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Dit zijn de mannen van de herensociëteit

Op de oproep in het laatste nummer van “Historisch Weesp” welke mannen op de foto staan van
Herensociëteit De Adelaar, reageerde kort na Kerstmis de heer R. van Koolbergen met een lijstje
namen. “Van links naar rechts op de foto gaat het om de volgende heren: Kees Scherpel, wonende aan

het
het Buitenveer en werkzaam in de olie; Albert Hamstra, directeur van Hamstra (radiatorhoezen); Kees
(?) van de Berg, directeur Magneet Rijwielfabriek; René Hamstra, broer van Albert ; apotheker
Ballintijn; Van de Kwast, handelaar in olie en buurman van Kees Scherpel; onbekend; Eduard van
Koolbergen (mijn vader), hoofd van het laboratorium van Van Houten; onbekend; de heer Nas
(notaris?); Jaap Simons (mijn grootvader), hoofdboekhouder van de stad Amsterdam. Achteraan met
pijp in de hand staat de Weesper bankier Houtman, de laatste persoon is mij niet bekend.” Waarmee
ook deze heren, met dank aan de heer Van Koolbergen weer aan de vergetelheid zijn onttrokken. ♦

Wegens verbouwing gesloten
Het HKW-kantoor in het Fort aan de Ossenmarkt is deze maand vanwege een verbouwing gesloten.
Als alles volgens plan verloopt, gaan de deuren op dinsdag 2 februari weer open. Vanaf die dag is het
kantoor weer elke dinsdagmiddag geopend van 14.00 tot 16.00 uur. ♦

DAF Geesink veegwagen als model
Voor de echte liefhebber van de historie van Weesper bedrijven is het handig om te weten dat bij de
modellenfabrikant Golden Oldies deze DAF Geesink veegwagen uit 1964 is verschenen. Het 1:50model is in vier kleuren uitgevoerd: standaard grijs (zie afbeelding), blauw, geel en groen met op de
zijkant duidelijk leesbaar ‘Geesink’. Er zijn ook twee varianten met gemeentewapens op de
deurpanelen: van de gemeenten
Groningen en Winschoten. Het kan
niet anders of de echte veegwagen
moet in de jaren zestig in de
Geesink-fabriek in Weesp aan de
Nieuwstad zijn gebouwd. Het model
is niet goedkoop. De adviesprijs is
110 euro, maar verschillende
webshops bieden hem voor enkele
euro’s minder aan. ♦

Geslaagde nieuwjaarsreceptie in Burgerzaal
Ook dit jaar werd de HKW-nieuwjaarsreceptie in de Burgerzaal van het Stadhuis druk bezocht. We
telden tussen de 60 en 70 leden die met ons het glas hieven op het nieuwe jaar. Voorzitter Cees Pfeiffer
vertelde in zijn nieuwjaarstoespraak dat het de HKW voor de wind gaat: ‘2015 was een mooi jaar met
interessante lezingen. De drukstbezochte avond was de lezing over de Weesper slagers. Alle 105 stoelen
in Het Lichthuis waren bezet, zodat we een tweede avond moesten organiseren waar nog eens 20
mensen kwamen.’ Het aantal leden van de HKW blijft met ruim 600 gelijk, maar het aantal adressen
met lidmaatschappen stijgt. Waren er in 2012 385 adressen waar ‘Historisch Weesp’ werd bezorgd, dat
aantal is inmiddels gestegen naar 440. Het aantal mensen dat deelneemt aan de door de HKW
georganiseerde historische stadswandelingen stijgt spectaculair. Verleden jaar waren er 641
deelnemers tegen 430 het jaar daarvoor. ♦

Agenda
17 februari: “Weesp als plattegrond” ♦ 23 maart: Algemene Ledenvergadering met aansluitend
“Historische Quiz Weesp II” ♦ 21 april: “Gerrit Hols persfotograaf”
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