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REDACTIONEEL. 

i Met het jaar 1993 is "DE KLINK" begonnen aan zijn dertiende levensjaar. 
Namens het bestuur en de redactie wens ik alle leden een goed 1993 toe en ik 
hoop dat dit blad iets daartoe kan bijdragen. 

Het ingaan van een nieuw jaar dwingt tot een terugblik, slaat u de allereerste 
"DE KLINK" op dan treft u daar twee namen aan: 
mevrouw A. G. van der Oord-Wisker en de heer P. Brune. Beiden leveren nu 
nog steeds hun bijdrage aan de verschijning van dit blad! 
Mevr. A. G. van der Oord-Wisker beantwoordde onmiddellijk de in de vorige 
aflevering gestelde vraag over "ZWEMMER" zie pagina 12 en 13. 
Op pagina 2 brengt het bestuur haar dank over aan het bestuur van Onderling 
Hulpbetoon voor het schenken van een exemplaar van hun jubileumboek aan 
alle leden van het genootschap "waar ook ter wereld" zoals de voonitter van 
O. H. het zo treffend zei. Bij iedere vereniging zijn bepaalde mensen die "de 
kar trekken" en deze plaats geeft mij, of ze het nu leuk vinden of niet, de 
gelegenheid om K. C. van der Mije Pzn. voorzitter van 0. H. en S. van den 
Bos, secretaris/penningmeester van 0. H. te complimenteren. 

In deze aflevering een bijdrage van H. Opheikens over de treinramp te 
Zandvoort in januari 1928, een verhaal over de evacuatie van Zandvoort 
geschreven door mevr. S. Desmet ,thans wonende in den Haag. Ik hoop dat 
hiermede "het eerste schaap over de dam is" en goed voorbeeld doet goed 
volgen! 
Van gegevens, aangedragen door de heer D. Keur te IJmuiden, werd een 
dankbaar gebruik gemaakt bij een stukje over de bewaarschool. 
UW speciale aandacht voor de foto op de middenpagina's deze werd door de 
heer Zwaan, evenals de dorpsfoto in de vorige aflevering met meerdere foto's 
geschonken aan het genootschap. M.W. 



100 jaar ONDERLING HULPBETOON. 
l 

kent. 
Voorzitter K. C. van der Mije Pzn dankte de sprekers voor hun woorden en 
het Gemeentebestuur voor het aanbieden van deze receptie in de sfeervolle 
Raadzaal. Hij zei dat het bestuur van 0 .  H. gemeend heeft iets blijvends ter 
herinnering aan dit jubileum te moeten doen. Daartoe werd besloten uit te 
geven een "GEDENKBOEK ONDERLING HULPBETOON 100 jaar." in 
navolging van het bij het 35 jarig bestaan van 0. H. uitgegeven gedenkboek 
en daarbij betrekkende het feit dat in vele gezinnen dit laatste boek nog 
aanwezig blijkt te zijn. 
Overgaande tot de uitreiking van het eerste exemplaar aan de burgemeester, 
alle aanwezigen werden later ook met een boek verrast, deelde Van der Mije 
mee, dit tot grote blijdschap van ons aanwezige bestuur, dat het gedenkboek 
geschonken zou worden aan alle leden van het Genootschap Oud Zandvoort, 
waar ook ter wereld zij zich bevinden! 
Dat dit een gewaardeerde geste was is gebleken uit talloze reacties. 
Alle lezers van "DE KLINK" hebben dit bij Joh. Enschede & Zn gedrukte 
boek in bezit, derhalve is het voldoende om te constateren dat met deze 
uitgave een stuk Zandvoorts verleden op boeiende wijze werd vastgelegd. 

Op 1 oktober 1992 was het precies 100 jaar gele- 
den dat in Zandvoort werd opgericht de Werklie- 
denvereniging Onderling Hulpbetoon. 
Tijdens de druk bezochte, door het Gemeentebe- 1 
stuur aangeboden, receptie op 1 oktober jl. in de ~ 
Raadzaal van het Gemeentehuis werden o.a. door 1 
Burgemeester M. R. van der Heijden, Wethouder 

' 

Namens de leden bevestigt het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort 
op deze plaats, haar al eerder uitgesproken dank aan het bestuur van Onder- 
ling Hulpbetoon, welke dank en waardering binnenkort ook tot uiting zal 
komen in de aanbieding van een blijvende herinnering, dit in overleg de 
jubilerende vereniging. 
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mr. P. Ingwersen en mevrouw Kal-Telkamp, 
voorzitter van de Stichting Gezinszorg Kennemer- 
land Zuid, vele lovende woorden gesproken. 
In deze woorden kwam tot uiting de grote bewon- 
dering voor al hetgeen deze vereniging voor Zan- 
dvoort in die 100 jaar heeft betekend en nog bete- 

r U I T N O D I G I N G  

I 

I 

Het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort 

nodigt u uit tot het bijwonen van de 

GENOOTSCHAPSAVOND 

99 OUD ZANDVOORT " 

VRIJDAG 12 FEBR. 1993 

in gebouw "DE KROCHT" 
aanvang 20.00 uur. 

Het programma voor deze avond zal o.a. zi jn: 

- De heer Lute zal ons aan de hand van 
diaas iets laten zien van Egmond, o.a. 
visserij, klederdracht en dorp. 

Verloting van een model van een badkoets gemaakt 
door een lid van de Bomschuiten Bouwclub. 

- En de heer H Gansner zal weer een greep 
doen in zijn onvolprezen oude Films! 



65 Jaar geleden; Het treinongeluk te Zandvoort. 

(deze foto uit "DE STAD" van vrijdag 13 januari 1928 toont de ravage die werd aangericht) 

Zaterdag 7 januari 1928 vertrok om 5.11 n.m. uit Haarlem de stoomtrein 
richting Zandvoort. In de trein bevonden zich 50 B 60 reizigers, in Overveen 
werd gestopt, toen werkten de remmen dus nog. Voor de overweg bij Zand- 
voort moet de vaart geminderd worden tot 45 km en bij de overweg tot 30 
km. Volgens de leerling-machinist P. Bakker uit Haarlem is toen gebleken dat 
de remmen weigerden. Hij waarschuwde machinist De Beer, die de handle 
omgooide en tegenstoom gaf en de zandstrooier in werking stelde. Vervol- 
gens werden noodsignalen gegeven. met grote vaart reed de trein daarna het 
station Zandvoort binnen. 
P. Bakker verklaarde dat indien in Overveen de remmen al niet geheel juist 
gewerkt hadden, men door de mist niet opgemerkt had dat de trein iets 
doorgleed. Bij de overweg, I 350 meter voor het station Zandvoort, zou er 
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tegen de 25 km gereden moeten worden, een blik op de snelheidsmeter 
bevestigde dat de snelheid niet minderde. De leerling-machinist is toen van de 
trein gesprongen, uit angst voor het springen van de ketel. Met een snelheid 
van 45 km is de trein doorgereden op het stootblok. Dit blok werd uit de 
grond gerukt, waarna de locomotief en de tender door het pemn heen in het 
gebouw drong. Een deel van de stationskap werd meegesleurd en het vertrek 
van de stationschef werd verwoest. de chef was gelukkig niet aanwezig. De 
tender is mee het perron ingelopen, de daarop volgende goederenwagon bleef 
in de rails. het eerste personenrijtuig, een eerste- en tweede-klas wagen, liep 
uit het spoor, de volgende wagens bleven echter in de rails. Ongeveer 20 
meter heeft de locomotief overbrugd voordat hij tot stilstand kwam. Het 
stootblok stond nu op de plaats waar normaal de stationschef zou zitten. 

De toen 26-jarige scheepsmachinist Cees Hoogendijk bevond zich onder de 
toeschouwers. Hij bedacht zich geen ogeilblik en samen met dorpsgenoot Jan 
Visser rende hij op de trein af, deze stond volledig onder stoom en de ketel 
kon elk moment exploderen. Met gevaar voor eigen leven wist Cees Hoogen- 
dijk de veiligheidsklep los te krijgen, waardoor de stoom kon ontsnappen. 
Hiermee werd een nog grotere ramp voorkomen. Machinist H. de Beer uit 
Haarlem en de Zandvoortse mej. M. Keur overleefden het ongeval niet. 
Burgemeester Van Alphen liet beslag leggen op de locomotief en tender voor 
een onderzoek. Uit het eerste onderzoek bleek dat de kraan van de snelrem 
niet in de stand remmen stond en dat de handle, waarmee de machine voor- 
of achteruit gesteld wordt, op de voorwaartse stelling stond. Het is niet 
onmogelijk dat de remkraan door de schok van positie veranderd is en dat 
met de ganghandle hetzelfde is gebeurd. Onder normale omstandigheden 
wordt het ganghandle met een pal vastgezet, maar de pal stond nu niet vast. 
Het kan ook zijn dat de machinist vliegensvlug allerlei handelingen heeft 

, verricht om de zaak nog te redden in de luttele seconden die hem resten. 
, Vermoedelijk heeft de Westinghouse-snelrem, een apparaat dat in de loop der 

jaren bewezen heeft met een buitengewoon grote zekerheid te werken, nu 
plotseling gehaperd met deze rampzalige gevolgen. 

l 

I Voor de door hen getoonde moed werden dhr. Hoogendijk en dhr Visser in 
) het zonnetje gezet, waarbij o.a. aan de heer C. Hoogendijk een horloge met 

inscriptie werd geschonken. Dit horloge raakte hij vlak voor het uitbreken van 
, de oorlog kwijt en kwam in 1953 boven water in de voormalige D.D.R. Het 
1 kon echter pas in 1991. toen de veranderde politieke situatie dit mogelijk 

maakte, aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven worden. 
.o .  
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EVACUATIE UIT ZANDVOORT. 

Het was 30 december 1942. Ik logeerde sinds de vorige avond bij mijn beste 
vriendin om Oudejaar bij haar te vieren. Om 8 uur 's morgens werd er op de 
deur geklopt en kwam iemand zeggen: "Je moet direct naar huis, want om 10 
uur gaat de evacuatie-trein naar Winschoten." 
Ik had mij zo verheugd op de oudejaarsviering met oliebollen en het gezellig 
bijelkaar zijn. Het k&, om mijn dierbare Zandvoort te moeten verlaten! 
Men zegt:'Partir c'est mourir un peu'voor mij was het meer beaucoup! 
Om 10 uur 'bepakt en bezakt' in de trein, die pas om 11 uur vertrok. Ouder- 
wetse coupeetjes, smal en met houten banken. 
Mijn vader en ik, een mevrouw met 2 jongens en een grote boxer-hond. Ieder 
een koffer en wat beddegoed en een kussen voor de hond. Deze laatste was 
op van de zenuwen. Hij had nog nooit in de trein of enig ander vervoer- 
middel gezeten. 
Ik huilde toen wij vertrokken. Het was erg koud, het vroor en er was geen 
verwarming in de coupé. De trein reed langzaam, stopte hier en daar als er 

RICHE.H~~ etablissement van de heer pornper.In de luxueuse bovenzaal "T'he Russian luchtalarm was en zelfs drie keer op de Drentse hei, die wit besneeuwd of 
smu jazzband, beneden de bar en aldaar een orkest onder leiding van de violist Cohen! bevroren was. Aan éCn kant een geluk dat de trein stopte, want de hond had 

1 ,waarschijnlijk door de opwinding 3 x een grote hoop gedraaid. Op de 
Drentse hei konden we met een oude krant de geurige massa naar buiten 
gooien en het portier even open laten staan om bij te komen. 
Helemaal verkleumd, hongerig en moe, kwamen wij 's nachts om 12 uur in 
Winschoten aan. Daar stonden bussen op ons te wachten om ons naar Oude- 
Pekela te brengen waar we omstreeks half éCn 's nachts aankwamen en even 
in een restaurant werden opgevangen, met erwtensoep en brood. Hddrlijk was 
dat! Toen weer verder naar de diverse evacuatie adressen. Mijn vader en ik 
kwamen bij een bakker terecht die vreemd opkeek dat wij, op dat uur, nog 
kwamen. 
Op een zolder, ijzig koud kreeg ik een kermisbed, gelukkig viel ik spoedig in 
slaap. Dezelfde avond was het oudejaar, met koek en wijn, maar geen 
oliebollen! 
Na een week werden wij overgeplaatst naar het huis van een strokartonfabri- 
kant, langs de vaart, waar wij ieder een eigen kamer kregen. 
Ons huis in Z,andvoort werd verzegeld toen wij weggingen. Later hebben wij 
nooit meer iets teruggevonden van ons meubilair en andere eigendommen. 
Na drie maanden Oude-Pekela vond mijn vader een huis in de Achterhoek, 
waar wij prettig hebben gewoond. 

Mevr. S. Desmet 



Zandvoorts bewaarschool.(Zondagsblad 0 .  H. C. van 30 oktober 1905) 

Zestig jaar geleden was Zandvoort nog vissersdorp in den vollen zin des 
woords, al begon de badplaats al meer en meer de vleugelen uit te slaan. 
Vader op zee, moeder met vis naar stad zijnde, zwierven tal van kleinen de 
gehele dag rond, vrij wel verwilderend; de badgasten lastig vallend door 
gebedel. 
Het was de bekende filantroop ds. W. H. Suringar, als badgast met deze 
toestanden bekend geworden, die zich met de burgemeester J. van der Mije, 
de predikant C. Swalue en de geneesheer C. Smits in verbinding stelde, om 
het euvel te genezen door de stichting van een bewaarschool. 
Toen hij van genoemde autoriteiten de toezegging verkregen had om als 
voorlopig bestuur op te treden, wendde Suringar zich tot de badgasten om 
financiële steun. Met hem waren het dr. P. L. J. Huet, predikant bij de 
Waalse gemeente in Amsterdam en de (Rooms-Katholieke) heer M. Zattway- 
er, geheimschrijver van Z. K. H. Prins Karel van Beieren, die de stoot gaven 
tot de inzameling. De 22ste augustus 1843 werd in het Kleine Badhuis (thans 
Hotel Driehuizen) de intekening opengesteld. Een droeve gebeurtenis zou de 
zaak tot steun zijn. Op zondag 27 augustus verdronk de 31-jarige Robert 
Daniel Koch bij het baden, dit bracht de ouders met de predikant ds. Swalue 
in aanraking en de vader heiligde de nagedachtenis aan zijn zoon met een gift 
van f 600,-- ten bate van de kinderen van het dorp. 
Aan het einde van het jaar kon in de Haarlemmer en Leeuwardense spaar- 
banken f 1612,25 belegd worden. 
Bij de aanvang van het nieuwe badseizoen werd de filantropische campagne 
opnieuw gestart. Bijna elke bezoeker kreeg een circulaire uitgereikt. 
Prof. Van Lennep 's zomers op de hofstede Leyduin verblijf houdende werd 
met zijn gade voor de zaak gewonnen en hun toetreden tot het bestuur was 
weder oorzaak dat jonkheer W. B. Bamaart van Bergen, Heer van Zandvoort 
en prof. D. J. van Lennep het beschermheerschap op zich namen terwijl de te 
stichten bewaarschool in hun echtgenoten beschermvrouwen vond.Later werd 
het bestuur nog uitgebreid met mevrouw de wed. J. van Eeghen, geb. Kool; 
mevr. van Lennep, geb. van Lennep, de echtgenote van de burgemeester en 
de zuster van de predikant. 
De dat seizoen voor het eerst geopende renbaan gaf een nieuw exploitatieveld 
tot inzameling; uit alle oorden des land mocht men toezegging (ook tot 
jaarlijkse bijdragen) ontvangen en H.H.K.K.H.H. de Prins van Oranje en Prins 
Frederik der Nederlanden steunden de zaak van de bewaarschool met een 
vorstelijke gift. Aan het einde van het jaar was het fonds gestegen tot 
f 3309.86 
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In 1845 werd volgens tekening en bestek van de Leidse architect J. Kros de 
Bewaarschool door Zandvoortse timmerlieden gebouwd op grond door de 
beschermheer Barnaart vrij tot dat oogmerk afgestaan. 
Tot schoolhouderesse werd benoemd de weduwe L. Kloos, geb. Kracht, nadat 
zij voor de Haarlemse Commissie (onder voorzitterschap van de schoolopzie- 
ner Prinsen) met goed gevolg examen had afgelegd. Haar aangehuwde 
dochter benevens nog een tweede en derde "helpster" zouden haar terzijde 
staan. In 1846 werden hiertoe aangesteld de Zandvoortse meisjes Antje 
Koper, oud 14 jaar en Geertje Koning, oud 11 jaar op een traktement van 
resp. f 50.-- en f 12.-- per jaar. 
Op 26 oktober 1845 werd de school op plechtige wijze geopend, o.a. werd na 
de opening een dank en bedestond gehouden in de N.H. kerk onder leiding 
van ds. Swalue. 
In de eerste maand werd de school slechts door luttele leerlingen bezocht 
maar binnen enkele maanden steeg het getal tot 48. 
De kinderen werden wel bewaard, goed verzorgd,lichamelijk en geestelijk 
ontwikkeld, christelijk opgevoed echter zonder dat hun iets leerstelligs werd 
aangebracht. De school was geopend naar de behoefte van de ouders in de 
verschillende tijden van het jaar; voor zover de kinderen geen voedsel 
meebrachten werd spijs en drank zeer billijk verkrijgbaar gesteld. 
Op de duur zou iets de toename van leerlingen in de weg staan, aan de 
school was gedurende de zomer nl. een badinrichting verbonden. Onder- 
scheiden ouders nu hadden om verschillende reden bezwaar tegen een 
zeewater binnenbadje voor hun spruiten. Het bad werd daarom facultatief 
gesteld. Werd er in het eerst slechts door 18 leerlingen van gebruik gemaakt, 
het volgend jaar steeg dit getal tot 32 en allengs hoger. In later tijd toen het 
aantal leerlingen onevenredig groeide tegenover het aantal "helpsters" raakte 
het baden in onbruik. 
In 1848 bracht Z.K.H. Prins Hendrik een bezoek aan de school.In dat zelfde 
jaar eiste de cholera 14 slachtoffers onder de leerlingen, in 1854 stierven er 5 
aan kinkhoest en "rooden loop", ook in het jaar 1861 hield de kinkhoest 
badgasten en ... giften verre.En van deze giften moest de school nog steeds 
bestaan. In 1885 werd de school vergroot met de sinds 1850 naast de school 
staande naaischool van de dames Idsinga en De Mol van Otterloo. 
Het leerlingenaantal bedroeg toen 160. De schenking door de dames was dus 
van harte welkom. 

In 1883 was mejuffrouw Kloos met pensioen gegaan en werd mejuffrouw 
J. A. van den Enden als hoofd benoemd en het is algemeen bekend met 
hoeveel tact deze met het jeugdig goedje weet om te gaan." 
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ZWEMMER. Van wie wasseter ientje? 

Onze vraag, gesteld aan mevrouw A. G. M. van der Oord-Wisker naar 
aanleiding van het stuk van Henk van den Bos LNzn in de vorige aflevering 
van "DE KLINK", om meer informatie over de afkomst van ANTONIE 
ZWEMMER , de oprichter van "Zwemmer", was zoals verwacht niet aan 
dovemans oren gericht. 

Helaas is de heer H. van den Bos LNzn onlangs overleden zodat hij de 
beantwoording van zijn vraag niet mocht meemaken. 

In het navolgende overzicht staan vermeld de rechtstreekse voorouders van 
Antonie Zwemmer, daarbij werden ook de ouders van de bruiden genoteerd. 
Mevrouw Van der Oord-Wisker tekent hierbij aan dat er veel meer van te 
maken is, broers, zusters enz. ontbreken. Voor een echte familie genealogie 
moet men flink wat uurtjes besteden, misschien zijn er nu wat Zwemmers 
nieuwsgierig geworden en gaan deze aan de slag. 
Indien dat het geval mocht zijn dan houden wij ons aanbevolen om de 
resultaten te vernemen. 
Als extra gegevens vermeldt mevrouw Van der Oord-Wisker nog; 
het 2" huwelijk van Arie Zwemmer (2) op 25.01.1922 met Dina Maria Dirks 
en het eerdere huwelijk op 05.03.1837 van Teunis Zwemmer (3) met Anna 
v.d. Schinkel, overleden op 01.08.1849. 
Uit het huwelijk van Arie Zwemmer en Baukje Johanna Huizinga werden 
naast Antonie verder nog geboren: Anna op 13 december 1893; Christina op 
26 februari 1899 en Boukje Johanna op 2 november 1904. 
In de huwelijks akte van Arie Zwemmer en Baukje Johanna Huizinga van 15 
juli 1891 staat vermeld dat als getuigen optraden twee broers van de bruide- 
gom; Jan Zwemmer, oud 35 jaar, koetsier en Willem Zwemmer, oud 29 jaar 
en stalknecht van beroep. Tevens verschenen voor de ambtenaar van de 
burgelijke stand de voogd en de toeziend voogd over Arie, dit waren Maarten 
Zwemmer, arbeider en wonende te Zandvoort en Floris Zwemmer, koetsier en 
wonende in Haarlem. 
Zeer zeker vermeldenswaard is nog dat de schrijver van het artikel in de 
Volkskrant, de heer K. Fens sinds jaar en dag in Zandvoort woont! 

Voor een goed begrip van de gegevens volgt hier de betekenis van de 
gebruikte afkortingen: O - geboren/gedoopt. X = huwelijk of ondertrouw, 
+ = overlijden, V = vader. M = moeder. 
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1. Antonie Zwemmer 

2 Ane Zwemmer 

Baukje Johannes Huizinga 

3. Teunis Zwemmer 

Steintje Molenaar 

4. Comelis Zwemmer 

Antje Paap 

5. Jan Teunisz Zwemmer 

Trijntje Oosterbaan 

6. Teunis Albertsz Swemmert 

O 18.02.1892 Haarlem, 
vertrok 23.09 19 12 naar A'dam 

O 08.1 1.1870 Zandvoort - palfrenier 
X 15.07.1891 Haarlem. 
O 16.05.1867 Tietjerksteradeel 
V Johannes Tjallings Huizinga 
M Antje Bastiaans Hogendonk 
O 25.03.1816 + 20.05.1880 
X 22.01.1854 
O 23.09.1828 + 11.10.1890 
V Maarten Molenaar 
M Willempje Schuiten + 28.08.1836 
O 14.11.1793 + 15.12.1860 

beroep: omklinker en visser 
X 08.01.1815 
O 31.08.1793 + 01.01.1877 

beroep: visloopster 
V Willem Engele Paap X 01.05.1774 
M Lijsbet Gerrits Keesman 
O 22.08.1751 + 20.08.1805 
X 07.01.1781 
O 20.04.1755 + 07.10.1827 
V Jacob Oosterbaan X 22.06.1746 
M Neeltje Willems Molenaar 
O 09.06.1715 

voer op Groenland 
X 17.11.1737 

AnnetjeIAnna Groen O 31.08.1721 
V Jan Ansz Groen X 22.03.1716 
M Annetje Comelis Keur(Mat) 

7. Albert Teunisz (Zwemmer) O 07.11.1683 
X 13.05.1708 Bennebroek 

AnnekeIAnnetje (Cantewijn) O 26.08.1685 
V Gerrit Willemsz Cantewijn 
M Annetje Ariens X 29.11.1676 

8. Theunis Aalbertse (Swemmer) 
X 04.01.1682 

Mantie Flore O 

l A. G. M. van der Oord-Wisker. 



DE BRANDWEER IN 1922. 

Dat de brandweer in vroeger 
jaren wel iets anders uitgerust 
was dan in deze moderne tijden 
weet natuurlijk een ieder. 
Toch is het altijd weer een 
genoegen naar beelden van 
vroeger te kijken met het oude 
materiaal, de stoere mannen, 
want dat waren het en in ge- 
dachten daarbij het glimmende 
koperwerk. Want reken maar 
dat er ook gepoetst werd. 
Op de twee foto's, die Ophei- 
kern ontdekte in een Neder- 
landse Illustratie uit het jaar 
1922, zijn we getuige van een 
demonstratie van een nieuwe 
motorbrandspuit. Deze kon 
door slechts twee personen 
voortbewogen worden en was 
uitermate geschikt voor kleine- 
re gemeenten, welke de kosten 
van de grotere autobrandspui- 
ten niet konden dragen. 
Niettegenstaande de geringe 
afmetingen had deze brandspuit 
een capaciteit van 1000 liter 
water per minuut. 
Op de linker foto wordt de 
werking beproefd op het be- 
kende hotel "SEINPOST". 

Het is wel 70 jaar geleden maar wellicht zijn er onder de lezers enigen die op 
de foto rechts mensen bij de brandspuit herkennen alsmede de plaats waar 
deze foto genomen werd. Eerlijk gezegd zou het mij zwaar tegenvallen als dit 
niet zo zou zijn. 
Herkent u iemand, schroom niet en vertel het ons en denk vooral niet " dat 
zullen ze wel al weten van een ander" want als ieder zo denkt komt er geen 
antwoord op mijn vraag. MW 
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ZANDVOORT OPROEP! Onder dit hoofd troffen wij een advertentie 
aan, en na een telefonisch onderhoud met de heer Spijer, de opsteller van de 
oproep, leek het mij goed zijn verzoek aan de lezers van "DE KLINK" voor 
te leggen zodat wellicht ook uit deze kring hulp kan komen bij het beschrij- 
ven van een stuk Zandvoortse geschiedenis. 

" Voor de tweede Wereldoorlog is de invloed van joodse badgasten en 
inwoners van Zandvoort belangrijk geweest voor de ontwikkeling van deze 
bad~laats. 
Helaas is hiervan weinig schriftelijk vastgelegd. Wij trachten alsnog deze 
belangrijke gegevens te venarnelen. 
U kunt ons daarbij helpen door uw feitenkennis, foto's of documenten 
tijdelijk ter beschikking te stellen. Desgewenst komen wij naar u toe. 

Farn. A. E. Spijer, Arenborg 7, tel. 020 - 646 44 66, 1083 CE Amsterdam. 

I MW 
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"Historische Modelbouwvereniging Bomschuit Bouwclub" " Weggers" zomaar een oude familiefoto. 

nieuwe plannen worden alweer uitgewerkt. 
U kunt dit alles zien op dinsdagavond in onze werkplaats aan de Nic. 
Beetslaan 14 (Rode Kruisgebouw)'s avonds van 19.00 uur tot 22.00 uur. 
U bent van harte welkom, niet alleen als kijker maar ook als lid of donateur. 

H. C. Bakker 

secr. K e e s o m s t r .  26  

Uit bovenstaande woorden, geschreven door de secretaris van de vereniging, 
spreekt de wijze waarop de leden van deze vereniging werken; geen groot- 
spraak, maar beginnen en het gewoon tot een goed einde brengen. 
Er mag echter ook wel herinnerd worden aan de problemen die deze vereni- 

Wat schrijft een club, die vijftien jaar bestaat, 
er is misschien veel te schrijven, maar dan 
vervallen we in herhalingen van wat we al 
eens in "DE KLINK" vermeld hebben. 
Nieuw is echter wel onze tentoonstelling in het 
Cultureel Centrum, ter gelegenheid van ons 
derde lustrum, deze blijft tot half januari 1993. 
Zeer zeker de moeite waard om eens te gaan 
kijken. Dan ziet u buiten ook de door ons 
gerestoreerde schelpenkar staan, de laatste uit 

ging steeds heeft moeten overwinnen bij het vinden en behouden van een 
werkplaats. Problemen nog steeds niet tot het verleden behoren. 
Om daarnaast het Zandvoorts verleden drie dimensionaal te reconstrueren, 
verder het interieur van de Nederlands Hervormde Kerk te verfraaien met de 
modelbomschuit "Ora et Labora" en tot tweemaal toe de laatste Zandvoortse 
schelpenkar voor ondergang te behoeden, getuigt van de juiste instelling. 

MW 

de Zandvoortse historie. 
Wat de nieuwe modellen betreft, in de krant heeft reeds een foto gestaan, het 
Raadhuis in oorspronkelijke staat. Eveneens het bekijken waard is het Oude 
Mannenhuis, op afwerken na ook gereed voor tentoonstellingsdoeleinden. 
Volgend jaar verdwijnen ook de reddingsboot en lanceerwagen uit ons dorp, 
om plaats te maken voor nieuw materiaal. Wij bouwen ook deze op schaal 
na, de boot is reeds klaar, aan de lanceerwagen wordt nog gewerkt. 
De botenbouw gaat ook nog steeds door, er wordt druk gewerkt aan een 
gamalenbom, een bomschuit en een pink. Verder wordt driftig gebouwd aan 
twee Zandvoortse huisjes. 
Zoals u ziet hebben wij, na vijftien jaar, nog werk genoeg om door te gaan en 

Ze werden "weggers" genoemd, maar het waren wel echte Zandvoorters al 
woonden ze buiten het dorp aan de Zandvoortselaan. We zien op de stoel Piet 
Stokman (later o.a. melkboer), daarachter in het raamkozijn zijn broer Henk 
Stokman, met naast hem Gijsbertus van der Valk (geb.18 dec 1893). Daar- 
voor diens moeder Maartje van der Valk-van der Meij en staande haar man 
Engel van der Vak (geb. 5 okt. 1854). 



NIEUWS VAN gJw9' 1 24 Januari 1925, een badplaats in de winter! 

Dat een bijna vijfenveertig jarige vereniging, de "WURF" werd opgericht op 
2 februari 1948, nog verírissende ideeën kan hebben blijkt wel uit de nieuwe 
manier waarop wij vorig jaar onze doelstellingen naar buiten hebben ge- 
bracht. Wij hebben gemeend door middel van een schrijven, gericht aan alle 
scholen in Zandvoort, aan te bieden om de schooljeugd in kennis te stellen 
van de Zandvoortse geschiedenis zoals klederdracht, visserij, de middelen van 
bestaan en de opkomst van het badleven. 
Uit de vele positieve reacties bleek dit een schot in de roos te zijn! 

Dit najaar werd, hoe kan het ook anders, weer een begin gemaakt met de 
repetities voor de traditionele toneeluitvoering. Gekozen werd voor "Kinderen 
der zee" van de hand van wijlen de heer J. A. Steen, kenner bij uitstek van 
het oude Zandvoort. De opvoeringen zullen plaats hebben op zaterdagavond 6 
maart, zondagmiddag 7 maart en zaterdagavond 13 maart. 
De keuze van het stuk en de inzet van de spelers. alsmede op de zaterdag- 
avonden het al even traditionele "bal na", garanderen een echt gezellige 
Zandvoortse avond of middag. 

Bij de aanvang van de repetities ging ook de lang gekoesterde wens om een 
eigen "huis" te hebben in vervulling. Het werd de bovenverdieping van het 
gebouw aan de Tolweg no 10, hier zullen voortaan de voorbereidingen op de 
toneeluitvoeringen en de training van de dansgroep plaats vinden. 

Het aanstaande voorjaar zal op één der datums 3 of 17 april weer een 
"Historische Markt" gehouden worden in het gebouw van het Rijksarchief in 
Noord-Holland, Kleine Houtweg 1 8 te Haarlem. Deze "Historische Markt", 
waar men kennis kan nemen van het werk van de vele verenigingen die 
werkzaam zijn op het gebied van de historie van hun streek, zijn steeds weer 
een bezoek ten volle waard. Zoals al vele jaren gebruikelijk zal ook de Wurf 
opnieuw ook hieraan zijn medewerking verlenen. 

Op deze plaats veroorloof ik mij u er op te wijzen dat het mogelijk is 
donateur van onze folklorevereniging te worden. Kosten slechts f 17,50 per 
jaar en ... hiervoor ontvangt u dan ook nog gratis twee toegangskaarten voor 
onze toneeluitvoeringen. 
Tenslotte wensen wij jullie: Veul Heil en Zegen in 't Nieuwe Jaer. 

H. Gansner,secretaris. 
18 

" 't enige teken van menselijke bedrijvigheid is de gehesen stormbal! 

NIEUWE LEDEN. 
Mevr. van der Ban. 
Mevr. J. Bisenberger-Kromhout 
Fam. P. Bol 
Mevr. E. F. I. van Diest-Kerkman 
Fam. F. Greeff 
Mevr. Hoogendijk-Bisenberger 
Mevr. Leiker-Haitsma-Mulier 
Fam. M. H. Meijer 
Dhr. Th. Ockersen 
Fam. A. Paap 
Mevr. C. Paap 
Dhr. W. P. v.d. Sloot 
Mevr. L. Willemsen 
Mevr. N. Veerman 
Dhr. F. Visscher 

Herman Heijermansweg 1 
van Lennepweg 2012 
Vondellaan 53 
Piet Heinstraat 43 
Helmersstraat 16 
Tollensstraat 35 
Const. Huijgenslaan 4a 
Celsiusstraat 42 
Wilhelminaweg 54 
Koningstraat 54 
Koningstraat 69 
Louis Davidsstraat 3 
Oosterparkstraat 3 
Klaverweide 54 
Koninginneweg 14 

Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Hillegom 
Zandvoort 
Zandvoort 
Bussum 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Voorburg 
Zandvoort 



GENOOTSCHAP " OUD ZANDVOORT". 

Voorzitter: Mw. C. C. M. Kemp-v.d. Mije, 
Tolweg 29 2042 EJ Zandvoort te1.02507-17201 

Vice-vooizitter: Ir. C. J. Wagenaar, 
Kostverlorenstr. 23 2042 PA Zandvoort te1.02507- 13999 

Secretaris: J. Paap, 
Celsiusstraat 33 204 1 TB Zandvoort te1.02507- 15967 

Vice-secretaris: A. Koper. 
W. Kloosstraat 9 2041 BK Zandvoort te1.02507-18441 

Penninmeester: J. Bluijs, 
Pasteurstraat 7 204 1 VA Zandvoort te1.02507.14632 

Vice.penningm: J. Attema, 
C. v.d.Lindenstr. 2/25 2042 CA Zandvoort te1.02507- 14555 

Leden: A. Drommel, te1.02507- 17963 
Mw. H. P. M. Hoogervorst-Schuiten, te1.02507- 18 177 
C. J. Wester te1.02507-14155 

Bankrelatie: ABN - AMRO te Zandvoort 
rek. nr. 565738305, gironummer van de ABN: 4000 

Giro-nummer: 4206723 t.n.v. Genootschap "Oud Zandvoort". 

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

"DE KLINK". 
Het blad "DE KLINK" is een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD 
ZANDVOORT" en wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van het genootschap. Met het uitgeven van het blad streeft het bestuur 
naar een grotere bekendheid van en het kweken van belangstelling voor de 
geschiedenis van Zandvoort. 
Voor het . menstellen van het blad heeft het bestuur een redactiecommissie 
benoemd die bestaat uit de heren: 
P. Brune; K. C. v.d. Mije Pzn; H. Opheikens; M. Weber en C. J. Wester. 

Vriendeli ik verzoek ADRES WIJZIGINGEN en evt. andere berichten zo 
spoedig mogelijk aan een van de adressen door te geven. 
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