelijk  
 kon men het duinwater  
 voor een cent per  

emmer kopen. In 1888 besloot men een tweede waterleiding vanuit de Vecht 
naar Amsterdam aan te leggen. Daar dit water niet geheel zuiver was, richtte 
men in Weesperkarspel een nieuw productiebedrijf met als doel het water te 
zuiveren en geschikt te maken voor consumptie. Foto omstreeks 1920.100



Foto omstreeks 1920. 101



Foto s omstreeks 1960.
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De heer Otto Attema vervoert in opdracht van het water-
leidingbedrijf een zware buis. Foto omstreeks 1950. 103



104 Waterpomp Volkstuinencomplex Linnaeus. Foto juli 1973.



105Volkstuinencomplex Linnaeus, opgericht in 1973. Foto zomer 1997.



106 Volkstuinencomplex Frankendael; op de achtergrond de dijk van het A-R kanaal.



107Volkstuinencomplex Frankendael, gezien vanaf de dijk A-R Kanaal.



Deze foto laat zien op welke wijze het Amster-
dam-Rijnkanaal verbreed werd, in 1952 was het 
werk klaar. Kijkrichting: Nigtevecht. 
Foto omstreeks 1936.

Het Amsterdam-Rijnkanaal is heel belangrijk 
voor de Nederlandse economie. Per dag passeren 
gemiddeld 350 schepen ons Dorp, nog afgezien 
van de pleziervaart. Op jaarbasis is dit meer 
dan 126.000 ! aan vrachtschepen groot en klein, 
duwboten, sleepvaart enz. Op deze foto – toen 
nog Merwedekanaal - worden een aantal boten 
op sleeptouw genomen.
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Tussen de jaren 1880-
1892 werd het Mer-
wedekanaal gegraven 
als onderdeel van de 
scheepvaart-verbinding 
tussen Amsterdam en 
Duitsland. Door deze 
aanleg werd het gebied 
tussen Weesp en de 
Geinbrug in tweeën 
gesplitst. Men besloot 
een draaibrug over het 
nieuwe kanaal aan te 
leggen waardoor er 
weer een goede verbin-
ding tot stand kwam. 
Voor het passeren van 
het scheepvaart-verkeer 
moest de brug openge-
draaid worden. Hiervoor werden brugwachters aangesteld die aan beide zijden van het kanaal 
hun woning hadden. Op deze foto staan de brugwachterwoningen die nog steeds aan de kant 
van Weesp aanwezig zijn. Op de achtergrond is de schoorsteen van de ammoniakfabriek te zien. 109



Aan de overkant is Geinbrug zichtbaar. Door een bom op 
de dijk staat het polderland onder water.Foto: 11 mei 1940.110



Wat een drukte is het hier bij de draaibrug! Veel werklieden en twee bromsnorfigu- 
ren  staan te kijken of alle werkzaamheden ordentelijk verlopen. Wij kijken hier richting 
Geinbrug. Ook zijn hier de brugwachterwoningen aan de kant van Geinbrug te zien die 
echter nu gesloopt zijn. Wat is men aan het doen? Via balken kon men bepaalde wegen 
en wateren bij calamiteiten afsluiten, en af en toe moest men dit systeem testen. 111



Brugwachterswoning aan de kant  
van Weesp. Foto omstreeks 1932.

Verbreding Amsterdam-Rijn kanaal.  
De oude draaibrug wordt weggehaald. 
Rechts achter: de ammoniakfabriek.  
Foto omstreeks 1948.
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De draaibrug over het Merwedekanaal bleek met het 
toenemende scheepvaart- en autoverkeer erg lastig. 
Men moest steeds op elkaar wachten en bovendien 
moest het autoverkeer ook nog door het centrum van 
Weesp. Ook het Zandpad was niet geschikt voor veel 
verkeer. De Provinciale weg moest langs beide oude 
centra geleid worden en geen last voor het scheep-
vaartverkeer opleveren. Men besloot de draaibrug 
te slopen en een nieuwe hoge brug te bouwen waar 
de scheepvaart geen last van had. Deze foto werd 
gemaakt in 1937; de hoge brug is in aanbouw en de 
draaibrug wacht op de sloop.

Het Merwedekanaal (uit 1892), dat later deel 
uitmaakte van het Amsterdam-Rijnkanaal, bleek 
al gauw te smal voor het toenemende scheep-
vaartverkeer. Men besloot in de jaren 50 van de 
vorige eeuw het kanaal te verbreden.  
Foto omstreeks 1950.
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De Centrale Ammoniakfabriek 
(omstreeks 1938). Toen omstreeks 
1900 de elektrische tram van Amster-
dam naar Haarlem werd aangelegd, 
werd de ammoniakfabriek, die ook 
aan deze route lag, een gevaarlijk 
object. Dit bedrijf moest een andere 
plaats zoeken en hun oog viel op 
het hoekje van Smal Weesp en het 
toenmalige Merwedekanaal. Men lag 
hierdoor meer centraal in het land, 
met goede vaarverbindingen die nodig 
waren omdat een groot gedeelte van 
hun producten per schip vervoerd 
werd. Dit bedrijf groeide uit tot een 
grote industrie met 95 man personeel 
en een vloot van 19 schepen en de 
naam werd gewijzigd in NV. Centrale 
Ammoniakfabriek. Het verbruik van 
zwavel-zuren-ammoniak, een stikstof-
mest, was van groot belang voor de 
landbouw als mede ook voor de wei-
landen. Naast het hoofdproduct werd 
ook andere producten geproduceerd.

Hier een zijaanzicht van het complex. Links vaag op de achtergrond 
zijn de brugwachterwoningen te zien die aan het Merwedekanaal 
lagen. Dankzij deze (en de vorige) foto krijgt u een indruk van de 
omvang van dit bedrijf dat inmiddels verdwenen is. 
Aardig om te vermelden zijn de namen van enkele schepen 
t.w. Adèle-stoomschip, Hercules-sleepboot, Helena-sleepboot, 
J.J.v.d.Capelle motorboot, Bijloper-sleepboot, Novum-motorbootje 
en de Maurits Jan-sleepboot.
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Zicht op Sluisfabriek vanaf het Gein. Een kruispunt nog zonder stoplichten! Foto jaren 60.116



In het  jaar 1906 werd  het veevoederbedrijf Otten op de boerderij Vredenhof in 
het Gein  opgericht. Met succes want omstreeks 1918 werd besloten een nieuwe 
fabriek aan de Geinbrug te bouwen die later werd uitgebreid met twee silo s. 117
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Een dubbel woonhuis aan het Gein, met een merkwaardig plat 
dak. Gebouwd rond 1900. De volgende families hebben hier 
o.a. gewoond: Rhebergen, Niesing, Otten en De Jong.



Dit is een  bokkenkar gefotografeerd in het Gein. Foto omstreeks 1930. 119



Rinus Vos, jurylid en penningmeester 
van de IJsclub Gein en omstreken, 
die al meer dan 100 jaar bestaat. 
Op de achtergrond de uitspanning 
Het Schone Gein .  

Foto omstreeks 1960.
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Een foto uit de zestiger jaren toen wij nog strenge winters hadden. Een roeiboot ligt vastgevroren 
in het ijs. Deze dames hebben al voorpret en gaan misschien een aardige tocht maken. 
Vooraan Rie Bollebakker, daarnaast Jo Hofman.
Achter van links naar rechts: Jo Bollebakker, Nel van de Veer en Griet Boor. 121



 W.F.C.V.Z.O.S: dit staat  
 voor Weesperkarspel  
 Football Club Voor 
 waarts zij ons streven.  
 Deze voetbalvereniging  
 aan de Geinbrug dateert  
 van ruim v r de 2e  
 wereldoorlog. Het voet 
 balveld lag en het club 
 huis stond langs de dijk  
 van het Merwedekanaal,  
 voorbij de eerste dam  
 achter de speeltuin.  
 Omstreeks 1930 ging 

de vereniging over de kop. Enkele oud-spelers van W.F.C.V.Z.O.S hebben veel later 
een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van Geinburgia . Foto omstreeks 1925.122



Op 17 januari 1909 werd in 
Weesp de zang- en muziek-
vereniging Jubal opgericht 
en zij trad vele malen in 
Driemond op. 
Ook mensen uit Geinbrug 
waren lid of donateur. De 
vereniging heeft haar 100 
jarig bestaan net niet ge-
haald; helaas werd Jubal in 
2008 opgeheven i.v.m. 
te weinig leden. Een foto 
uit 1929 met onderstaande 
leden en directeur:
Vooraan: Van Nigtevecht; 
Jongkind en Jonkman
Daarachter zittend: Jong-
kind; Van Alphen, directeur 
De Gooyer, Beek en Boom
Derde rij staande:  Van 
Alphen; Jonkman, Stuiven-
berg, Stuivenberg, Dalhuis 
en Schaap (met trom)
Achterste rij: Pieterse, Van Nigtevecht, Denneboom, Mittertreiner en Gijzen. Foto omstreeks 1929. 123



Op 9 februari 1938 viert de Oranjevereniging Weesperkarspel met 
een toneelstuk de geboorte van prinses Beatrix op 31 januari 1938.124



Uitstapje van de openbare lagere school 
Weesperkarspel. Foto omstreeks 1930.

1. (liggend) onbekend 2. Dirk Verheul 
3. Nies v.d. Bosch 4. Dien Lojè 5. Tinie 
Cornelisz 6. Hannes Zantingh 7. Gerrit 
Kruiswijk 8. Wout Oostenrijk 9. Henk 
Pietersen 10. onbekend 11. Annie de 
Graaf 12. Mar Oostenrijk 13 onbekend 
14. Arie v.d.Bosch 15. Jan Gieltjes 16. 
onbekend 17. Alie de Vries 18. Trijntje 
van Schaik 19. Tie Hofman 
20. onbekend 21.… v.d. Heide 
22. onbekend 23. Wil Hofman 
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24. Antje Roest 25. Jannie Bellaar 26. Pietje van Dijk 27. Lam-
metje Schaep 28. Ant van Leijen 29. Aal Bieze 30. onbekend 31. 
Juffr. Ten Duis 32. onbekend 33. onbekend 34. Thijs van Spengen 
35. Meester Post 36. Wim Boshuizen 37. Henk van Dijk ?  
38. Bep van Schaik 39. Meester Ruding 40. Jaap Stol 41... van 
Spengen ? 42. .. van Spengen 43. Lou Griffioen 44... van Spengen



Openbare school op schoolreis naar Bergen op 22 juli 1938. 
           1.  P. Hols 2. Wim Hofman 3. Wilco Groeneveld
           4.  Anton Wassenberg 5. Jean Louis Jansen 6. Appie      

       Bakker 7. Jan Balder 8. onbekend 9. Jennie Moens
       10.Kàthe Janssen 11... Schoonhoven 12. Bep Ewijk126

13. Antje Balder 14. onbekend
15. Rie van Leijen 16... de Graaf
17. Ant van Leijen 18... Heemskerk 
of de Kooi 19. Jen Beun 
20. Neeltje Hoetsner 21. Jopie 
Angel 22. Nancy K hler 23. 
onbekend 24. Wijntje Meijer
25. Wil Janssen 26. Meester Jansen
27. Anton Gijzen 28. Rijk Bellaar
29. Evert Meijer 30. Henk Hofman
31... Griffioen 32. Jopie Hofman
33. Juffr. Pals 34. Riek van Schaik
35. Eef v.d. Veer 
36. Meester Hovink



Klas van de Christelijke 
lagere school Wouter 
Nagel (omstreeks 1946)
 
1. Hennie Roest 2. Jan 
Roest (Gein) 3. Freek 
v.d. Heide 4. Niek v.d. 
Heide 5. Rob Westra
6. Rietje v.d. Heide
7. Wim de Heer  
8. Trien de Heer  
9. Rietje Roest 10. Lies 
Westra
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11. Hans Westra 12. Gerrie Kamermans 13. Nel Roest
14. Piet Roest 15. onbekend 16. Rinus Verwoert
17. onbekend 18. Koos Griffioen 19. onbekend
20. Kees Versteeg 21. Gerrit Versteeg  
22. Bertus Hogenberg 23. Riet Hogenberg



Klas van de Openbare lagere school Cornelis Jetses (in 1947).

1. Jaap Blom 2. Piet van Dijk 3. Jannie Vos 4. Jan Herweijne
5. Gert Herweijne 6. Henry Falkerek 7. Piet Bos 8. Adrie 
Niesing 9. Greetje Wijnberg 10. Aartje van Loenen 11. Bunt 
12. onbekend 13. onbekend 14. Gerrit Hols 15.Piet Koster 
              16. Theus Knevel 17. Mark Groeneveld 128

18. Suze Groeneveld  
19. Piet Vos 20. Albert Vos  
21. Gert Ewyk 22. Dikki Ewijk 
23. Jan de Vries 24. Han Dolman 
25. Klaas Samplonius  
26. Toon Bastiaans  
27. Joop Bastiaans  
28. Dick Bastiaans
29. Onderwijzer De Jong



Drie leerkrachten en twee leden schoolbestuur en van de 
Christelijke Wouter Nagel school
Van links naar rechts: Juffrouw Pont, meester Alberts, 
meester Pijlma en Gerrit Jan Verbeek en Wouter Nagel. 129



De 25-jarige bruiloft van de heer en mevrouw Meyer.  
Foto omstreeks 1948.

1Beppie Hofman 2 Fransje Boom 3 Onbekend  
4 Ben Venderbosch 5 Mevr. Methorst sr. 6 Oma Hofman  
7 Mevr. Meijer 8 Hr. Meijer 9 Berta Hofman 10 Wijntje 
Meijer 11 Jaap van Schaik 12 Cor van Vliet 
13 Mevr. Van Leijen-Proosdij 14 Wijnand Methorst 130

15 Mevr. Methorst 16 Han Meijer 
17 Toon Meijer 18 Tante Aal 
Hofman 19 Rinus Hofman  
20 Mevr. Boom 21 Wouda  
Hofman 2 Riny Hofman  
23 Hr. Methorst sr 24 Henk Meijer 
25 Hr. Van Vliet 26 Jaap van 
Leijen 27 Riek Hofman  
28 Jan van Leijen 29 Daan  
Dijkhuis 30 Rietje Meijer  
31 Onbekend 32 Jaap Slokker  
33 Tie Slokker-Hofman 34 Geertje 
Hofman-De Bie 35 Henk Hofman 
36 Rinie Hofman 37 Hennie  
Meijer 38 Mevr. V.d. Ham  
39 Piet van Leijen



Overzichtsfoto 
Driemond, 1990.
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