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Allen die de vorige vijf jaargangen van "DE KLINK" hebben laten inbinden 
behoef ik zeker niet op te wekken alle exemplaren van het afgelopen jaar en 
de komende vier jaren goed te bewaren want ongetwijfeld zal men deze weer 
willen laten bundelen. 

Ik wil uw speciale aandacht vragen voor het artikel geschreven door K. C. 
van der Mije Pzn ter gelegenheid van de onthulling van de plaquette ter 
herinnering aan de vernietiging van de Synagoge in 1940. 

Ook deze keer werd weer veel medewerking van diverse leden ondervonden 
r en wat ook belangrijk is, het ledental neemt nog steeds flink toe! 

Op de hartpagina een fraaie foto van het NOORDERBAD, aan de vele 
automobielen te zien ontvluchtten vooral de welgestelden de steenen stad 
naar Zandvoort Noorderbad. Bekijkt en leest u ook nog eens het artikel van 
mevr Kraan-Meeth in jaargang 9 nummer 4, bladzijde 12 t/m 14. 

Als U dan toch bladert in uw oude "DE KLINK" kijk dan ook nog eens in 
jaargang 7 nummer 4 op bladzijde 13 en 14 naar het artikel van Ton 
Drommel over de smederij van Dorsman. Gaat u daarna eens kijken aan het 
Achterom en ook u zult zich verheugen dat, door het stug volharden van ir. 
C. J .  Wagenaar, het totaal in verval geraakte pand thans weer tot welstand 
gebracht wordt. 

Een stukie "oud Zandvoort" wordt hiermede terecht bewaard. 



ONTHULLING MAQUETTE. 

De redactie van "DE KLINK" streeft ernaar de historie van Zandvoort - ons 
dorp - levend te houden. De geschiedenis van Zandvoort dat is wat de 
inwoners van Zandvoort hebben meegemaakt in het verleden - korter of t 

langer geleden - maar zelfs ook wat gisteren is gebeurd. 
Ons Genootschap Oud Zandvoort acht het ook tot zijn taak actuele gebeurte- 
nissen op schrift te stellen en middels "DE KLINK" er voor te zorgen dat 
ook daaraan de herinnering levend blijft. 
In het vorige nummer (juli 1991) vroegen wij aandacht voor een artikel van 
de hand van dhr. E.  van A. geschreven in het N.I.W. d.d. 20 september 
1963, waarin de geschiedenis van de Zandvoortse Synagoge aan de dr. Joh. 
Mezgerstraat werd beschreven. ( 

Vele lezers zullen, na met belangstelling dat artikel gelezen en de daarbij 
geplaatste foto's bekeken te hebben, met bitterheid in hun hart gedacht 
hebben aan die nacht van 4 op 5 augustus 1940 toen het Joodse Godshuis 
door onbekende Nazi's en hun trawanten werd opgeblazen. 
Te lang is er in Zandvoort over gedelibereerd waar, op welke wijze en in i 
welke vorm door onze Zandvoortse gemeenschap op passende wijze die laffe 
daad blijvend in onze bittere herinnering zou kunnen geplaatst worden. 
Op zondag 4 augustus jl. was het echter plotseling zo ver. 
In tegenwoordigheid van o.a. de Israëlische ambassadeur Dr. M. Bewly; 
dhr.Wolf Voorzitter van de Joodse Gemeenschap van Haarlem e.o.;Rabbijn 
Jacobs uit Amersfoort; het College van B. & W.; diverse Raadsleden van 1 
Zandvoort alsmede vele andere genodigden en belangstellenden, werd tot 
onthulling van een gedenkplaat overgegaan. 
Burgemeester M. R. van der Heijden nam als eerste het woord en sprak als 
volgt : " Mijnheer de ambassadeur, dames en heren, 
Het was een broeierige, warme nacht, de nacht van 4 op 5 augustus 1940. 1 
De Duitse inval in mei daaraan voorafgaande, had zich in haar uitstraling 
ook meester gemaakt van het lokale Zandvoortse leven. 
Niet alleen het weer was broeierig die nacht. Het broeide evenzeer in 
kringen rondom de vijandelijke macht, conspiratie en jodenhaat vonden 
elkaar in een gezamenlijke actie : 
De synagoge werd het doelwit van agressie en lafhartigheid. 1 
De in de bewuste nacht gepleegde verwoesting van de Zandvoortse sjoel zou i 
het sein worden tot de joden-vervolging in ons land. l 
18 jaar had hij slechts dienst gedaan, vanaf 17 augustus 1922. Een jaar later, 
historisch gezien een merkwaardige volgorde in tijd, werd de Nederlands 
Israëlitische Gemeente Zandvoort erkend. I 
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De Joodse gemeenschap bestond in die dagen uit zo'n 150 families; in de 
bewuste nacht werden, zo leek het, de fundamenten eronder weggeslagen. 
Een directe daad van agressie en onderdrukking die op dat moment overigens 
nog geen gevolgen leek te hebben. 
Vanuit het geloof in een eeuwig voortbestaan van het Joodse leven, zoals 
opperrabijn Berlinger uit Haarlem het uitdrukte, werden de diensten vervolgd 
in de Brugstraat en later in de Kostverlorenstraat en de Tolweg. Totdat in 
1942 de gehele kust "JODEN-VRIJ" moest worden gemaakt. 
Domme haat en blind fanatisme leidde tot de meest wanstaltige vormen van 
menselijke wreedheid. 
De Zandvoortse Joden dienden zich te verzamelen in een plaatselijk café, 
teneinde eerst naar Amsterdam te worden afgevoerd. 
Van de 450 Joodse Zandvoorters zijn er ná de oorlog 17 teruggekeerd. 
In 1963 werd besloten een nieuwe synagoge te bouwen. 
In dat jaar liet het kerkbestuur van de Nederlands Israëlitische gemeente 
Haarlem, waaronder sinds 1945 ook Zandvoort ressorteerde, het gemeentebe- 
stuur weten ernaar te streven een synagoge te bouwen. 
Op 14 juli 1965 werd tenslotte de aan de Verlengde Haltestraat nr. 75 
gelegen nieuwe synagoge officieel in gebruik gesteld. 
Toenmalig burgemeester van Fenema liet bij die gelegenheid weten dat 
Zandvoort dankbaar en trots was dat de Joodse gemeenschap weer een eigen 
geloofscentrum had gekregen. 

Tot zover een aantal feiten. 
Feiten kunnen nuchter zijn, en zijn dat veelal ook. 
In hun opsomming drukken zij meestal geen emotie uit, ze worden verwerkt 
en, zoals in dit gecomputeriseerde tijdperk, opgeslagen. 

Maar deze gegevens betekenen v661 meer dan wat Iósse data en cijfers tot 
uitdrukking kunnen brengen. 
Zij behoren niet thuis in het dossier met de titel "VERWERKT EN AF- 
GELEGD". DIT DOSSIER LEEFT, EN ZIJ ZAL BLIJVEN LEVEN. 
IEDERE DAG VAN IEDER JAAR! 
Ruim 45 jaar geleden, bij het einde van de oorlog werd ook in Zandvoort de 
trieste balans opgemaakt, en dit heeft heel weldenkend Nederland, de gehele 
beschaving, doen huiveren. 
De samenleving had de bijl aan haar eigen wortels gelegd, en zij had deze 
wortels zo goed als vernietigd. Een samenleving die tot dergelijke handelin- 
gen in staat zou zijn, en in staat bleek te zijn geweest, zou jaren nodig 
hebben om haar eigen creatie weer vorm te geven. 



"WAAKZAAMHEID" werd daarbij het wachtwoord. 
En ook op deze dag dn erna zullen wij waakzaam zijn, iedere dag opnieuw. 
De jaren '40-45 hebben ons behoren te leren dat "onverschilligheid" levens- 
gevaarlijk is. 
Onze lokale Zandvoortse samenleving heeft tot op de huidige dag moeten 
leven met een smet op het verleden. 
Geen wel-denkend mens in onze gemeente zal zonder afgrijzen de oorlogsja- 
ren in zijn herinnering meedragen. 
En het behoort ons te gaan zoals het ons vergaat wanneer we in YAD 
VASHEM in Jeruzalem de alles-doorklievende tragiek van het verleden op 
onze schouders voelen. 
Een niet af te schudden brok ongelofelijke werkelijkheid. 

Bewust zullen wij, en in het bijzonder de na-oorlogse generaties dienen te 
blijven werken aan een samenleving waarin geen ruimte meer zal zijn voor 
haat en meedogenloosheid. 
De huidige generaties moeten leven in het besef dat signalen herkend moeten 
worden en dat waakzaamheid derhalve geboden blijft, dat op zich onschuldi- 
ge feiten en gebeurtenissen een diepe voedingsbodem kunnen hebben, die 
gekend en herkend moeten worden! 

In Zandvoort is het Joodse leven weg. Er is geen eigen identiteit meer. 
De laatste sjoel is inmiddels verdwenen. 

De plaquette die zo dadelijk zal worden onthuld herinnert ons aan iets dat 
alleen nog een verleden heeft. 
DIT ZIJN MEER DAN FEITEN. 

Wij beleven als Zandvoortse samenleving vandaag een moment van intense 
gevoelens over datgene dat onze Joodse medeburgers ooit overkwam, ook al 
is dat dan 50 jaar geleden! 
Ook om die reden is het Gemeentebestuur verheugd over de aanwezigheid 
van U, mijnheer de ambassadeur, en van de vertegenwoordigers van de 
Joodse Gemeente Haarlem. 
Laat dit eenvoudige, maar tegelijk zo veelzeggende herdenkingsteken áile 
dagen van ons leven vullen met vragen. Je zelf vragen:"WAAROMM, kan 
vaak zinniger zijn dan te trkhten de vraag te beantwoorden. Antwoorden 
immers kunnen ons doen vluchten in excuses en breedsprakigheid. 
Anno 1991 rest ons niet meer en niet minder dan te werken aan een toekomst 
die hoop biedt op vredelievendheid en verdraagzaamheid. 
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STAP VOOR STAP SAMEN OP WEG! 
Utopie of gerechtvaardigd vertrouwen? 
Het verleden zou ons moeten hebben geleerd deze vraag niet meer te hoeven 
stellen. 
Laat deze steen ons een eeuwigdurend teken zijn bij de weg die we moeten 
gaan! " 

Na de bewogen toespraak van burgemeester van der Heijden werd het door 
onze Zandvoortse steenhouwer A. Lavertu vervaardigde monument onthuld. 
Enkele sprekers voerden nog het woord waarna de plechtigheid werd 
besloten door Rabbijn J.S. Jacobs, Voorzitter van het I. P. O. R. 
De Rabbijn beëindigde zijn toespraak met de navolgende woorden: 
" Er is een gezegende weg en er is een vervloekte weg. Een weg die geba- 
seerd is op gerechtigheid en naastenliefde. Dat is de goede weg. 
Er is echter ook een weg waarbij de mens zich zelf beschouwt als het 
middelpunt van de wereld. De weg die ons vertelt van egoïsme - de weg van 
materialisme. De weg die ons vertelt dat discriminatie juist is - de weg die 
spreekt over mensen en ubermensen - die weg is FOUT!! 
En dat, dames en heren, is in feite de reden dat wij hier bijeen zijn en dit 
gedenkteken onthullen. 
Als mensen dit monument zien, roept het monument als het ware hen toe ; 
zie, vandaag leg ik jullie een zegen en een vloek voor. 
Door de verkeerde keus van zovele medemensen in de jaren '40-45, zijn 
miljoenen en miljoenen onschuldige medemensen op beestachtige wijze 
vermoord. Eens stond hier een synagoge, eens bloeide hier een gemeenschap 
van Nederlanders die de Joodse Godsdienst beleden. Van de 450 joodse 
inwoners van Zandvoort keerden slechts 17 terug. 
Het is zo gemakkelijk gezegd "ze keerden niet terug" - maar het is veel 

i meer, ZE WERDEN VAN HUN FAMILIELEDEN WEGGERUKT - 
VERNEDERT, GEMARTELD EN VERGAST. 

Kies voor het leven schreeuwt dit monument uit tegen iedere voorbijganger 
afzonderlijk. Het gedenkteken roept op tot een keuze, maar zendt ook de 
boodschap uit dat waarheid en gerechtigheid uiteindelijk zullen zegevieren. 
HET JOODSE VOLK LEEFT NOG! 

Zeer onder de indruk verlieten de aanwezigen de plaats van de onthulling 
van de gedenksteen. Zij zullen telkenmale wanneer zij de plaquette passeren 
terugdenken aan die zonnige zondagmiddag en de te maken of gemaakte 
keuze niet vergaten. KCM 

l 
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De Zee bil Zandvoort wordt gezuiverd 

Bij een dergelijk opschrift denkt men NU meteen aan een milieuramp,de foto 
en hierna volgende tekst zijn echter uit een krant d.d. l september 1946. 

- De inwoners van Zandvoort worden deze week telkens weer opgeschrikt 
door knallen en onderaards gerommel, waarbij de huizen op hun grondvesten 
schudden. Het blijkt dat de Nederlandse Genietroepen bezig zijn, geassisteerd 
door nog achtergebleven Duitse soldaten, de laatste oorlogsobstakels uit zee 
te verwijderen. Het is het laatste deel van de "Atlantikwal" ver vooruit in zee 
aangebracht en bestaat uit aan betonpalen verankerde mijnen. 
Welk een kracht en vernieling deze moordwerktuigen nog kunnen ontwikke- 
len, bewijzen wel de torenhoge waterzuilen die bij het exploderen ontstaan. 
Grote stukken van het strand worden dan ook telkens afgezet. 
De foto brengt het ogenblik in beeld dat de bevelvoerende officier op het 
strand aan de manschappen, die in rubberboten op zee zijn, met de hand het 
bevel geeft een mijn te laten springen. 

100 JAAR GELEDEN. 

In de oude kronieken lezen wij, dat op Zondag 16 augustus 1891 een jeugdig 
badgast de spot dreef met den hem begeleidenden badman Willem Draijer. 
Vertrouwende op zijn kennis van zwemmen en de wispelturigheden van de 
zee, meende de jongeling geen raad nodig te hebben en ging steeds verder in 
zee. De zee trok zoo zeer dat de badman den jongeling als verloren be- 
schouwde. Na enig beraad begaven zich meerdere personen met den badman 
in zee o.a. de directeur der baden, geheel gekleed, en mochten het geluk 
smaken den overmoedigen jongeling van een wisse dood te redden. 
Zijn naam zullen we hier niet vermelden, doch wel een advertentie naar 
aanleiding van dit gebeuren; 
Gaarne betuig ik mijnen dank aan W. Draijer; J. v.d. Mije Pzn; K. C. v.d. 
Mije; C. Zwemmer; C. Keur en D. Draijer voor de wijze waarop zij de 
naam van de badplaats hebben hoog gehouden. Zij allen toch brachten het 
hunne er toe bij om Zondag j.1. den jeugdigen badgast van een zekere dood 
te redden. 
Get: Mr. P. N. Engelberts, 
Burgemester van Zandvoort 

In verband met dit gebeuren schreef de op hygiënisch gebied zeer gunstig 
bekende Hongaar, Prof. Krüger aan Burgemeester Engelberts dat het zeer 
wenselijk was, om op verschillende plaatsen aan het strand en ook in 't dorp 

, het volgende bekend te maken: 

1e.Neem geen bad; 
2e.Of naar een hevige beroering helemaal niet; 
3e.Indien gij wel een bad neemt, doe het dan nist na intredende onpasselijk- 

heid; 
4e.Doe het nooit na een slapeloze nacht en na oververmoeide dagtaak; 
5e.Doe het nooit na een maaltijd of na het gebruik van verhittende dranken; 
6e.Wandel nooit snel naar de badplaats en baadt u niet in water waarvan de 

diepte u niet bekend is; 
7e.Ontkleedt u langzaam , maar talm ook niet te water te gaan; 
8e.Men springe met het hoofd vooruit in het water, hij die niet duiken kan, 

make vooraf het lichaam nat; 
9e.Blijf nooit lang in het water, alleen krachtige gestellen kunnen daarop een 

uitzondering maken; 
10.Men droge en wrijve zich derdege na het bad, kleedde zich vlug aan en 

neme beweging. 
l 
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UIT EEN OUDE COERANT : JANUARI 1904 

De stranding van de Gaffelschoener Schouwen 1 1. 

Zaterdag 16 Januari j.]. woedde een hevige storm gepaard gaande met hagel 
sneeuw en regenvlagen. Doch ondanks dat alles waren er nog mensen aan 
het strand en op de wurft ( de weg voor Driehuyzen ) turende naar zee of er 
ook niet een schip te zien was. 
En jawel, om ongeveer 1 uur in de namiddag ontwaarde men voor het Dorp 
nog in volle zee een schip, dat aan het geweldige slingeren te zien in nood 
bleek te verkeeren. Dadelijk werd de plaatselijke commissie der Noord- en 
Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij met het gevaar in kennis gesteld, die 
dan ook onmiddellijk de Reddingboot en het Vuurpijltoestel lieten halen en 
naar het strand brengen. 
De zee was enorm hoog en stond tot aan de duinen zodat het een moeilijke 
opgave was om met de boot langs het strand te rijden. 
Intussen was het schip, dat de noodvlag in top had, meer en meer naar het 
strand gekomen en bevond zich ongeveer ter hoogte tussen de tweede en 
derde paal benoorden het Dorp. 
Het was nu duidelijk te zien dat een stranding moest plaatsvinden. 
De reddingboot lag gereed om, zoodra het schip gestrand was, hulp te 
verlenen. Om ongeveer 2 uur liep het schip vast, even voorbij de plek waar 
in 1890 de von Lindern strandde. Nabij de derde paal benoorden Zandvoort. 
Ogenblikkelijk werd de reddingboot in zee gebracht en de bemanning slaagde 
erin om de equipage van het schip, bestaande uit 4 man en de scheepshond, 
behouden aan land te brengen. 
De bemanning der reddingboot bestond uit de volgende personen; Maarten 
Keesman (Goudje) Schipper, Jan Kerkman (Janbroer) voorman, Anthonie 
Kerkman Jbz, Willem Paap Klz, Leendert Kerkman (Keggie), Pieter Koning 
Lz, Teunis Groen Hz, Willem Keur Jbz, Willem Draijer (Eenoortje, om zijn 
reddingen Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw), Cornelis Paap Jz, 
Pieter Keur Jbz en Cornelis Visser Gz roeiers. 
De bevolking, die ondanks het noodweer was uitgelopen, hield haar hulde- 
blijken dan ook niet voor zich. 
Om half vier werden de drenkelingen ondergebracht in Ons Huis en nadat zij 
aldaar van droog goed waren voorzien, namen zij hun intrek in Het Wapen 
van Zandvoort. 
Wat het schip aangaat het volgende. Het is een 5 jaar oude ijzeren Gaffel- 
schoener thuishaven Groningen, de inhoud bedraagt 96 bruto registertonnen 
verzekerd voor f ,  14000.--. 
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De lading bestaat uit ongeveer 179 ton steenkool van Blyth uit Engeland naar 
Rotterdam. 
Het schip zit hoog op het strand en Zondag leek het wel hoogzomer op het 
strand, het was een gezellige drukte. 

De eerst volgende Woensdag werd in Hotel Driehuizenhet lossen uitbesteed. 
Laagsten inschrijver was J. Kaptijn voor f .  2,16 per ton. 
De Heer Bakels maakte Photo Briefkaarten van de stranding die Zaterdag- 
avond reeds te bekomen waren. 
Het afbrengen is gegund aan de Heer Dirk Driehuizen die het drijvend moet 
afleveren in IJmuiden. 
Donderdag werd een aanvang gemaakt met het graven van een geul om het 
schip vlot te trekken. 
Zondag 21 januari is het schip vlot gekomen en kwam om 12 uur in IJmui- 
den aan en zoo was ook deze stranding weer geschiedenis. 

Ton Drommel. 

BETALING CONTRIBUTIE 1991 

Voor diegenen die hun contributie voor 1991 nog 
niet voldaan hebben verzoekt onze penningmeester 
dit zo spoedig mogelijk te doen. Het is toch 
lammer als u ons blad niet meer zou ontvangen? 
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WAAROVER SPRAKEN ZIJ ? 

Omdat het voor 181 1 niet absoluut noodzakelijk was om een familienaam te 
voeren, was ik toch nieuwsgierig welke namen als eerste in de kerkboeken 
van Zandvoort voorkwamen. 
Een van de allereerste was de familienaam BOL. Dit vond ik een goede 
gelegenheid om deze familie eens nader te bekijken.Een genealogie betreffen- 
de alle nakomelingen is te tijdrovend en neemt ook te veel plaats in. Ik heb 
me daarom beperkt tot een kerk en wat rechterlijke gegevens. Zij die meer 
willen weten en niet genoemd zijn, kunnen o.a. in de overige kerkboeken 
zoeken. 

Mini genealogie BOL. 

Voor de Schout HEINDRICH ARENTS (van der MEY) en zijn schepenen 
trouwde op 22 april 1640 LEENDERT CORNELISZ BOL met MARITGEN 
PIETERSS (BOTTER). Omdat de eerste doopboeken van Zandvoort pas 
aanwezig zijn vanaf het jaar 1661, werd in de trouwboeken gezocht naar 
huwelijken van mogelijke kinderen. 
In willekeurige volgorde waren dat: 
1. CORNELIS L. BOL huwde op 18 mei 1670 met GERRITJEN GERRITS, 

Cornelis stierf 27 juli 1875 en er zijn geen kinderen bekend. 
2. PIETER L.BOL huwde 8 mei 1689 met ELISABETH DIRCKS. Als mede 

erfgenaam van zijn ouders verkocht hij in 1684, samen met zijn broers 
ARIE en ROOKUS, zijn deel in een huis met erve. Verder niets bekend. 

3. MAERTJEN L. BOL huwde 8 april 1674 CORNELIS JANSZ GROEN. 
4. NELLETJE L. BOL huwde 16 mei 1677 FOP JACOBSZ. 
5. ROCUS L. BOL geen huwelijk gevonden maar hij komt voor als lidmaat 

met vrouw MARITIE DIRKSS (JASPERS) op 16 maart 1687. In 1685 . 
kocht hij van Aeftje Jacobss, de weduwe van Philip Gerrits, een huis met 
erve op de Kerckstraat voor f .  100,--. Op 20 februari 1686 werd zijn 
zoon LEENDERT geboren, waarna ROCUS in 1690 stierf. 
6. ARIE L. BOL huwde 7 juni 1682 met MARITIE JACOBSS BERCK- 
HOUT, uit dit huwelijk werd MARITIE geboren op 31 januari 1683. Zij 
trouwde "paaps" op 22 april 1714 met Cornelis W. Schilpzand. 
Het tweede huwelijk van ARIE was op 28 december 1692 met GUERTIE 
WILHEMSS LOSHOOFFT. Op 6 september 1693 werd zoon WILHEM 
geboren en een maand later koopt ARIE van de chirurg Mr. P. Duyven- 
dijck, de helft van een huis op de Kerckstraat. Zeker in het jaar 1696 was 
ARIE diaken. 

Dochter ANNETIE werd op 17 augustus 1698 geboren. 
Op 13 december 171 1 is ARIE overleden. 
7. WILLEM L. BOL tenslotte zorgde voor de meeste nakomelingen. Zijn 
eerste huwelijk was op 12 mei 1669 met ANNA GERRITS, waaruit op 1 
februari 1671 zoon LEENDERT werd geboren. Moeder en kind stierven 
al spoedig, waarna WILLEM op 15 april 1674 trouwde met ERMPJE 
CORNELISS KONING. 
Dochter AALTJE, zij werd geboren in 1675, trouwde in 1701 met ABEL 
CORNELISZ KEESMAN en stierf in 17 11. 
MARITIE geboren in 1682 overleed spoedig. 
MARITIE geboren in 1684, trouwde in 1708 met CRIJN WILLEMSZ 
SCHILPZAND, zij stierf in 1748. 
CORNELIA WERD GEBOREN IN 1686, zij trouwde in 1713 met GER- 
RIT CORNELISZ van DUYN en stierf in 1756. 
Over JACOB geboren in 1691 werd niets gevonden. 
Eerder op 8 januari 1679, was er weer een LEENDERT geboren. Hij 
trouwde op 13 juni 1706 met JAAPJE PIETERSS de RUYTER en was de 
enige manlijke BOL met nakomelingen. Zijn zoon WILLEM werd in 
februari 1707 geboren waarna LEENDERT, de jonge vader, in april 
stierf. Zoon WILLEM trouwde in 1739 met MARIJTJE JACOBSS v.d. 
MUE. Zij kregen vier kinderen o.a. in 1741 een zoon JACOB die in 
1780 trouwde met ANNA MAARTENSS MOLENAAR. 
Een brief op 16 juni 1771 vermeldt het volgende: 
" JACOB WILLEMSZ BOL van der jeugt af aan voermansknegt, wil 
gaarne als voerman zelve worden aangesteld en ook als Broeder in het 
Gilde weesen aangenomen met een span van drie paarden." 
JACOB stierf al in 1789 maar er waren twee zoons uit dit huwelijk, 
WILLEM geboren in 1781 en MAARTEN geboren in 1786. 
Ook nakomelingen van GERRIT BOL kwamen we tegen, deze GERRIT is 
geen Zandvoorter van oorsprong. Hiervoor zoekt men in Wijk aan Zee. 

A. G. M. v. d. OORDWISKER. 

Kraanwater. 
Het is verheugend, dat bij een landelijk onderzoek riaar de kwaliteit van 
kraanwater, het water dat in Zandvoort uit de kraan stroomt voor het 
totale testresultaat de kwalificatie " GOED " heeft verkregen. 
Als het mechanisme van de " dorpspomp " niet door vandalen vernield is, 
kunt u dus gerust op een nostalgische wijze uw dorst lessen. 

13 



JEUGDIGE ZANDVOORTERS OP HET STRAND: 

,i -%. 

" - 
De heer H. J. Vreman zond ons bovenstaande foto, gemaakt door de foto- 
graaf v. Bohemen die een zaak had boven aan de Kerkstraat en in 1942 het 
lot deelde van de andere joodse Zandvoorters. 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 1 O 11 12 
1. H.Lansdorp; 2. Maup v. Bohemen; 3. H.J.Vreman; 4. Jan Kemp; 6.en 7. 
?? 8. Zusv.  Bohemen; 9. ZusKemp; 10. 1 1  en 12??? 
Wie vult deze vraagtekens voor ons in? 

WELKOM NIEUWE LEDEN: 
dhr. F.L.van Ancum de Ruijterstraat 48 
mevr.J. van Bennekom Haarlemmerstraat 40 
fam. B. Bleijs jhr.Q. van Uffordlaan 15 
fam. A. Bos Paulus Potterstraat 5 
fam. F. Dieben Koningstraat 45 
dhr. J. Drommel A.J.v.d. Moolenstraat 11 
dhr. A.van Duijn burg. Beeckmanstraat 32 
mevr.v.d. Heijden W. Kloosstraat 12 
mevr.P. Kerkman-Draijer Willemstraat 21 
dhr. J.H.Kunkeler Helmerstraat 30 
fam. M. de Leeuw verl. Haltestraat 73 
mevr.L. Leising-Koper A.J.v.d.Moolenstraat 45 

14  

Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Hazerswoude 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 

dhr. R. Luttik 
mevr.A.J.v.d.Meer-Keur 
mevr.J.v.d.Mije 
mevr.R.v.d.Mije-Rollema 
dhr. F. Molenaar 
dhr. K.v.d. Noort 
dhr. 0.Borkent 
mevr.R.Onderwater-Schaap 
mevr.T.de Rooy-Piers 
dhr. H.J.Rubeling 
dhr. C.Schuiten 
uitg.Buijzepen 
mevr.(;. Quak-Brune 
mevr. Slagboom 
dhr. A.H.Smits 
dhr. E.B. van Waveren 
mevr.D. Versteeg-Slagveld 

dhr. J.Zwemmer 

GARNALENTIJD! 

Bilderdijkstraat 11 
Zeestraat 187 
Staringstraat 2 
Poststraat 6 boven 
Lorentzstraat 117 
Sophiaweg 15 
Max Euwestraat25 
Brederoodseweg 11 
K.Onnesstraat 21 
zr.Dina Brondersstr.26 
Treubstraat 14 
Postbus 8 
Sandhi1 8 
Zandvoortselaan 38 
Westerparkstraat 19 
Brederodestraat 205 d 
Veenlanden 47 
jhr.Q.van Uffordlaan 31 

Zandvoort 
Beverwij k 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Santpoort(Z) 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Noordwijk 
Zuidland 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Hoevelaken 
Zandvoort 

Jong geleerd, Oud gedaan. Maar of het lukte, op deze manier garnalen te 
vangen vermeldt het, uit vervlogen tijden afkomstige plaatje niet! 



WANDELMARS 1936. 

Het Zandvoortse politie peloton, gekleed in zomeruniform, op mars. 
Dit zomeruniform was uniek in Nederland, schrijft de heer H.J. Vreman 
Brantsenpark 7 te De Steeg, als commentaar bij zijn foto. 
Hij leverde ook de namen. Van links naar rechts: Van Landeghem; Ravelli; 
Jissink; Smouter; Willemsen; Van Huffelen; Bril; Stouthamer en Appel. 

ZANDVOORTMEEUWEN 50 JAAR! 

In augustus van dit jaar bestond de vereniging Zandvoortmeeuwen 50 jaar. 
In dit jubileumjaar moest een nieuw complex betrokken worden. 
De oude velden aan de van Lennepweg zijn reeds bebouwd, die aan de 
Vondellaan zullen spoedig volgen. 
Ter herinnering aan een ander oud veld( huurprijs f.80,-- per jaar) op de 
volgende pagina een foto uit het archief van mevr. Kraan - Meeth,wier vader 
ooit voorzitter van Zandvoort was. De foto werd gemaakt in 1926 op het 
veld van de Zandvoortsche Voetbal Vereeniging Z.V.V. achter de Zand- 
voortselaan. Verder een aandeel, uitgegven t.b.v. de aanleg van het veld!! 
16 

Staand van links naar rechts: H.Schut, W.v.d.Mije, F.Muller, Z.Kerekguarto 
("Sol"), J.Paap ("Veth"), A.Beekhuis, A.Molenaar, W .Kraaijenoord, Piet 
Drommel, J.Water. Liggend: S.Houtkamp, Vok van der Mije (alias Vokkie 
Leut), E.Keur en J.Keesman. (in de " voetbalwereld " roemrijke namen!) 

AANDEEL No. 
IN DE 

Leeoing der Zaodvoortsc 
Voetbal-Vereeni 

Z A N D V O O R T  

Oaedgekeurd bij Koninklijk 
besluit van: 

- .. - ............................................ 
................................................ 

Dit aanbel is renteloor 

Gulden. 

Het hertuur waarborgt U, dat uit de ontvangrten der Vereeniging U w  aandeel 
wordt terug betaald. 

Het Bestuur : 
E. KOPER Jbz., Voorz. CORN. SLECERS, Secr. J .  GROEN AZ.. Penningm. 

Commissarlsspn : Commissarissen : 
C. BEEKHUIS. 

1919. 
L. SCHUT. 

A. KEESMAN. 
M. KEUR. 
J OTTER. 



De " PIEPERS " zijn binnen. De Namen zijn : 
1.D.Keur - 2. ? - 3. Nel Koning - 4. Sabine Zwemmer - 5. Annie Koper - 

- 6. Grietje Keur - 7. ? - 8.Luuk ter Braak - 9. mevr. Paap-de Wid - 
10. J.van den Bos - 11.F.Zwaan - 12. J.J.Dijkstra - 13. Truus Seders - 
14. Tine Veenstra of een meisie Seders - 15. ? - 16. ? - 

Nu de leden van de Zandvoortse Aardappeltelers Vereniging de dit jaar 
tegenvallende oogst van het Roggeveld heeft binnengehaald, waarbij de 
voorzitter door onverlaten een handje geholpen werd, een foto uit een ver 
verleden ( omstreeks 1910 ) waarop ARIE PAAP, die getrouwd was met 
Arendje Kerkman, bezig is de aardappels te rooien. Het aardappelveld was 
een stuk groenland, omgespit duin, hetgeen bemesting uitspaarde. 
Wat er ook veranderd moge zijn, onze duinaardappel is onovertroffen! 

EMMABLOEM COLLECTE. 

De oproep in de voorgaande " DE KLINK " is niet tevergeefs geweest. 
Door de hulp van mevr.Tine Veenstra ( vroeger gewoond hebbende Kerk- 
dwarspad 7, thans in Hoofddorp) de heer G. van bakel, de heer G. Groen 
en mevr. K. harkamp - Bluijs zijn de namen van de meeste personen bekend. 

17. Jans van den Bos - 18. ~ e i a  de Wolde - 19.Loes Hoogland - 
20. J.M.Kromhout - 21. ? - 22.Gretha Bluijs . 23. Annie Boon - 
24. Fien Rollema - 25. Annie Volhand - 26. van Brakel - 27.Annie Korting - 
28. Annie Visser - 29.Engeltje Keur - 30. ? - 31. Sijtje Koper - 32. ? - 
33. Amie Weber. 
U ziet er zijn nog een aantal vraagtekens.Bij nummer 14 waren twee namen, 
welke is de juiste ? Verder werd volstaan met de meisjesnaam te vermelden. 
Al met al geen slecht resultaat voor een speuractie na 65 jaar. 
Velen zullen nu wellicht zeggen ja ,  dat was ik of dat is inderdaad mijn 
moeder of grootmoeder. Uiteraard is het mogelijk dat verkeerde namen 
vermeld zijn, maar ja na zo'n lange tijd ook ! 

1932-- Eerste busdienst in Zandvoort, van garage RINKO. 

Wie kent de namen van de mannen op deze foto ? 
En vond U het gemeentehuis ook niet veel mooier met die deuren ? 



BESTUURSSAMENSTELLING 

Voorzitter: Mw. C. C. M. Kemp-v.d. Mije, T o l ~ g  29 
2042 EJ Zandvoort, tel. (02507-17201) 

Vice-voorzitter: Ir. C. J. Wagenaar, Kostverlorenstraat 23 
2042 PA Zandvoort, tel. (02507-13999) 

Secretaris: J. Paap, v. Lennepweg 14-1 
2041 LG Zandvoort, tel. (02507-15967) 

Vice-secretaris;A. Koper, W. Kimsstraat 9 
2041 BK Zandvoort, tel. (02507- 1844 1 ) 

Penningmester: J. Bluijs, Nic. Beetslaan 60 
2041 NN Zandvoort, tel. (02507-1 4632) 

Vice-penningm. J. Attema, Cort v.d. Lindenstraat 2, flat 25 
2042 KA Zandvoort, tel. (02507)-14555 

Leden. Mw. K. Harkamp-Bluijs (02507-16929) 
A. Drommel (02507) -1 7963 
Mw. H. P. M. Hoogervorst-Schuiten 

(02507-1 81 77) 
Bankrelatie: Mg. Bank Ned. te Zandvoort 

Rek. nr. 565738305, qiro-nr. ABN 4000 
Giro-nummer : 4206723 t .n.v. Gen60tschap "Oud Zandvoort" 

Contributie : Minimaal f 15 .- (excl. verzendkosten) per jaar 

Het b lad  "De Klink" i s  een kwartaalui tgave van h e t  
Genootschap "Oud Zandvoort" en wordt uitgegeven onder 
verantwoordel i jkheid van h e t  bes tuur  van h e t  Genoot- 
schap. Met h e t  ui tgeven van h e t  b lad  s t r e e f t  h e t  bestuur  
naar een g r o t e r e  bekendheid van en  h e t  kweken van belang- 
s t e l l i n g  voor de geschiedenis  van Zandvoort. 
Voor h e t  samenstel len van h e t  b lad  h e e f t  h e t  bes tuur  een 
redactiecommissie gevormd, d i e  b e s t a a t  u i t :  mevr. C.E .  
Kraan-Meeth en de heren P .  Brune, K. C .  ven de r  Mije Pzn.,  
H .  Opheikens, J .  Paap en M .  Weber. 

VRIENDELIJK VERZOEK 

ADRESWIJZIGINGEN en e v t .  andere be r i ch t en  zo spoedig 
mogelijk aan een van de adressen door t e  geven. 
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