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REDACTIONEEL
Een diamanten huwelik van een Zandvoorts echtpaar in Australië, trouwe lezers van
"DE KLINK" is het vermelden wel waard. Het zijn K. v.d. Kruk en A. v.d. Kruk-Otter
die l 8 juni I996 hun 60 jarig huwelijksfeest vierden. Zij emigreerden 43 jaar geleden en
hun huidige adres is 104 Azaleastr Inala Brisbane 4077 Australia. Nog vele gezonde jaren
toegewenst.

ATTENTIE!
Het inbinden van de afgelopen vijr jaargangen van "DE KLINK" vordert blijkens
informatie ingewonnen hij de fa. Alblas zodanig, dat zij die aan het inbinden deelnamen
hun exemplaar in de week van 26 dm 3 1 augustus, dagelijks tussen 17.00 uur en 18.00
uur, kunnen afhalen bij de heer J. M. Bluijs, Pasteurstr T alhier. Uiteraard tegen contante
betaling van de kosten en behoudens onvoorziene omstandigheden.
Men wordt dringend verzocht zich aan voornoemde tijden te houden en niet onnodig ie
bellen of huiien deze lijd langs le komen.
Bij voorbaat hartclijk dank namens dc familie Bluijs en, ik meen te spreken namens de
leden, Joop en echigenote bedankt voor de moeite die jullie weer zullen moeten doen.

Voor een tweetal zaken vraag ik uw bijzondere aandacht;
Ten eerste: een Genootschapsavondiiedenvergaderingmals aangekondigd op pagina 11.
Een bijeenkomst op een ongewoon tijdstip maar daarom niet minder waard om te
bezoeken.
.
Tcn tweede: de prijs van "DE KLINK" in de losse verkoop is verhoogd naar f 6,50een
goede reden om toch maar lid te worden.

MW

Het ROGGEVELD als oude landingsbaan!
Het is een wonderbaarlijke spcling der natuur dat juist instellingen die in het verleden de
oorspronkelijke duinen behoorlijke schade toegebracht hebben, door onttrekking van
grote hoeveelheden water t.b.v. de drinkwatervoorziening van d e grote ssteden, op dit
moment de grootste moeite doen om deze zelfde duinen in stand te houden. Bet is zelfs
m dat men moet constateren dat we bIij mogen zijn, zeker in Zandvoort, dat de gemeente
Amsterdam de z.g. Amsterdamse waterleiding duinen In bezit en beheer heeft en onlangs
de duinen die nog resteerden ten zuiden van de Frans Zwaanstraat en de Cort v.d.
Lindenstraat van de Gemeente Zandvoort hebben over,oenomen.

maken met het omringende duin.
Dat men hierbij ook wel eens een vi-eernde voorstelling van zaken geef1 moge blijken uil
hetgeen op hei afgebeelde bord staat.

"Hel rogpcveld is een ca 1,6 ha groot terrein nel achter de zecrecp.
In de tweede wcreIdoorlog was het in gebruik als landingsbaan, sindsdien worden delen

Het Kogge i~elcl
Evenzo is hei goed dat de provincie Noord-Holland het noordelijk duingebied van dc
gemeente Zandvoort overnam en het beheer in handen gaf van het P.W.N.weIke instantie
grote ervaring heeft met hei beheer van dergelijke gebieden en ... ook bereid is in
onderhoud te investeren.
Dit laatste is goed merkbaar in het duingebied ten noorden van het circuit waar veel
rommel zoals puin en ijzer verwijderd werd en oude aardappelveldjes zodanig
uitgegraven en in talud gebracht dat als nieuwe begroeiing weer aanslaat - men hoopt op
oorspronkelijke begroeiing die natte duingrond van node heeft - zij weer een geheel uit-

gebruikt als teelland. I n oorsprong was het een uitblaas vallei tussen hoge
duincomplexen. Het Roggeveld wordt weer omgevormd tot een samenhangend geheel
van vochtige tot nalte duin valleien die aansluiten bij het patroon van het duinconiplex,
ook het verhardingsmateriaal van het pad dai vanaf het Roggeveld door her Zeeveld Ioopr
wordt verwijderd."
Onze Zandvoortse aardappeltelersvereniging heeft, dankzij de inzet van hun bestuur, de
volledige medewerking van d e nieuwe beheerders verkregen om hun hobby voort re
kunnen zetten. Hierbij dicnt aangetekend te worden dat dii Iaatsie een belangrijke
bijdrage vormt tot het behoud van liet z.g. zeedorpen landschap.
MW

HET VIJVERPARK

WAAROVER SPRAKEN ZIJ?

(toen d e gemeente zelfs nog geld had voor een toezichthouder)

Een ongeluk ligt in een klein ho(e)kje!

In het huis van Wessel van Lwuwen, de Meester kleermaker in Zandvoort, daar w i e d op
8 augustus F760 gehaorr een seeker swaar gestommel en getrap. De buurvrouw Kaatje
Hcndriks Bakkenhove, die nog nimmer een dergelijk geluid had gehoort, wierd dies te
made naar haaren Biiurman toe te gaan. Daar vond zij zijn schoonzoon Willern
Ijendriksz. Schuytc naast de tafcl zitten. Kaatje vroeg: "waar is Uw vader?" en de man
antwoordde: "Die is soo eeve naar Agtere gegaan."
Kaakje naarAgteren gaande vond de deur gesloten die niet zonder geweld open te kijgen
was.
Toen men eindelijk de deur open kreeg vond men daar Wcssel van Leeuwen liggende in
zijn blocd. Ilicrvan werd met spoed kennis gegeven aan de Schout en Schepenen die zich

ten spoedigste, geassisteerd met de Chimrgijn Jan George Zinimemao, vervoegden aan
hct huis van Wessel.
In het hokje van hei hout en het sand vond men de man daar ligzen in cen dispenat
figiiur.
Bij liet verdere ondermek vond men bij Wesscl een dodelijke wonde in de keel, mogelijk
veroorzaakt door het mes dat onder zijn lichaam lag.
Getuigen: de Schout Gorn. Bos v.d. Mije; Schcpencn Gijsbert van Duyve1ihode en
Abraham v.d. Bergh plus de Chirurgijn J. G. Zimmcman.
A. G . M.van der Oord-Wisker

REACTIES.

Lecn Slagveld op post in de zomer van 1 940. (foto mcvr van Essen, Bloemcndasrl)

De heer H. Th. Gerke maakte ons atlent op een fout in het artikel "Belofte maakt schuld"
in de vorigc aff cvering.
Dc rekst op pagina r9 folo 42 behoort als volgt te luiden:
folo 42. I c rij naasi D. van Noort is Emma Weijland-Gerke. Haar rnan staai op dc 2e
rij trissen dr Gcrkc jr en een dochter van het echtpaar Weijland-Gerke. Op de 2e rij simi
vooi+tsvemcld; Mej. van der Linden , dat is onjuist, dit moei zijn Mej. Josina van den Endc

weer aan de slag!

plet ariikel ovcr hel 100 jarig bestaan van de fa. Brokmeier gaf aanleiding tot vclc
pocitieve rcaclies, o.a. van de heer K e r h a n , die meldde dat hij in hei bczii was van ccn

In "DE KLmK" heeft u, doordat dii een kwartaaluitgave is en er nog een stukje in
voorraad was, haar bijdragen niet hchoeven te missen. De lezers van het Haarlems
Dagblad hebhen echier een poos vcrgeeís uitgekeken naar "Uit d e archieven". Mevr.
A. G. M. win der Oord-Wisker heeft gelukkig sinds kort Iiaar werkzaamheden wecr
kunnen hervatten.

wijn net waarop het menu van het feestdiner t.g.v. hct 50 jarig bestaan.
OP dc stijlvolle receptie t.g.v. het 100 jarig hestaan i n 'Het Oude Slot' te Heemstede irof
nlcn, t01 vreugdc van het echtpaar Brokmeier, dan ook vele Zandvoorters aan.
MW

WATERTOREN IN AANBOUW
Hiernaast ecn drietal Zanclvoorres metselaars bezig mcl dc bouw van dc 'nieuwe'
watertoren. De h i o , in 1951 gemaakt door wic anders dan dc firma Bakels, weid
beschikbaar gesteld door Maartcn van Sciolingen, toenieriijd net 20 jaren oud en staand
ter linkerzi,jdc. In hct middcn Gcrri t Koper - beter bekend als Gerrit Muis cn 36 jaar op
dat morncnl - en ter rechterzijde vermoedelijk H. Geuzebroek.
Gcrrie Muis (8 okt 1915 - 6 mei 1996) met zijn markante zwarte snor, was 6tn van die
mensen welke kleur gcven aan het leven. Bij deze foto hehoort dan ook een mooi verhaal,
opgetckcnd tiit d c mond van M.G. van Snolingen.
De bouw was al cen hecl eind gevorderd en burgemeester van Fenenia kwam hoven ecn
kijkje ncmen. Gerrit die hier een mogelijkheid zag voor een extraatje, in de vorm van ecn
sigaar en cen borrcl, zei:" burgemeester U komt net op tijd om Iiier de laatsie stcen tc
metselen." Van Feneiiia nam meteen de troffel ter hand en op aanwijzing van Koper
inetseIdc hij ecn steen in de baltistrade. Het bleek dat de inschatting van het extraatjejuist
was gcwcesi, maar hei gezelschap was nog niet vertrokken of Gerrii Muis haalt met dc
histnrische woorden " Meiselen kan hij ook al niet" de pas geplaatste steen cr weer uir
om daarna rustig verder te gaan met zijn werk.
De 'nicilwe' watertorcn die de oude in Ieertijd al lang overtroffen heeft - daar deze cIechls
30 jaar oud werd (01/061f 9 13 tot I71091 1943) - werd in 1 948 ontworpen door architecl
J. Zietsma. Dc Gemcentcraad verleendc ap 22 feb. 1949 haar goedkeuring aan de bouw
waarna op 27 fccb. I950 de aítnhcsreding plaats vond. Er waren 35 inschridvers waarvan
de Iioogsic f 555.690,-- en de laagste f 34 1 .O 10.-- bedroeg. De h u w werd gegund aan
de laagsic inschrijver Philips' Bouwbedrijf te Haarlem. Op 20 mei 1 952 weid het lrotse
bouwwcsk, dal inclusicf inrichting en liftinstallatie f 615.000, -- Iieeft gekost, door de
Commissaris dcr Koningin in de provincie Noord-Holland, Dr J. E. Baron de Vos van
Sleenwijk. olr'icieel in gebruik gesteld,
Om Lcrug te keren op Gerri t Muis nog een waar gebeurd verhaal. Vanaf zijn werk op weg
naar huis door Aerdenlzoui fietsende ziei hij dai bij een villa in aanbouw gevlagd wordt.
I n tlc tuin ecn tafcI me1 'diversen'(panncbier1.
Ijij zict een aanral bekenden en loopt de tuin in. Een vrouw schiet hen1 aan en zeegt: " U
IS zcker mctsclaar? waarop waarhcidsgcirouw geantwoord werd: "Ja rnevrou w". Di t
ecrlfjkc antwoord Ieverde hem 10 gulden op welk biljet hem toen in de hand gedrukt
wcid Ier gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt.(Gerrit Koper (Muis)
mxrleed op 6 mei t 996)
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'DE DAMES-TRAP VAN T3ET ZUIDERBAD"

augustus 1940

Het predikantenechtpaar Posthumus Meyes zettc z ~ c hactief in voor de Zandvoortse verenigingen
dus ook voor de nasiischonl, waarvan mevr. Posthumus Meyes prcsidcntc was. Ds Posihumus
Meycs deed via de zondagbode steeds weer een bcroep op gemeentclcden om de "'nnaischonl"
financieel te steunen, van subsidies was nog geen sprakc. Daar de meeste gillen kwamen van
gcnieentelcden buiten Zandvoort was het met enige trots dat de predikant op 25 aug IS12 kon
vermcldcn " voor dc naaischool i s = ditmaal uit Zandvoort - ingekomen toezegging van een
jaarlijkcc bijdrqe van f 3.- van dhr P. ; f l.-- van dhr van B. cn een gift Encens van f !S.--. Hci
ijs is dus gebroken. Wie volgt"
Het jnarvcrslag uitgebracht i n De Zondagsbnde van 12 mei 1912 vermelde het volgende: " De
Christelijke School voor nuttige handwerken ie Zandvoort, meer bckcnd onder de naam van "DE
NAAISCI-IOOL" heeft haar wintercursus gcslnien. Dc 36 leerlinyeen heblxn in "Ons Huis" vier
per week van mej. Melchirir ondei-richt gehad en 100 stuks klcedereri vervaardigd. Een
gedeclie daarvan kom1 dc uitdeeling op het Kerstfeest ten goede. terwijl nIle meisjcs een paar
kleedingtukken. door haar zcll'gcmaakt mochten mcdenemen naar huis. het materiaal hiervan is
telkcn jare een geschenk van de Ainbach!svmuwe DounriEre de Favauge.
Iiei bcstuur van de naaischool: M. Posihumus Meycs, i n w Gerke en mej. S. van Mellc. spreekt hier
ganmc zijn iiigenomcnhcid uit met rlc voonrell'elijke Iciding van Mej. MeIchjcir cn de ioewijdinp
van harc helpster."
(inet dank aan de Iieer Decsker. MW)

"PLANKLNG" bij het Noorderbad in de dertiger jaren!

n.a.v. van de rcac~ici n jig. 16 no I op pa2.7 ovcr de s.g 'r~aaikrans'plaatsen we g:ininc cen
samenvatting van hetgeen door de hecr Dccskcr in hei Hervormd Kerkhlad werd gcschreveii.

DE NAAISCHOOL.
Voor d e meisjes dic de ZondagsschooI verlieten hestond dc mogelijkheid door ie schuivcn naar dc
naaischool, voor d e jongens was die mogelijkheid de Jongelingsvcreniging. Zo vond b.v. 27 sept
1912 de inschrijving plaats van dc naaischool. 's micldags om 5 iiur in 'Ons Huis. Tocgcltiten
wcrden alleen meisjes van 12 tot 16 jaar, "Zeg1 het voort" vermeldde het kerkblad.
De Kerk kende nok 'kransen' voor meisjes cn vrouwtin van oudere leeftijd. Omdat de naaischool
alleen bedoeld was voor meisjes tot d c leeftijd van Ili jaar, werd door zuster Dina Rronders
santen mei mej. Nelietje Koning voor de groep, die te oiid was voor de naaischool maar re jong
voor d e bestaande kransen, ccn meisjeskrans opgericht die haar bijeenkomsten hield 'des

Maandags , 's avonds 7'12 uur in "Ons Huis" '.

l

Zandvoort en de Kristverloren.
50 jaar Zomerverblijf.
Di t jaar is hei vijllig jaar geledcn dat het voormalige bun kerdorp in het Kostverlorcn
Wandelpark werd omgetoverd tot een pittoresk vakantie dorpje in de Zandvoortsc
duinen. Nog stecds staan er 37 kleine zomerhuisjes verscholen in het groen. Nog steeds
kan iedereen penicten van dii mooie voorbeeld van samengaan van recreatie en
natuurbehoud.
Dal wc daar met zijn allen van kunnen genieten is niet 7.0 vanzelfsprckcnd als het lijk[.
In de al'gelopen ~wcehonderdjaar heeh het gebied een bewogen geschiedenis
dorirgcmaakt. Van duinhocrderij, wandelpark met speeltuin en theatcr, verdedigingswerk
tot hct huidige vredige woon- en wandel-park annex natuurgebied. Tijdens deze bewogen
geschiedenis is Iiet vooribestaan van hel gebied regelmatig hcdrcigd geweest.
Gclukkig echter hestaai het Kostverlorenpark nog steeds.

i
1

I

""HOLLANDSENIEUWE"
Deze titel kan men de foto op de midden-pagina's met een gerust halt mecgeven het
kantje haring slaat op de bakfiets en dc haring wordt vakkundig schoongemaakt door
Kees Molenaar (Bonnie). Hij was een broer van de onlangs overleden Floor MoIcnaar en
de vader van jan Molenaar, lot voor kort eigenaar van strandtent no 6. In het midden staat
Catharina Schilpzand-v.d. Molen, zij overleed in 1949 cn was de echtgenotc van Cees
Schilpzand (Kees de Hoge). Naast haar staat haar schoondochter Lien SchilpzandAkkerman de echtgenote van Steef Schilpzand, zij overleed in 1974.
Wat deze foto, gemaakt rond 1 935 en afkomstig van Cor Schilpzand - Cor van Steef van
Kees de Hoge - nog afgezien van het onderwerp zo leuk maakt, is vooral de duidelijk
herkenbare plaats. Bonnie komt juist uit de Wagenmakerssreeg, hoek burgemeester
Engeltiertsstraat. Na de twee huizen waar hij met de rug naartoe staat was de Baanweg
die beneden met een bocht uitkwam op de Baan. Aan de overkant van de Baanweg begon
hotel Driehuizen dat zich voortzette naar rechts waarna dan de ronding van het terras
begon tol aan de kop van de Kerkstraat. Vanaf de Wagenmakerssteeg een 15 meter
richting Iiet noorden,(links op de foto) was de Rozenobelstraai.

Hei vijftig jarig beslaan van woonpark Kostvcrloren is aanleiding geweest voor eeii
tcnloonstelling en d c aanmaak van een video ovcr het ontstaan, de hewogcn ecschiedenis
en de plaats in dc Zandvoortse sarnenlcving van hct park.

De tentoonstelling is tot I september tc zien in hct Cultureel Centrum,

De video laat

it in 40 minuten kennis maken met deze geschiedenis. Zandvoorters en
bewoiiei*~van het Zornei-verblijF KosivcrIoren vertellen wat het KostvcrIorenpark voor
Run hetekcnt.

Extra Genootschapsavond vrijdag 27 september 20.00 uur
Op de ledenvergadering van 26 april jl. is reeds aangekondigd dat er in d e

De video is voor:

herfst een extra Genootschapsavond zal worden belegd. De avond za1
bestaan uit een korte ledenvergadering, waarna een aardig programma
volgl. Indien mogelijk zullen de ontstane vacatures in het bestuur op deze

avond worden opgevuld.

U ontvangt over deze avond

t.z.t. nog

een nadere aankondiging.

De avond zal worden gehouden in gebouw "De Krocht" en begint om

20.00 uur.

Het Bestuur
te

koop bij de balie van het Cultureel Centrum, Gasthuisplein 9 B, steeds geopend van

woensdag t/m zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

D. Bol

JAARVERGADERING.

"IK HEB EEN WAGEN VOLGELADEN, VOL MET ...."

Strandpavil-joen no 8 "TREF'PUNT, de plaats waar haast traditie getrouw de algemene
ledenvergaderingen van het Genootschap Oud 7andvoort worden gehouden, was vrijdag
26 april jl. bijna geheel gevuld toen voorzitter Cense klokslag 20.30 uur zijn eerste
Algemene ledenvergadering opende.

Voorjaar 1948 op de van Stolbergweg.
Op d c achtergrond de pastoric van dc Gereformeerde Kerk en hel in aanbouw zijnde pand
Julianaweg 19. Een wagen volgeladen, vol met mooie meiden, die op wcg waren naar
een hloernencorso in Zandvoort en daar de 2e prijs mudcn winnen. Paard en wagen
waren van de familie van Kemenade die destijds op de Kostverlorenstraat ni; 106
woonde.
Moeder van Kcmcnade deed in die jaren haar boodschappen in het dorp met paard
(Blackie) en wagen, wat natuurlijk het nodige bekijks opleverde.
Ook werden de kinderen vaak met dit vervoermiddel naar school gebracht.
Op de foto, afgednikt op de twee volgende pagina's, ziet men van links naar rechts;
Eugène Hehhclinck en Koct Waaning, in de wagen - bijna nict zichtbaar - Petra, Lia en
Adèlc van Kemcnade, beter zichtbaar Wilma en Linda Waaning cn Cilia van Staveren,
me1 achier de wagen Ernsi van Laar.
Cense

Na een inleiding, waarin hij inging op de invloed zowel ten goede als ten kwade van
kapitaalkrachtige lieden op Zandvoort door d e jaren heen, werden in snel tempo de
punten I urn 7 van de agenda afgehandeld. Secretaris, pennin,peester en kascommicsie
hadden hun werk uitstekend gedaan.
Bij punt 8 - verslag van de Werkgroepen - kon de voorzitter mededelen dat 'de
werkgroep bouwen' zich vol elan gestort hecft op diverse gemeentelijke nota's hergecn
geleid heeft tot het verzenden van commentaar op enkele van deze nota". De
werkzaamheden van de andere werkgroepen zullen binnenkor1 op de rail gezet worden.
Het is van belang dar doelgericht en regelmatig verslag leggend gewerkt wordt zodat de
inspanningen niel verzanden.
Agendapunt 9 - besluursverkiezing - bracht het aftreden van Mevr. Hoogervorst-Schuiten
en J. M. Bluijs dit na bestuursperioden van respectievelijk 9 en 15 jaar. Voorzitter Cense
roemde de inzet van beide scheidende bestuurders, van welke de hcer Bluijs -jammer
genoeg verhinderd deze vergadering bij te wonen - als penningmeester gezorgd heeft dat
het Genootschap wortelt op een solide financiële basis. Mevr. Hoogervorst-Schuiten zal
de ledenadministra~iealsmedc dc verzending van "DE KLINK" blijven behartigen.
In beide vacatures werd op voorstel van de vergadering voorshands niet voorzien, dit
werd uitgesteld tot een na de zomcr ie houden extra vergadering. De aftredende secretaris
Aric Koper werd bij acclamatie herkozen.
Hierna kwam de benoeming van de heren Bmne en Wagenaar tot ere lid aan de orde, met
algemene stemmen werden beide verdienstelijke leden officieel erelid van het
Genootschap Oud Zandvoort, waarmede het voorschot dat het bestuur tijdens de
feestavond ter herdenking van het 25 jarig bestaan had genomen, statutair bekrachtigd
werd.
Het daarna aan de orde komende punt Algemene berichtgeving maakie vele rongen los
over het pand Kostverlorensu 105.
Na een geanimeerde rondvraag en dito pauze bracht voorzitter Cense met verve een serie
dia's op hel doek met als onderwerp "Het strand".
Een zee van verschil de eerste verplaatsbare linnen tenten en de huidige strandtenten,
pardon, paviljoens.

MW

Nieuwe leden per 1-07-1996
dhr.
inevr.

A, P. Rol
C. J. v.d. Bos-Dees

1 P HcycpInts

8

Oldendiever

3

rncvr.

BUG. v. Alphensir
Ten Kaieplnts

4

mevr.

E. J. R. Boswijk
B. Botschuijvcr
M. S. v.d. Broek-Taekerna

Fam.

J. W. Groen

ram,
d hrlrnevr.
mevr.
d lir.

H. C. v.d. Ham

Fam.

dhr.

dhr.
mevr.
dhr.
dhr.

D. Kortekaas
E. Korting
E. Kranse
R . Kri ppcndorf
B. A. Meijer
B. C. FI. Olijfcn-l-lerbschleb
.i.C. Paap
W. Paap

Rijksarchief N-Holland
Tam.
dhr.

dhr.

v.d. Smaal
W. v.d. Veld
R. Wcver

Zandvoortseln
Rrederode~tr
DorpspIn
cle Favaugepln
Vuurboetstr
Secr. Bosmanstr
Comeniusstr
C. v.d. Lindenstr
Schuitenhuisstr
Celsiiiss(r
OostersLr
K I Houtweg
Voltastr

Fahrenheitctr
Dr de Visserstr

Er kunnen er nog steeds meer bij !!!!
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ADELLIJK WAPEN.

BOEKENLIJST ZANDVOORT

Enige tijd geleden kregen wij bezoek van Charles de Roushon met zijn gevolg. Hij
beweert een nazaat te zijn van Lodewijk de X W . - Lodewijk de XVI de "Roi Soleil'"
(de Zonnekoning) werd mei zijn vrouw in 1793 geguillotineerd hij het begin van dc
Franse revolutie in 1789 (14 juli l789 de bestorming van de Bastille.) - Hij i s toen in
Delft aangekomen en heeft het graf bezocht van zijn overgrootvader Lodewijk d e XVn.
Met veel tamtam werd dit bezoek in de kranten aangekondigd en r A f s op de telcvisie
werd hiervan een "special' uirgezanden. (Onderzoek naar de genen moet uitmaken of hij
gelijk heeft) Men heeft hem zelfs een pak aangemeten dat Napoleon rcgelmalig droeg.
Momenteel kan men zijn verleden laten onderzoeken. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan?
Wic zijn mijn vooroudea? (de gemiddelde Nederlander is misschien mei drie generaties
op de hoogte en verder kami hij niet.)
Als deze organisatie 'afles'l~iecftnagegaan kan men voor een hoge prijs een familiewapen
bestellen. Een handige tekenaar legt e e n verband met je achternaam. Is je achternaam b.v.
"Bos"dan tekent hij met veel zwier en slingers op de achtergrond een rimboe-achtig
wapcn.
Zo ben ook ik jaren geleden bezig geweest om achter mijn verleden te komen. I k had een
vriend op het gemeentehuis en van hem mocht ik gaan graven naar mijn afkomst.
Inderdaad bleek ik van Franse afkomst tc zijn en ik geloof dat ik daar mijn
lichtvoetigheid van heb overgehouden. Ik stuiite van mijn moeders kant op een Franse
naam 'Elisabeth Bromee'. Mei rode oren ging ik verder. Zij werd vervolgd als &&n van de
Hugenoten; ging met de Franse soldaten mec naar Nederland als marketentster. Dit was
voor mij een grote klap. Zij trouwde uiteindelijk met een Fries uit Sneek en bled' achter
in de lage landen.
Toen mijn vaders kant maar geprobeerd en wal bleek ? Mijn voorvaderen leefden van de
strandjutterij, lieten schepen stranden, roofden die leeg en wat ze met de bemanning
deden is mij nooit helemaal duidelijk geworden.
Wai aanspoelde werd nooit en te nimrncr aangegeven aan de strandvonderij, alleen voor
aangespoelde drenkelingen had men een zwak, die werden aangemeld. Ze leefden verder
van de visserij.

Onderstaande een door de heer A. Koper samengestelde lijst van publicaties over Zandvoort. De
publicaties zijn in chronologische volgorde geplaatsi. Mct ecn X zijn aangegeven die publicaties
weIkc in het bczit aijn van het Cenootschap.(soinmige als kopie!).
De bedoeling van het bestuur is ccn bibliolheck op te bouwen waarin opgenomen de diverse ovcr
Zandvoort verschenen publicaties. Indien onder onze leden (of daarbuiten) personen in hei bczii
zijn van boeken, periodieken e.d. handelende over 7~ndvoonen daar afsiand van willen doen t.b.v.
deze op te h u w e n bibliotheek dan kunnen zij dit melden aan onze secretaris:
A. Koper,
W. Kloosstr S ZW2 Pk ZANDVOORT
telefoon: (023) 57 l 84 41.
Nota Rene: Deze Iijct heeft niet de pretentie volledig te zijn

Ook hiermee ben ik gestopt. Ik denk ook niet dat ik in aanmerking kom voor een

........of wel. Ecn voorsrell ing me1 cen boeventronie in een gevangenis rondom
vastgesnoerd met kettingen.
wapen
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Ecn bezock aan Zandvoori. In: E i g n Haard, 1880
Rad Zandvoort $ E Allan, Arnstcrdam, l 88 l. (heruitgave)
Noordzcebad Zaridvoort, Amsterdam. I X9 1
W Inventaris van het oud-archief dcr heerlijkheid Znndvoart J P.N. van Doorninck, I R92 (KOPIE)
U Radhufs voor minvermogenden ie Zandvwrl 1871- I R96 I genecskuiidig verslag/ Carl A u g
Gerke, l896
Amsterdain zeebadplaats / F. Anderhegpn en L.J. Neurneycr. Amsterdam 1897
Gescliicdcnis van Zandvoort !J.M. Sterck-Proot (hs. gemeenie archief Haarlem)
Alkcheidsrede gehouden op den 6en setember 1903 tot de gcmecntc van Zandvoori J
G . Hulsman. 1903
Gids voor Zandvoort: mede bevattende de officielc gegevens van de vereeniginp rot
behartiging der bclangcn van de badplaats 7andvoort. 7e jrg. 1907
Sccluft iind Seebacder an dcr I-lollaendischen Meeres kuste: spezieI1 in Nordsecbad Zantlvoort
(Holland)/ T? Varekamp. Saaf 190R
0 Zaiidvoort 1855 I Max Eislcr. In: Elsevier's geillustreerd maandschrirt octobcr 19 l 1
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D Zandvoort in wintertijd / I. Adel. In: E i g n Haard, I9 12
0 Het nieuwe Kurhaus te Zandvoort. In: De Bouwwereld, 1913
O Van drie badplaatsen: Zandvoort en hare uitbreiding. In: Op d e Hoogte, 19 17
W Algemeen adresboek voor Zandvoort, 19 18-19. heruitgave 1995

[XI Oud-Zondvoort / Dr. Tj.W.R. de Haan en R.C.Hekker. Gertenbachs Drukkerij 1460
Zandvoort, foto's en teksi 1 Cees van der MeuIen (+ 1960)
Herdenkingsttntoonstdling Jozef Israëils, 1824- 191l J Dr. W.J, de Gmy ter C.S., Groningen

De Heeren van Zandvoort / F.E. Posthumus Meyjes. In: De Nederlandsche Leeuw, 1920
De heeren van Zandvoort / C.S. Buys RaIlot. In: Nedcrlandsche Leeuw, I920
Voorjaar te Zandvoort / G. van Na-Uilkcns. In: Morks' Magazijn, 1920
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......- 7 ~ n d v o o r t 1928
,
O Zandvoort I Ro van Oven. In: Buiten, 1930
DezeeIP. vander Mije, 1932
Zandvoort als vacantieoord en badplaats I L de Bruin, 1935. hemirgave van 1995
Officieel wedstrijdboek: internationaal meestertournooi Zandvoofl l936 1H. Kmoch, Sijihafl',
E 936
Programma van hct Internationale Meestertoumooi Schaken, te houden van zaterdag 18 juli tot
en met zaterdag I augustus (eventueel zondag 2 augustus) 1936 in het Grand Motel ie
Zandvmri I J. de Kruif, 1936
n Bijdrage tot de kennis van dc opkomst van Zandvoort als badplaats. 1938
Bouwverordening der Gemeente Zandvoort, 28 juni 1934
In memoriam Br. NicoIaas Anton Waaning, in leven predikant der Gereformeerde Kerk te
Zandvoort, 1945
Rappon inzake de wederopbouw van d e badplaats Zandvoort / door een commissie met als
voonifter W.E. Boeman, 1945
Rapport migratie-onderzoek Zandvoort I C.M. Habbema-van den Berg, 1945
n Rapport, badpraats Zandvoort, onderzoek naar de toekomstmogelijkheden en richllijnen voor
dcn wederopbouw van Zandvoort aIs zcehadplaais 1 publicatie van de commissie voor den
wederopbouw. 1947
Rapport van de badplaats Zandvoort, 1947
U Van Mullevoorde tot badplaats J P. van der Mije, Zandvoon. 1950
Lecrt de zee kennen, / P, van der Mije, 195 l
W Honderdjarig bestaan van de parochie Sint Agatha te Zandvoort / H.J. Barnhoom en J0h.G.
Crabhendam, 195 1
Zandvoort, een geografisch strukiuuronderzoek. Utrccht, 1957
Het trambcdrijf van de NZH; tussen Spui en Zandvoort-strand 1899-1957 / H.J.A. Duparc.
Schuyt copy 1995
Verslag van de werkzaamheden van de commissie ter bevordering van de Culturele en
Esthetische Vorming van de Rijpere Schooljeugd te Haarlem, Rloemendaal, Heemstede en
Zandvoort. 1957- 1958
De Kcnnemer duinen. [I. Van vlocdlijn tot binnenduin I E.C.M. Roderkerk, 1959
40 jaar gereformeerde kerk te Zandvoort ( 1 919-1959), 1959
Hel dialect van Zandvoort en zijn plaats in de Hollandse dialecten J Dr. B. van den @erg,1959
Zandvoorts train I door Prol: Dr. H.J.A. Duparc. In: Op de raik, december 1959
De geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk te Zandvoon I P. van der Mijc, juni 1947.
(uitg. 1960)

[XI Zandvoorr in de jaren
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2945-1965 1 W.M.B. Bosman. Zandvoon 1965
Jaarstatistiek Zandvoort 1966, aug. 1867
M Zandvoort In oude prenten1 Dr. Tj.W.R. de Haan. Uitg. KmsemanlBen Haag I968
iX1 Gort met Stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvmn Aan SCFI Dr.Tj.W.R. de
i-laan. Kniscrnank. Den Haag, l968
50-jmr Zandvoortse Reddingsbrigade in foto's, 1972
IX] Onthulling beelden Floris Molenaar en Arendje van der Mije, 1972
W Boekjc over exposi tie verbindingen en vervoer,/ Bisenberger en Rrune, 1973
Zandvoort 1936 1 Wolfgang Kucbel, 1973
0 Znndvoort, boekje tbv. nieuwe bewoners. 1973
Bestemmingsplan Noordhuun, GOZ, aug. 1974
W 25-jaar TZB 1950- 1975
W Kent u ze nog ... de Zandvoor~ersdeel 1 / P. Bmne, 197511983
15i3 Zondvoon en Omgeviiig, uitgnvc vnn de elecfr.drukkerij P.Saí?f, herdruk van 1917.
Zandvoort 1976
W Zandvoon in oude ansichten (deel l)/ P. Bnine, I976
Zandvoort, gemeentgids 1976/1971 (mei kaart)
O Trams cn tramlijnen I A. Dijkers C.S., blz.49-53, 1937
W Progrfirnma Genootschapevond 7 januari 1977
[XJ Progranima Genootschapsavond 20 januari 1978
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0 Zandvoort: Van badkuip tot naaktstrand I K.J. Anema, 1978
ai! Programma vicring 150 jr. badplaats.1 Brune en Wagenaar, aug. 1978
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01 Zandvoort van toen 1 3. Siecn. Voorjaar 1979
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Zandvoon, van vissersdorp ioi badplaats 1800-19 10 1 E.A. Hcijnus. Uitg. gem. Zandvoor1 19.30
W Programma Genootschapavond 16jaiiuari 198 1
[g Brochiirc iiilbreiding Rsadhiiis Zandvoort / P, Brune, maart 198 1
C De WurC ingehonden jaargangen fcbr. I982 tm nov. 1983 (compleet)
B Kent u zc nog ... dc Zandvoorters deel 2J P Brune. 1983
Jubileum uilgave 35-jaar circuit Zandvoort: 1948 - 1983 I red, Hans Ilugenholtz, NPU, 1983
Infarmatiegids 198311984 dcr gemeente Zandvoert
M Zandvoorc en het Kastverlorenpark. Oh, wat een heerlijkheid, 1686
U Informatiegids 198511986 der gemeente Zandvoort
Heemkundige sprokkelingen tussen Zevenbergen en Zandvoort. Uit: Heemkundekring
Schnijk-Rcck, j g . l , nr.1. sept. 1986
W Genootschap Oud Zandvoort, "De Klink" 1980- T985,uitg, 1986
H Uit Zandvoorts verleden I uitg. Rotaryclub Zandvoort, 1 B87
informatiegids 198711988 der gemeente Zandvoort
Race op Zandvoort / Ed Sioete, ill. Jan Fijnheer, Kluitman Alkmaar. 1987
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Informatiegids 1988I1989 der gemeente Zandvoort
VVV-Gids Zandvoort, 1988
Vaarwel! Blauwe tram: de laatste jaren van het NZH trambedrijf I A. van Kamp, 1989
Cultureel Centnim, Zandvoori wat ben je veranderd. I989
VVV-Gids Zandvoort. 1990
De scheveningcn-bordjes ontmaskerd? Uit: Antiek, april I990
Jeugdherinneringen van een Zandvmrtse jongen I A. Koning, 1990
T is-ter van halen. De visserij van de Zïjdse dorpen rond 1900 1 A.1. van Wcelen + 1990
Genootschap Oucl Zandvoort. "De KEink" 1980-1990. uitg. 199 1
"Hulsmanhof' van Diaconiehuis tot Stichting / G. Deesker, oktober 199 1
SpmkkeIiiigen E uilg. KNBRQ. 19 september 1992
De vroegere vegetaties in de natte duinvalleien ten zuiden van Zandvoort J W.J. Kuijper. 1992
Gemeentebeschrijving 1992 1 samenst. E. van der Kleij, januari I992
Flow van de diiinstrwk tussen Noordwijkerhout en Zandvoort 1 Ariette Zuidhoff. Uitg.
Gem. Waterleidingen Amsterdam 1992
Gedenkboek 100-jaar Onderling Hulpbetoon, 1 oktober 1992
Grand Hoiels van de Beiiclux / Willern Rmls en Doroihte van Hooff, pag. 127, 130. 131, 134,
136-139, 143-146. 1991
Amsterdams Cal'e-Grand Cafe-Ectciifc-Barhoek: met Zandvoort I red. Arie van Cappelleveen.
Allmedia 1963
Zandvoort, gemeeniegids 1993
Dc geschiedenis van Zandvoorl in een n o t d o p 1 uitg. Gem.Zandvoori
Twee glazen champagne en dric gebakken boterhammen / Rene Pinnegaren, 1994
Beeldkwalitci tsplan Rnadhuisplein en omgeving I Mike Klazerna. 1995
Zandvrxiris wijzen kwamen uit het Oosten / A.B. Spijer. I985
Nergens Veilig / [es Dikker, 1995
Op hct spoor van dc blauwe train I A . van Kamp, 1945

GEMEENTEBLADEN VAN ZANDVOORT
De met een datum gemarkeerde nummers zijn in het bezit van hei Genootschap Oud Zandvoort.

I

Het Genootschap zou g m g in het bezit komen van de haar ontbrekende nummers zodat z i j deze
kan laten inbinden tot een compeet hoekwerkje. Zoek eens bij uw oude papicrcn!!!!

ONGEDATEERDE PUBLIKATIES:
Hs. Jan Snijer. eigenhandige Icvensbcschrijving (archief mej. B. Bakels te Zandvoort)
C.D. Scheer en G.A. van Dieren, De eerste elektrische tram in Nederland

n

Het oude mannen en vmuwenliuis te Zandvoort / W.O.J. Nieuwenkamp.
Vcilig baden en zwemmen in 7ae / Dr. P. Varekamp (kopie)
Prospeclus van Pension Buitenrust, kopie
Programma van de uitvoering van een dameskoortje, kopie
Dc bomschuit een verdwenen schaepsiype $ Pelrejus

PERIODIEKEN:
X Zandvoortse Courant: officiële badcourani: orgaan der gemeente Zandvoori; waarin
opCenomen "De nieuwe Z~ndvoortschecourant, de "Strand-revue" en 'Zandvoortsweekblad"'
voorheen het Roze- blad. Jaargang I - 1899. Gcrienbachs Drukkerij

Hoewel bovenstaande overzichten nogal wat ruimte innemen is "DE KLINK" toch de plaats om dit
te publiceren. ie. Het gedane werk blijft bewaard. 2c. Er kwam wel eens de v m g wat over
Zandvoort gepubliceerd was en dit is dan een eerste goede aanzet waar menigeen misschien het
zijne uit kan putten. 3e. Is het een zeer beIangnjke zaak als een goede bibIiotheek, Zandvoort
betreffende, van de grond zou komen. 4c. Dc ruimtelijke inbeslagname wordt al enige tijd
gecompenseerd door een groter aantal pagina's. Al p r u i m e tijd is ons blad van 20 naar 24 pagina's
gegaan, een enkele maal zelfs naar 28!
MW
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"DE KLINKnï.
Het blad "DE KLINK" is een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD
ZANDVOORT" en wordt uitgegeven onder veraniwoordelijkheid vaii liet bestuur van
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