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Ons kenmerk: D578189 

Zaaknummer: Z22 102433 

Uw brief van: 

Uw kenmerk: 

Verzenddatum: 20-12-2022 

Bijlage(n): 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Groenlinks

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 21 november ontving het college schriftelijke vragen van Groenlinks over de herdenkingsplaquette 
over verzetsstrijders in Limmen. 
Hieronder volgt de beantwoording van deze vragen.  

1. Is de plaquette tot stand gebracht in samenwerking met de gemeente Castricum zoals in het

artikel vermeld staat?

Antwoord:
De plaquette is ontstaan op particulier initiatief: CV Zandzoom, Historische Vereniging Oud
Limmen en Familie Bult hebben de plaquette gerealiseerd. Burgemeester vertegenwoordigde de
gemeente bij de onthulling, om het historisch belang te onderstrepen.

2. Bent u het met ons eens dat het nogal tegenstrijdig is dat Jan Brasser uitgebreid in de speeches

bij de onthulling van de plaquette aan bod is geweest, en dat zijn naam dan niet op de plaquette

blijkt te staan?

Antwoord:  

De gemeente vindt het terecht dat ook Jan Brasser uitgebreid is genoemd in de toelichtende 

speeches ten tijde van de onthulling. Het college is niet verantwoordelijk voor de inhoud van alle 

speeches die destijds gehouden zijn. Op de plaquette is beperkte ruimte voor achtergrond 

informatie en wordt met name gewezen op het schuilveld en de familie Bult.  

3. In het artikel in het NHD staat dat dhr. Al van Zandzoom BV stelt dat ze niet “iedereen” op de

plaquette konden zetten. Bent u het met ons eens dat Jan Brasser, o.a. een van de leiders van

de Februaristaking in 1941, en koninklijk onderscheiden na de oorlog, niet “iedereen” is?

Antwoord:
Jan Brasser had een grote rol als regionale verzetsleider, en was betrokken bij diverse acties in
Noord-Holland. Hij wordt op het schuilveld in Limmen genoemd, middels de QR-code die verwijst
naar het achtergrondverhaal.
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4. Is Historisch Limmen op enige wijze betrokken bij de totstandkoming van de plaquette? 

Antwoord:  
Historisch Limmen was betrokken bij de totstandkoming. Historisch.Limmen geeft aan 
geadviseerd te hebben – aan de initiatiefnemers - om geen namen op de plaquette te vermelden 
maar in algemene termen het verzet te eren. 

 
5. Wat is volgens het college van B&W de reden dat Jan Brasser niet op de plaquette vermeld 

staat? 

 

Antwoord: 

De tekst op de plaquette is opgesteld door de initiatiefnemers.  

 

6. Heeft het college van B&W aan dhr. Al of iemand anders van Zandzoom BV gewezen op de 

omissie en gevraagd om een oplossing? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord:  

Het college ziet hier geen aanleiding toe. De media hebben het niet vermelden van de naam van 

Jan Brasser als een omissie geschetst.  

 

7. Heeft het college van B&W hierover contact gehad met Historisch Limmen? Zo ja, wat is hier uit 

gekomen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: De burgemeester heeft meerdere keren contact en overleg met Historisch Limmen 

gehad.  

8. Heeft de burgemeester inderdaad bemiddeld zoals was toegezegd? Zo ja, hoe is dat gebeurd, 

wie zaten er “aan tafel” en wat was het resultaat? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 

De burgemeester heeft gesproken met de bovengenoemde initiatiefnemers, waarbij zij hun 

overwegingen hebben gegeven. Zij gaven aan dat was besloten op de plaquette twee namen te 

vermelden van verzetsstrijders uit de regio aan wie onderdak is geboden in WOII, en verder –

dmv een QR-code op de plaquette – te verwijzen naar de complete lijst van verzetsstrijders die in 

deze buurt tijdelijk onderdak kregen, en waar het historische achtergrondverhaal wordt 

beschreven. 

9. Bent u het met ons eens dat de gemeente Castricum nu met deze omissie een historische 

vergissing faciliteert, zeker nu er in Krommenie een tunnel naar Jan Brasser is vernoemd en in 

Velsen een plantsoen? 



 
 

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum  Postbus 1301, 1900 BH  Castricum 

Tel.: 14 0251  Internet: www.castricum.nl  E-mail: info@castricum.nl  

 

Pagina 3 van 5 
 

 
 

Antwoord: 

De gemeente ziet dit niet per sé als omissie.  

Het vergelijk met {vernoemingen in} Krommenie en Uitgeest is niet relevant omdat Brasser daar 

woonde en werkte. 

10. Bent u het met ons eens dat er alles aan gedaan moet worden om deze miskenning zo spoedig 

mogelijk recht te zetten? 

Antwoord: De gemeente waardeert het initiatief van bovengenoemde partijen en respecteert de 

benadering van de initiatiefnemers bij het opstellen van de – beknopte – herdenkingstekst op de 

plaquette.   

11. De familie van Jan Brasser is bereid constructief mee te denken over een oplossing. Bent u 

bereid om in samenwerking met de familie een passende oplossing te zoeken en uit te voeren? 

Dat wil zeggen ofwel de plaquette wordt vervangen door een verbeterde versie, ofwel er komt 

een aanvullend object bij? 

Antwoord: Het initiatief voor het wel of niet aanpassen van de tekst van de plaquette laat de 

gemeenten aan de organiserende partijen. De gemeente wil graag voorop laten staan wat 

regionale verzetshelden voor onze vrijheid hebben betekend, tezamen met de waardering voor 

de lokale bevolking die aan hen schuilplaatsen hebben geboden in oorlogstijd.    

+++ 
Voor de volledigheid:  
Kernboodschap standpunt gemeente inzake 4-mei-herdenkingsplaquette in Limmen 
 
De plaquette die sinds 2022 aan het Amberlint in Limmen herinnert aan de verzetsstrijd in de Tweede 
Wereldoorlog, is ontstaan door een particulier initiatief: CV Zandzoom, Historische Vereniging Oud 
Limmen en Familie Bult hebben de plaquette gerealiseerd.  
Zij hebben besloten op de plaquette twee namen te vermelden van verzetsstrijders uit de regio aan wie 
onderdak is geboden in WOII. Een QR-code op de plaquette verwijst naar een webpagina met (o.a.) de 
complete lijst van verzetsstrijders die in deze buurt tijdelijk onderdak kregen, en waar het historische 
achtergrondverhaal wordt beschreven.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer W. van Twuijver De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
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Ter verduidelijking: een afbeelding van de desbetreffende plaquette
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