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"DE K L I N K 1991 - 1995, is gereed gekomen op het afgesproken tijdstip en dankzij de inzet van
oud bestuurslid Bluijs aan degenen die deInamen afgeleverd. Dank hierbij aan de firma Alblas
voor het geleverde vakwerk en Bluijs voor de organisatie. Ik zou bijna zeggen: "'Heren, over vier
jaar is hei weer zover." maar dat zou iets te voorbarig zijn.

NIEUWE STRATEN, N E W KANSEN?
Met deze variatie op een bekende kermis roep meen Ik op deze plaats opnieuw een Ians te moeten
breken voos een zinvolle naamgeving aan de nieuw aan te leggen straten op het oude spoorweg
emplacement cn de vroegere voetbaivelden van Zandvoortmeeuwen.
Namen die iets. zo niet alIes, met Zandvoert t t maken hebben en dan wiI ik er hier wel enige
opsommen:
W. J. Gcrtenbach; IJ. d e Jong en P. Paap. De eerste gefusilleerd bij beide anderen werd de doodstraf
omgezet in levenslange tuchthuis straf.
Henk Bos. oprichter van 'De Kleine PatriotR.
Jan Koper; P,de Rlock en S. Bartels, gesneuveld in de mei-dagen van 1940.
Als men dan wellicht m naam zoekt die rechtstreeks iets met het verlcdcn van d u t huwplaats te maken
heeft dan zou men ook nog aan de gebr. Elzbacher straat kunnen denken.
Maar het za1 allemaal wd niet passen in de omgeving. Misschien is men ook wel van mening dat
het Duitse badgasten zal storen met een siukje Duits verleden geconfronteerd te worden.(uiteraard
zal Ben onderschrift op het naambord dienen te staan).
Als laatste hartekreet ben ik van mening dat de Arie Kerkman straat bijzonder goed zou passen bij
dc A. J. v.d. Moolen straat en recht zou doen aan een groot bestuurder.

Eén ding is duidelijk; er zijn hier genoeg straten naar verdienstelijke natuurkundigen, landelijke
politici, schilders en dichters vernoemd. Zoveel zelfs dat men ze haast zou herbenoemen,
uiteindelijk heeft men ook de Tramstraat en het Tramplein laten verdwijnen.
Misschien kan dit stukje betrokkenen aan het nadenken zetten, het is een laatste kans en alle
bovenstaande namen zijn beter dan de " dan maar de lucht in straat " die uiteindelijk z&r g m d bij
de Van Speijkstraat zoli passen.
M .Weber

LEDEN VERGADERING en GENOOTSCHAPSAVOND!
Vrijdagavond 27 september 1996 te 20.00 uur opende voorzitter Censc de Algemene
ledenvergadering welke gevoIgd zou worden door de tweede Genootscchapsavond van dit jaar.
In zijn welkomstwoord venvelkomde hij in het bijzonder de leden die van ver uit het land kwamen
om deze avond bij te wonen. De kroon spandc echter mevrouw van der Werff die. 5 1 jaar geleden
naar Canada gërnigreesd zijnde, in de zaaI aanwezig was.
Na deze opening de ingekomen stukken. Eerslens een bericht van verhindering van de heer Krol
en tweedens een wel zeer bijzonder "INGEKOMEN STUK" dat bleek opgesteld te zijn op een
schilders ezel.
Cense deelde mee dat het schilderij, dat tijdens de receptie ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan
ten rmn gesteld werd, thans eigendom van het Genootschap "OUD ZANDVOORT" is. De
koopprijs zijnde f 17.500.-- werd bekostigd uit de voor deze aankoop bedoelde bijdragen
ontvangen t.g.v. het jubileum, een bijdrapc uit d e kas m ...een anonieme gift ter grootte van liefst
f 12.000.--. (zie ook de pagina's I l en 12)
Het bestuur zal in overleg met het Gemeentebestuur en deskundigen een goede plaats voor deze
aanwinst zoeken in het Gemeentehuis. daarbij za1 duidelijk uit dienen te komen dar het een
eigendom van het Genootschap betreft hetwelk in bruikleen werd gegeven. Op een vraag uit de zaal
kon Cense verzekeren dat dit bezit uiteraard g o d verzekerd is.
Hierna punt 3 van de agenda: Restuursverkiezing.
Zoals in de jaarvergadering werd toegezegd kwam het bestuur met twee kandidaten ter invulling
van de door het aftreden van Mevr. Hoogervorst-Schuiten en dhr. Bluijs ontstane vacatures. Het
waren Mw. Ankie Joustra-Brokmeier en M w, Hanncke Molenaar. Door de Iedcn werden geen tegen
kandidaten gesteld zodat beide dames bij acclamatie gekozen werden verklaard, hetgeen de
aanwezigen met applaus onderstreepten,
Beide dames verteIden in het kon wat hen bewogen had zich bereid te verklaren een
bestuursfunctie te aanvaarden waarna Cense hen met een houquet bloemen verraste.
Tot besluit van de vergadering deelde Cense mee dat het bestuur haar medewerking toegezegd had
aan de uitgave van een " Knipselhoek", bevattende reprodukties van diverse kranten- en
tijdschriRenartikeIen Zandvoort betreffende, samengesteId door de heer W. A. H. Keur. De oplage
za1 ongeveer 500 exemplaren groot zijn en dc prijs rond de f 25,- bedragen. Dc leden zullen nader
geïnformeerd worden. (zie pagina 19)
Nadat é&n van de aanwezigen in de rondvraag nog een compliment uitsprak over het inbinden van
"DE KLINK" 1991 - 1995. hetgeen door bestuur en vergadering volmondig beaamd wcsd, sIoot
Cense te 20.20 uur deze Algemene vergadering en gaf hij ter opening van d e
GENOOTSCHRPSAVOND het woord en projectiescherm aan de heer S. F, BIokland voor zijn
diapresentatie over de geschiedenis van de prentbriefkaart.
De heer Blokland hield een uiterst boeiende en leerzame lezing aan de hand van door Jelte van der
Kamp gemaakte dia's van de venameringen prentbriekaarren van Henk Haverkare en
Sirnon F. Blokland.
Beginnende bij de eerste briefkaart van A. Schwartz uit Oldenburg d.d. I jan. 1871 voerde hij ons
via d e Nieuwe Postwet van 1 april 1892, voor Nederland d e gehorte van de prentbriefkaart
(geillustreerde briefkaart in pT.T. termen), naar de invoering van de verticale strecp op dc
adreszijde in het jaar 1905. Dit betekende dat men geschreven tekst kan toevoegen.
De eersie fotografie werd toegepast in 1897, daarbij werd vaak ingespeeld op de actualiteit zoals
de brand in de Amstelbrouwerij.

I
l

Op 1 april 1992 werd het 100 jarig bestaan van de prentbriefkaart door de Vereniging
Documentatie Prentbriefkaarten (V. D. p) herdacht. de P. T,T liet het daarbij volledig afweten.
De heer BIokland vertelde nog dat er een registratiesysteem op de kaarten afgedrukt is waardoor
kenners kunnen zien welke kaarten nog meer in de betreffende serie vervaardigd werden.

BelangstelIenden in deze materie wordt aangeraden contact op te nemen met voornoemde V. D. F?

Na de pauze de verloting van twee Zandvoartse klederdrachtpoppen,
mevrouw v.d. Werff verrichtte de trekking en de poppen verhuisden naar Bloemendaal om bij d e
fainilic Witkop, trouwe bezoekers van onze avonden, onderdak te vinden,
Hierna het woord aan Ger Cense die op onnavolgbare wijze met woord en beeld de geschiedenis

van het Raadhuisplein beschreef. Men zou kunnen trachten de niet aanwezigen een indruk te
geven, maar alle geschreven woorden zouden daarin tekort schieten,
Al met al een bijzonder geslaagde avond, waaraan ook bijdroeg de diapresemaiie van
slrandbwlden uit vroeger tijd, continue draaiende voor aanvang van de vergadering, samengesteld
door Ton Drommel. Verrneldcnsivaard is dat nu beschikt wordt over goede geluid en projectie
appparatirur.
MW

"DE VISLOPER'"
Adalphe Artz (1 837 - 1 890)
David Adolphe Constant Artz werd op I X december 1837 in Den Maag geboren. Vanaf 1855 volgde
hij schilder - en tekenlessen aan de Amsterdamse Academie onder leiding van Louis Roijer (1 792
- 1868).
In Amsterdam raakte hij bevriend met Jozef Israëls, van wie hij raadgevingen ontving en waarmee hij !n 1859 naar 7mdvoort trok. Artz is vooral bekend als genre
schilder van het strand- en vissersleven en wordt als dc belangrijkste leerling van Jozef Israëls
beschouwd.
Hoewel niet getiteld en gedateerd bestaat het vermoeden, gezien de kIeding en uitrusting, dat de
geportretteerde een Zmdvoortse visIoper is (anders dan in Katwijk en Scheveningen werd in het
taalgebruik geen onderscheid gemaakt tussen vrouwelijke- en mannelijke vislopers), geschilderd
in de periode dat Artz in Landvoort was.
Ontroerend mooi is dit schilderij. Een jong vrotiw, rustend in de duinen, in donkere kleding op
kIompen met haar bovenschort opgebonden in haar middel.
Zo te zien draagt ze een zwart ondermutsje, het mutsje (dc hul) van kant is niet te zien, maar het
"hullebandje", ccn strooien hoedje gevoerd met stof wel. &n rode band. die om dc bovenkanl van
het hoedje loopt naar voren en dan kruiselings ligt, is vastgemaakt onder haar kin.
Op haar rug draagt ze de "bot". een ovale mand, die met een leren band (of touwen) is vastgemaakt.
ZoweI Dr. P. Biesboer, Conservator van het Frans Hals Museum, als Drs. G.E Walbcrg, regionaal
muscurncons~ilcntvan de Stichting Musea Zuid-Kennemerland, achten het schilderij kwalitatief
een zeer welkome aanvulltng op de bescheidcn verzarncling schilderijen mci cen Zantlvoortsc
histonschc achtergrond, die z.ich bevindt in het Zandvoorts Cultureel Centrum en het Raadhuis. Het
Bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort is dan ook zecr gelukkig met dc aankoop. die
mogeIijk werd gemankt door een aanzienlijke anonieme giR en bijdragen van de Ieden ler
gclcgcnheid van liet 25-jarig bestaan van het Genmtschnp.
Het Bestuur za[ in overIeg treden met Rurgcmtcster en Wethouders om voor het schilderij ccn
geschikte plaats in hei Rnadhuis te vinden (uiteraard zal dit een bruikleen betrerfen). Enerzijds
toont het schtlderij aan de bczoekcrs ecn strikje Zandvuorts verleden, anderzijds zal door een
verklarende cekst mede de aandacht op ons Genootschap moeten worden gevestigd.
Het Besinur.
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OPOE
Luie mensen. een bevolkingsgroep waarvan ik de aanvoerder zou kunnen zijn, associEren het
werkwoord "liggen'. voorafgegaan o f gevolgd door het bijwoord 'op' met iets bijzonder
aangenaams. Als eerste 'op bed liggen'. Is er iets heerlijkers dan na de lunch even op bed tc liggen
of op een Iuie stoeI of met mooi weer op het strand. Ja, laten wij daar aan gaan denken ... de zomer.
Mer goed gezelschap. waar je een heerlijkc 'kout' mee kan opzetten. lekker liggend in het zand.
Maar ben jc alleen, dan is het enige dat wil lukken ... slapen. hm mensen in d e volle zon een boek
kunnen lezen is mij een raadsel. Ik zie ook wel vrouwen breien op het strand In de hitle. Die
breipennen mmten toch vast kleven aan de warme transpirerende handen?
Bij hei bakken in de zon moet men regelmatig draaien, net als het vlees in de pan. EgaaI gebruind
vel en niet te vergeten je neus-tussenschot en de zijkanten van je vingers en tenen. Toch prefereer
ik mijn vertrouwde bedje of luie stoei, of onder een boom op een stretcher. Ik heb namelijk een

cnorme bewondering gehad voor mijn opm. Opoe was een rondborstige, hardwerkcnde vrouw.
Toen haar man op jeugdige leeftijd kwam te overlijden, had zij reeds acht kinderen waarvan de
oudste 14 jaar was. Zij ging niet bij de pakken neer zitten. Zij ging 'bakeren'. tegenwoordig heet
dat 'verloskundige' en moet je voor zo'n ingreep een ooievaartje halen. Opoe had peen ooievaartje,
maar speelde ooievaartje e n dat deed ze goed.'s Zomers ging zij ook naar strand, maar ze verhuurde
zich als badjiiffrouw want die acht mondjes moesten worden gevoed. Bij opoc kon ook alles. Zij
ontfermde zich zelfs over een vaderloos kindje in de familie en was de enige die zich hiervoor niet
schaamdc (50 jaar geleden lag zoiets in dc taboe-sfeer). "Geef maar hier, liet koint wel groot". Ze
had ook organisatie talent; had vier hulp-hakers aangesteld.
Nadat alle kindercn waren groot gegroeid en het huis uitgingen, verkocht zij haar "baker-zaak" en
ontving ze nog alleen inaar haar kinderen met aanhang en al haar nazatcn.
Opoe Itield van een borrel, maar niet van alleen drinken. Als een van haar kleinkinderen haat met
een bezoek vereerde, dan zei r e bij binnenkomst:" jc komt toch niet op de thee hè ?" En, nog
voordat d e kinderen hadden plaats genomen, had ze al een borrel voor je ingeschonken. "dat praat
zo gemakkelijkv zij ze als excuus.
Een zware slag werd opoe toegebracht door de dokter, die enkele nare d i o g n had geconstarmrd.
Ze mocht maar Ctn glas per dag drinken. Tegelijk mocst haar oudstc schoonzoon ophouden met
zijn dagelijksc hocvcclheid bier en moest overgaan op een kleiner gras. Wet grote glas van haar
schoonzoon verdween naar opoe. Het had de grooite van een bloemenvaas en zlj koesterdedat glas
vooral omdat zij maar één glas per dag mocht nuttigen.
Uiteindelij k belandde opoe i n het ziekenhuis en onderging een zware operatie; er volgde bestraling
en zo ontstond cr een gat in haar wang, hetgeen inname van vocht ernstig bemocilijkte. Na veel
proberen lukte hei haar na enkele dagen en p o t zij zeer behendig de borrel via haar wang cn keel
naar binnen. Laat dus niemand zeggen dat een borrel ongczond is, want na twee maanden mocht
opoc naar huis.
Het innemen via de bloemenvaas hicld zij nog drie jaar vel.
Toen haar laatste bezoeker zijn opwachting maakte, zaten alle kindmen en kleinkinderen om haar
bed. Voor haar een hoogtij dag.
Jcdcrcen verzocht ze te gaan staan. Voor het laatst schonk zij haar bloemenvaas vol en sprak haar
kinderen een voor een toe. Daarna nam zij een slok en zei, terwijl zij haar hoofd op het ktissen
legde :" Laai er vredc zijn onder jullie allemaal zijn. die heb ik ook altijd bewaard. Dus geen
ruzies!!
De koets staat voor en ik stap in." Dat waren de laalsie woorden van opoc.

Ze ligt al jaren op de begraafplaats, onbewust van de aangroei van ongeveer honderdvijftig
nazaten. Er staan wel steeds verse bloemen in de in haar grafsteen gemetselde bloemenvaas .... in
haas borrelglas.
Wood
Zij wist niet wat luieren was.

-

Herfst in Zandvoort! 1939 De Duinweg , achter school A, waarin toentertijd de MULO gevestigd was met de heer A. J. v.d.
Waals als hoofd, tegen het duin lagen altijd grote schelpen hopen. Aan de rechterkant de oude
Naaischool en Rcwaarschool. School A is al lang verdwenen om plaats te maken voor een politie
bureau, alleen ... de agenten zijn inmiddels ook zo goed aIs verdwenen.

DE ZANDVOORTSE DUIN AARDAPPEL

De huurprijs per m e bedroeg f 0,07. (zeven cent) Ik kon niet nalaten de betaalde huurbedragen op
te tellen en kwam aan een torale huuropbrengst van j 850,50 hetgeen correspondeert met de

29 september I884 schreef de waarnemend directeur van het postkantoor aan Zijne Excellentie den
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid het votgende: " Ik heb de eer Uwe ExccIlenfie mede
te delen, dat hoewel het badseizoen geëindigd is, en het tijdelijke kantoor alzo kan worden
opgeheven, de heer Burgemeester mij mededeelt, hij aan U het verzoek gericht heeft om tijdens dc
onderhandeIingn over een definitief kantoor hei tijdelijke in dienst te houden met het oog op den
uitgebreiden handel in aardappelen en de versche vischverzendingen, naar België, die thans i n
vollen gang zijn."
Wie van de huidige aardappel telers zou het voor mogelijk gehouden hebben dal het openhouden
van een plaatselijk postkantoor ooit van de duinpiepers afhankelijk is gewcest.

getoral iseerde oppervlakte land zijnde 12.150 rot.
Grappig is dat de zg Landstand huur betaalde voor zoals er staat 3070 roe zijnde een bedrag van
214,90 terwijl bij de selectie van degenen die meer dan 20 are (ca 140 roe) van de genieente
huurden deze Landstand voor 370 roede vermeld staat. Zo men ziet ook toen werden er foiiten
gemaakt. in dit geval bij de "fouten".

Dat ook in laterjaren, cn ook tijdens dc tweede we~ldoorlog,e r nog behoorlijk veel aardappelland
in produktie was blijkt uit een handpschreven kasboek, be7.it van mevrouw Lcunie van dcr WeiffKoning en afkomstig van haar vader. De teellandjes somrnerend kwam ik daarbij op 10.013 roe ! !
Vooraan stond aangegeven welke voerlieden voor de "Landstand" verplicht waren mest of bagger
te rijden. t.w. B. Schelvis, Pakvcldstr 13; A. Vossen, PakveIdsh 26; J. Koning, v Ostadestr I I ; E &
C Loos,Oosterstr 9: J. Koning, Koningstr 11.
In het rapport van de Gemcentcpolitie Zandvoort d.d. 11 april 1950. met als onderwerp "Overzicht
bezettingstijd". staat over deze "Landstand" op pagina 43 het volgende.
" Reeds in 1941 was de leiding van Dc N.S.R. er toe overgegaan de Zandvoortse aardappeltelers
te organiseren. Op instigatie van d e N.S.B.werd een "dorpsboerenraad" ingesteld. Aanvankelijk
was de ..... hierbij "dorpshoerenleider". I n hel jaar 1942 bestond het bestuur uit: ...
dorpsboerenleider; .... prodilctieslag; ... zee- en scheIpenvisserij; ... groenten en fruit: en ...
personeelsbelangen. Het bestuursltd ... verving de leider ... in verband met dicnc drukke
werkzaamheden van 15 juli tot I september 1942.
Dat het in de Landstand - zoals in bijna elke N,S.B. organisatie - ook al om de "baantjes" ging,
bleek wcl uit het feit, dat de dorpsboerenleider ... op 10 november 1942 aan de provinciale
boerenleider o.m. hei volgende berichtte:
" Voor de kameraden ... en de streekleider ...waren wil; genoodzaakt deze buiten te sluiten van
hetgeen in de Landstand geschiedde gezien hun wangedrag t.o.v. hun plicht als nationaal-socialist,
voor hun positie en de naam voor de bevolking".
Hoewel d e Landstand alle pogingen in het werk steIde om leden te winnen, kon slcchts in zoverre
succes worden geboekt, dat enkele leden van deze instelling voor de voedselvoorziening in de
gemeente mochten blijven wonen en dus van de evacuatie waren vrijgesleld"
Aardig is ook een los velletje papier, waarvan de gegevens deels in het boek verwerkt werden,
vermeldend : L. v. I-lonschooten Mercelisvaartpad 13 HaarIem 100 roeden (Donderbocch) Erven
van Vliet 66 jaar I877 23/1
Een bijgevoegd getypt "Kohier aardappelland 1944 bevat I30 nummers elk aangcvcnde een
huurder van land van de gcmoentc Zandvoort. Dat evacuatie geen belemmering was om land van
dc gemeente te huren blijkt uit de adressen van een flink aantal personen. zoals bijvoorheeld van
L. v,d. Mije, de melkboer welke in de Koningstraat I O tot aan de evacuatie zijn bedrijf had, en hier
met zijn evacuatieadres 3e Helrnerstr 38 T I Amsterdam vermeld is. Ook A. Paap (Wallegie) op zijn
evacuatieadres Cohclestr 99 Bleierheide huurde zijn 50 roe, en S. Klinkenbcrg , cvacuntiekamp
Dievet, 70 roe.

Ter vergelijking met voorgaande oppervlakte aardappelland; door de Zandvoortse aardappeltelers
verenigin? werd afgelopen jaar ongeveer 500 roe
bebouwd. En ik kan u verzekeren dat is zwaar handwerk.

MW
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REACTIES

HXT POSTKANTOOR

Naar aanleiding van d e in dc vorige aflevering geplaatste boekenlgst enz. is hei verheugend te
kunnen melden dat door onderstaande leden middels de schenking van boekeii enlof geschni'ten op
onze oprocp werd percagecrd, Onze secretaris Aric K o p t is blij verrast met dit 'vooslopig' resultaat
van zijn werk.
Mietvoor onze hartelijke dank .... cn laat het zo zijn; goed voorbeeld doet goed volpcn!
Hr.
Hr.

Hr.
Hr.
H r.
Mw.
Fnm.

Mw.
Mw.
!-Ir.

H r.
i-i
r.
Hrn.

M w.

A.M. Aleven
van Asperen
G. Deeskes
Gebe
M.B.V. Janscn
A. Kemp
J. Kerkman

J. Keur
M. Mnnders
J.C.Paap
C.I. Paap
P. Paap
de Roodc
E.A. T m m a n

van Lennepweg
Zeestr
Corn. vd. Werffstr
Treubstr
Karel Doormanstr
A.J. vd. Moolenstr
Rurg. Reeckrnanstr
Willemstraat
KanaaIweg
Ravel rode
Rurg. Beeckmanstr
v. Lennepweg
pla Drukkerij van Petegem
Stationsplein

Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zalidvoort

Zandvoort
Zandvoort

Zandvoort
Zandvoort
Zoeiennecr
Zandvoost
Zandvoon
Zandvoori
Lmcivaorl

Een reactie van een geheel ander soort maar daarom nict minder aardig is ctc nu volgende.
De foto "PIanking" bij het Noorderbad op pagina 9 in de vorige uitgave deed mijn achternicht
Annie Paap-Weber naar de ielefoon grijpen om te vertellen dat dc man achter de inutorboot haar
Iatere echtgenoot Huig Paap (1 9 1 1 - 1970) is. destijds in de 7,omemaanden als badman bij het
Noorderbad werkzaam zijnde. Wie de dame was is onbekend, ze zal het wel een Ieuke badman
gevonden hebben.
Wie zou ooit gedacht hebben dat op een Fnto van een. zeker in die nijd, nogal dure sport een
'gewone' Zandvoorter staat.

Dit gebouw hoek HnltestraatlTrarnslraat heeft vele jaren het beeld bcpaald, van her dorpsceiitrurn:
liet Tramplein.
I-locveel gesprekken zijn er in de Iuwte van die stcvige muren nier gevoerd door d t iocn oude
Zandvoorlers. Hel was vertrekpunt van de voetbalelftallen die daar verzninclden om per liets, en
dan geen super de Irrxc spor~model.naar de tegenstanders af ie reizen.
Het was een gebouw geinaakt in een tijd dat in een plaatselijke gemeenschap dc Dirccteur van hei
postkantoor liet zoals de Station-chef belangrijke figuren waren (men leze er Annie M. G.
Schrnidt's Rineke Tineke Penleschil maar op na:" maar laten wij het gaan vragen aan een hele
knappe man; de directeur van 'r postkantoor. Die wect e r alles van.") Maar alle gckhcid op een
stokje laat ik bij het begin aanvangen.
Op 20 mei 1885 bericht d e toenmalig directeur Zwaag aan zijne Excellentie d c Minisler van
Waterstaat Handel en Nijverheid dat hij vanaf het verstrijken van het badseizoen in I884 tot op
heden zonder enige geldelijke vergoeding hel tijdelijk kantoor door hem werd waargenomen en
vraagl hij de minister Iiem toe ie staan de normale vergoeding te mogen declareren nu de opening
van het definitieve kantoor binncnkort IC venvachten is.
(vervolg op pagina 14)
I

(vervolg van pagina 1 1 )
Met dit kantoar, het nieuwe kanhor, wordt bedoeld het eerste postkantoor in de Kerkstraat no 28
(zie "DE KLrNK" 13e jaargang no 2 blz 14 en 15).
Al vrij snel daarna werd besloten een echt post- en telegraafkantoor met directeurswoning te
bouwen. Op 10 januari 1899 ontving de Heer Directeur van het post en telegraalkanloor te
Zandvoort "een afschrift van d e bestedingsstukken voor de bouw in rnargine bedoeIdV. Daaruit
blmk dat 17 december 1898 de minister heeft goedgevonden het werk te gunnen 'aan den minsten
inschrijver Arie Krijnen te Helder voor den door hem fngeschreven prijs van negentien-duizend
een en tachtig guldcn. Curieus i s dat in het afschrift van het procesverbaal van aanbesleding
vermeld wcrd "op vrijdag, den 9 Deccmber 1899 is door mij enz enz. ccn leuk schrijffoutje bij de
overgang van het ene naar het andere jaar.
September 1895) werd het nieuwe postkantoor in gebruik genomen, binnen een jaar na
aanbesteding! De bij bestek bepaalde omheining mocht vervangen worden door 'cenc afscheiding
van overhoeksch latwerk' de kosten konden alsnog bij meer en rnindcr werk worden verrekend.
Men zoli denken nu i s men voorlopig onder de pannen. Niets bleek minder waar. September 1906
wordt bericht door de Directeur generaal dat op de begrotinp 1907 geen gelden zijn uitgetrokken
doch dat het voornemen bcstaat p l d e n voor een verbouwing tc vragen ap de begrotrng voer
dienstjaar 1908.
Inderdaad werd op de Staalshegrating 1908 ecn bedrag groot J 5000.--besclrikbaar gcstcld voor
een verhuwing. Een ~iiigebreidecorrespondentie volgr omtrent wat de een wel en de ander liiet
noodzakelijk acht. Dit Faat tot dc aanschat' van een derde lessenaar in de publieksnuirnte aan toe
waarover hogcre ambtenaren dienen te beslissen.
Na het gereedkomen van deze eerste verbouwing besluit het Hoofdbestuur der postcrijen en
telegrafie om voor d e termijn van 3 opeenvolgcndc jaren een onderhoudscontract af te sluiten. Hct
werk word1 gegund aan de tweede inschrijver, welke f 98.-- hoger was dan de laagsie, voor een
bedrag p o t f 2994 de aannemers 0. Schrikkema en E Zwaan De borgen waren Jac van der Wcrff
en 1. Weber.
In 19 14 wordt het laketfront vertimnierd waardaor hct aantal loketien van twee op drie gebraclit
werd. Ook werd begonnen voorbereidingen ie treffen voor de houw van een magazijn in de tuin
gelegen aan de Tramstraat. Dit zou ten koste gaan van de tuin die in gebruik was bij de
directeurswoning, gelegen boven het kantoor. Dit Rnde de directeur in het geheel niet en hij
beklaagde zich dat hij en zijn gezin dan in het geheel niet meer in "den bilitenIucht kan verSrkchen
en in alle kamers ondanks dc neegelaten jaloezieén een intense hitte kan voorkomen" en hij
verzoekt een baIkon aan te doen brengen. U ziet het al gebeuren; geen balkon wel wordt september
1916 de bouw van de tcIegraail oods gegund aan aannemer Zwaan voor de somma van f 2.2 14.-- .
Het arbeidsloon van een timmerman, loodgieter o f stukadoor bedroeg toen f 0.45 per uur en dat
van een opperman, sjouwer of handlanger f 0.38.
In 1919 doet zich een opmerkeIijk feit voor. B&W van Zandvoort hieden grond aan voorde bouw
van ... een N E U W postkantoor aan dc overzijde van het tram-emplacement! Dit aanbod houdt
tegelijkertijd in de overname door de gemeente van het bestaande gebouw.
Dat men zich ook toen al aan luchtfietserij bezondigde blijkt uit Iiet feit waarvoor de gemeente het
pand nodig zou hebben. De tramhalte mu verplaatst worden en men wilde een 'boulevard'
aanleggen, het postkantoor vormde een sta in de weg tussen de Tramstraat en Haltestraat.
liet aanbod was nier aanvaardbaar voor de !?T.T. en men zocht een oplossing voor de zich, vooral
's zomers voordoende problemen door aan de directeur opdracht te geven een plaats voor een
bijkantoor te zoeken behr gesitueerd dan het tot nu toe 's zomers in gebruik zijnde kantoor in de

Passage.(Dit jaar was nog nier tot opening daarvan overgegaan.)
De plaats was snel gevonden. de dependance van Gmot Badhuis gelegen aan de overzijde van dit
hotel. Na veie onderhandelingen omtrent de huurprijs werd op 7 juni 1920 door N.V. Maatschappij
Noordzee-bad Znndvoort vertegenwoordigd door haar directeur C. A. C. Gunters de
benedenverdieping van Iiet dependance gebouw verhuurd ingaande 16 mei I920 en eindigende 15
mei 192X Eegen een jaarlijkse huurprijs van f 1 ISO.-- .
Di t I3ijkantoor "Groot Badhuis" is in dienst gewcest tot de huurovereenkomst ingaande I januari
1925 in goed overleg tussen partijen ontbonden verklaard werd met toekenning wegens gederfde
inkomsten aan de N.V. Noordzeebad Zandvoon van een bedrag groot f 2300.Ben inventarisatie van de in gcbmik zijndc kantoren vermeldt:
Bijkantoor Groot Badhuis, kanrmrlokaal 5,65 M X 3.40 M; wachtkamer 5.60 M X 3,80 M;
pakketpostvertrek 5.05 M X 3.80 M ; I ongebmikte kamer 3.85 M X 2,80 M allen 3,35 M hoog en
daarneven 2 vestibules van !,60 M X 1,33 M hoog 2.23 M. Het telefoonnummer was 392 en het
adres Hoogetveg I. Met de opening gedurende ;?omemaanden en we1 vanaf 9 uur's morgens tot
7.30 uur 's avonds wnren de grootste problemen opgelost.
Het gemeentebestuur voelde zich knap gepasseerd en beklaagde zich nicts op hun aanbod gehoord
te hebben. Dit vcrwijt werd teruggespeeld ep een communicatie fout tussen gemeente en plaatselijk
directeur, en daarmee was de zaak afgedaan.
Dat over betrekkelijke kleinigheden, als de huur van een bijkantoor voor een bedrag van f I 150,- jaars, toentertijd van regeringswege beslist diende te worden blijkt uit een telegram inhoudende
"Bijkantoor Zandvoort beslissing minister gevraagd zoodra beslissing bekend volgt nader bericht."
9 maart "0.
In I928 volgt nogmaals een 'verbouwing' n.l. het aanbrengen van een vierde loket en wel in de deur
tussen de wachtkamer en het kantoclrlokaal.
Dwars door alle correspondentie heen is een strijd te ontdekken tussen directeurhewoner
bovenverdieping en de rijksgebouwendienst welke voor het onderhoud verantwoordel ijk was.
Grappig is daz de directcur zich beklaagde dat de brandstof voor de dienstkachels en voor zijn privé
gebruik niet in afzonderlijke ruimten opgeborgen konden warden zodat ook wel van de verkeerde
hoop gepakt werd. J-lij bedoelde natuurlijk van zijn voorraad.
Inderdaad werd hier iets aan gedaan. Jn 1935 werd een bad installatie aangebracht en afvoer voor
een vaste wastafcl.
In I934 wordt, namens de eigenaresse mevrouw de weduwe Diikkers, het naasigelegen hotel-cafkrestaurant Suise aan de P.T.T. te kcop aangeboden. Hoewel uit ambtelijke informatie blijkt dat de
ruimie in het posikantoor voor nu en voor de lange toekomst alleszins ruim voldoende te achten is
bcsluit men toch tot aankoop over te gaan daar voor een te automatiseren telefoon net in de naasie
toekomst een gebouw nodig zal zijn. Dit gebouw is later op hct terrcin achter dc Grote Krmht
verrezen en nog aanwezig. Het gemeentebestuur bleek toch een vooruitziende blik gehad te hebben
in I919 want waar werd in op 12 juni 1964 de officiële opening van een nieuw postkantoor
vcrricht? juist aan de nverzijde van de vroegere trambaan!
De bouw werd gegund aan Fa V. de Yries in haarlern voor de som van f 8 17.340.-De foto's op de pagina's 12/13 en 16/17 geven een nostalgisch beeld weer van een lijd die ver at'
ligt van het huidigc cornputcr tijdperk. Loketten zijn verdwenen evenals de hckjes daarvoor in de
plaats een mooie streep op de vloer. Op de foto van het kantoor zit directeur Be Haan en ?
Wie kent de dames voor het loket op de andere foto en de man buiten voor Iiet raam. De foto's zijn
vermoedelijk in 4939 of begin '40 gemaakt gezien loket 3 waar op het bordje te lezen staat "
RESTELLING GASMASKERS".
MW

WAAROVER SPRAKEN ZIJ

Vooraankondiging GENOOTSCHAPSAVOND in februari 1997.

Een eenvoudige oplossing voor een ingewikkelde nalatenschap.

Op de laatste genootschapsavond stond het Raadhuisplein centraal. Ondanks de bekendheid met de
plek waren er voor velen toch nog verrassende beelden uit het verleden en zeker ook enkclc voor
de toekomst te zien.
Rfjdragn voor deze avond werden dan ook door verschillende leden geleverd, hiervoor nogmaals
onze harteIijke dank.

Trijntje KIaass Groen geboren in 1736 trouwde op 12juni 1757 met de 26-jarige Jan Cornelisz.
Koning. Het werd peen lang en gelukkig huwelijk. wel werd er in 1768 een zoon Cosnelis
geborcn maar die i s waarschijnlijk heel jong overleden. 'In het jaar 1764, Trijntje is dan ook al
overleden, gaat Jan Comelisz. Koning naar de Schout om te pratcn over de nalatenschap van
Trijntje. Er was geen testaineni en de verdeling moest wel vastgelegd worden. Trijntje was d e
dochter van Claas Janszn Groen en Antjc Rore Koper en zij had nog twee broers en twee zusters.
Te wcten Jan en Jannetjc beiden meerderjarig en dc minderjarige Floris en zijn zusje Ariaontje.
Deze vier hebben recht op een deel van de nalatenschap van hun zuster Trijnije.
Maar vader Groen werd weduwnaar van Antje en trouwde Aagje Witleilis en door dit huwelijk
kreeg Trijntje nog twee halfzusjes Dieuwertje en Annetje en mn halíbroer Willem en ook zij
hebben recht op ecn erfdcel.
Het gcrmhi besliste over de volgende verdcIing; de vier kinderen uit het eerste huwelijk waren
gerechtipd voor vier stakcn en de kinderen uit het tweede bed voor &n staak. Op verzoek van
jan coAlisz. Koning werden Pietcr Lcendertsz. Koning, VoIkert Jansz. Grocn en hij7,eIf als
voogden aangcstelc!.
Een maand later gaat Jan Corndisz. Koning, de weduwnaar, weer naar dc Schoui en vertelde de
gehele nalatenschap van Trijnge over te wilIen nemen en keerde daarvoor de erfgenamen cen
totaaI van f 150,OO vrij geld uit.
Vicr maanden later, op 15 juIi 1764, trouwde de weduwnaar Jan Comelisz. Koning mct Annetje
Janns Kemp.
A. G: M, van der Oord-Wisker

Zomaar wat oude geschiedenis
(uit het HD van 26 Scpi 1996) Zaterdag 26 September 1896 stond in de Oprechle I-laerlcmsche
Courant: " Gedurende het badseizoen werden door dcn tram van het station Zandvoort tot hotel
d'Orange vervoerd 10.006 personen. tegen 9069 in het vorige jaar. D e dienst is nu gestaaki.
Aantekening van een L~ndmetcrin 1884: Met uitzondering van het gedeelte van de strandtijn dat
in rood is getrokken, i s overigens de lgn v6ór den s t o m (in 't ns?iaar van 1883) aangehouden, daar
nR dien storni, door opsluiving de strandlijn nagenoeg weer op den ouden voet kwam.

Het thema voor de komende Genootschapsnvond in rebrunri 1997 zal zijn: 'De wederopbouw vnn
Zandvoon'. Reelden van het voor-oorlogs Zandvoort. de sloop, de oorlogsjaren, maar vooral de
wederopbouw komen aan de orde.
Een ieder die hiervoor heelden kan en wil aanleveren wordt van h a m iiitgenodigd. Wij maken dia's
van het aangcleverdc materiaal en u krijgt alles ongeschonden terug. Des te veelzijdiger het
materiaal, hoe a a r d i g r de avond. U kunt zich hiervoor in verbinding stellen met CCn van de
bestuiirsleden - zie achterin "de KLINK".
Het Besiuur

ZANDVOORT I N OUDE KNWSELS
Opgedragen aan mijn grootvader Arie Keur "Roest"

Onder bovenstaande titel zal het door de heer W. A. H. Keur, huisarts te k Hertogenbosch.
samengestelde knipselboek in samenwerking met het Genootschap Oud Zandvoort worden
uicggeven.
De oplnpc zal 500 exemplaren bedragen, de prijs iets onder de f 25.--.

Hoe komt 11in het bezit van deze bijzondere uitgave?
U stuun een brieflbriefiaart aan onze secreiaris de heer A. KOPER,
W. Kloosstr 9 2041 BK ZANDVOORT met de volgende inhoud,
Ondergetekende, (naam en adres), bestelt hierbij (aantal) exernpla(a)t{en) van

'ZANDVOORT 1IN OUDE KNIPSELS'.
De koopprijs van ongeveer f 25.- zal bij afhaien contant voldaan worden.
Datum en ondertekening.

HAAST U, de oplage is bcperkt. wie het eerst komt, het eersl maalt.

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN

NEEUWE LEDEN

AIIe werkgroepen zijn reeds voor de zomervakantie bij elkaar geweest,

Mevr. M.Broekc
Fam. H. J. Draaier

Be activiteiten beginnen langzamerhand vorm te krijgen. zoals u in onderstaand kort verslag kunt
lezen.

WERKGROEP ALGEMEEN
Bcsloten is om de oudste gebouwen in Zandvcxirt in kaart te brengen. Nasisl het achterhalen
van het bouwjaar zal ook de runctie en de geschiedenis van de panden worden nagevorst.
WERKGROEP KUNST
De aandacht van de7,e werkgroep za1 in eerste instantie uitgaan naar de Zsindvooitse
klederdracht. Daarnaast zal de beeldende kunst dc nodige aandacht krijgeii,

WERKGROEP GENEALOGE
Door de aanwezigheid van een '"professional" wordt in deze groep de gcnealogische koe goed
bij de horens geval. De groie hoeveeIheid genealogische gegevcns die bij het Genootschap
aanwezig zijn zullen in de komende maanden worden verwerkt in een data-base op basis van
een tien-jarcn tabel,

WERKGROEP ROUW
Dii is de werkgroep die het eersi aan het werk is gegaan. Op de onrwikkcling van een niciiw
bestemmingsplan voor Zandvoort-Centrum en de Structuurschets voor Zandvoort is door deze
werkgroep gereageerd. I-lct Welstands-beleid vormt thans Cto van de discussie punten.

N.B. Indicii u geiirtew.seert! beiti ei1 \vil! iireew~erketrin eeti wcrliginql, sfeEr s i i ~ l ih n ilt
verhiiicling iitet édri iwri CIE ~ P S ~ U L I J - T~vacwvon
~ ~ ~ C I ~I I tItmnr. nc11'e.r eta ieiefouirni~iririzeicrnriti-cfr op
pagina 24 van deze "DEKLINK".

De foto op naast liggende pagina zal bij dc meestc lezers de vonk van herkenning doen overslaan.
klei i ç het beyin van de vroegere Kruisweg met daarin de vishandel van Molenaar (Rlub). Daar
tegenover was de schoenwinkel van Bronkhorst. Dit sruk straat, hoewel nog aanwezig, is geheel
van aanzien veranderd cn ook van naam, hct is lhans de Rozenobelstrani.
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BRAVO E. M. M.!
De Woningbouw vereniging Eendracht Maakt Macht is er na langdurig onderhandelen in geslaagd
de eigendom te verwerven van het gemeentelijk woningbezit. Op 7ich niet zo'n wereldschokkende
gebeurtenis ware het niet dat E. M. M. reeds, daaraan voorafgaande, de renovatie van deze
woningen ter hand heeft genomen.
Het doet mij daarbij deugd dat, naast de renovatie van het geboortehuis van mijn echtgenote
(Koningstr 93). d e oude woningen van Onderling Hulpbetoon in de Koningstraat (enkele zijn nl
onderhanden genomen) cn Kanaalweg weer voor lange tijd het dorpskarakter van Zandvoort mee
helpen bepalen.
Uit historisch oogpunt verdienen de woningen van Onderling l-lulphetoon zeker dit behoud ik
moet bekennen dat ik dit bclangrijker vindt dan het feit of hei pand Kostverlorenstraat 105 al dan
niet behouden zou blijven, zoals u weet heeft de slopersharncr hier intussen toegeslagen - uit
persoonlijk oowunt bezien blijlt hiermee de buurt van mijn jeugdjaren in stand.

I

-

l
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Een buurt en zijn bewoners waarvan toch wel wat te vcrtellen valt,
er zou een blad mee vol te schrijven zijn en dat geldt ook ongetwijfeld voor andere buurten, dus
waf let u oude Zandvoorters, pen eens wat herinneringen neer, geneer je nict en stuur het op!

over de trambaan af op een Iioek land achter de Kostverlorenstraat.
Jonpcns die altijd met elkaar optrokken maar als verschijnsel van die tijd naar geheel verschillende
lagere schelen gingen. Dik was katholiek dus naar de katholieke school, Maarten en Ap naar de
christelijke schooi op de Brederodestraat de overigen naar school B en ik naar school D. Och ja, in
het laatste geval, verschil moet er zijn.
Ecn ander verschijnsel van die vooroorlogse tijd was de hoeveelheid kleine zelfstandigen en
Ieveranciers die hun waren aan huis bezorgden. In de Koninstraat waren diverse kleine
xelfstandigcn gevestigd. Op no 10 Louis v.d. Mijc, melkhandelaar (zijn oudste zoon Jan woont nog
in deze woning), op no 14Jb Molenaar met zijn petroleum handel, met aIs bijnaam "Poe-Poe" daar
hij bij het de hoek omgaan mer zijn handkar, waarop de olietank gemonteerd was, dit
waarschuwend geluid als van een oceaanstomer, uitbracht. Op na I8 woonde W. v.d. Mije, broer
van Louis, eveneens met een melkhandel. Op no 26. de woning van mijn grootouders hij wie ik In
huis was, had mijn oom Arie, meester schoenmaker, zijn schwnmakersbedrijf. Op no 28 was een
paardestal waar Koning zijn paarden had en dit stukje straat werd afgesloten met de
kruidenierswinkel van Piet Schaap.
Als je dan dacht dat met twcc melkboeren in de straat men hct wel gehad had, dan vergist men zich
deerlijk want aan de overzijde vlak bij de I-laltestraat was d e meIkhandel annex inelkrijderij van
Koomen. E n dan w e d de melk ook nog aan huis bezorgd door Suus Koning, vanuit haar
melkhandel in de Haltestraat. Evenzo kwamen er vele bakkers met hun kar, groenteboeren met
paard en wagen en ook een visboer regelmatig door d e straat.
De klantenkring van deze handelaren werd vanaf einde mei tot eind augustus verdubbeld daar er
bijna geen huis was waar niet verhuurd werd. Daartoe verhuisde het gezin meestal naar de houten
schuur of naar een enkele, soms bijzonder fraaie, stenen schuur zoals bijvoorbeeld door Koper
Ijudekie) achhtr Kanaalweg 25 gebouwd was of in mijn geval naar de bovenverdieprng. Tegen eind
augustus werd e r dan wel eens door mijn opoe gezegd:" mag het maar flink regenen dan gaan ze
misschien eerder weg." Het laatste gebeurde meestal niet, aan de andere kant waren het soms
interessante mensen zoals een kunstschilder met zijn gezin, de laatste vooroorlogse badgast bij mijn
grootouders, geen Remhsandt maar ik heb nog altijd een schilderijtje var, hem in huis hangen.
Over een tijdsverschijnscE gesproken, voordat d e familie Hoogendijk (de heId van het treinongeluk}
op nummer 17 in de KanaaEweg kwam wonen met zoon Jaap en twee dochters, woonde daar mijn
oud-oom Dirk DrommcE, seinhuiswachter. Het gezin van Oom Dirk en tante Maartje bestond uit
Iouter zonen. De oudste Arie was al getrouwd , Gijs, Siebrand en Iienk nog [huis daarnaast was
kleinzoon Dirk. de zoon van Arie, nog tijdelijk bij zijn gmotoiiders door ziekte van zijn moeder
Klaartje Drommel-Keur en alsof dat nog nict genoeg wa.? herinner ik mij dat in de woonkamer
aItijd een oud vrouwtjc op bed lag, dit was de moeder van tante Manrtje. Vandaag de dng zou men
met dat mooie woord 'thuiszorg' zo'n zware taak proberen te benoemen en aan te prijzen, maar d e
taak wordt door zo'n woord ook nu niet mooier of gemakkelijker,
Een bekcnde zomerse gasrcarbeider). ook een kleine zelfstandige, verbleef in de xomerrnaandcn
altrjd in de achterkamer grenzende nam het kleine steegje achter de woningen van Loos en Groen,
bij wie van beiden hij verbleef is mij niet k k e n d . I-let was "Tsietsie-boe-boe" een Marokkaan
genaamd Mohammed Soiibli die op het strand zijn fraaie kleden te koop aanbood.
Ecn opmerkelijke zaak schiet mij bij het schrijven nu te binnen en wel dat de smid Jacobs achter
in zijn schuur van een van de Amsterdamse huizen doende was een vliegtuig te bouwen. Een soort
"spin" zoals Fokker. Het is nnoil tol een luchtdoop gekomen.
Er is nog zoveel te vertellen zoals dat bakker v.d. Mije nog een tweedc winkel had in d e Spoorstraat
en nog veel meer, maar ik stop.
MW
'

Met de h u w van de huizen van Onderling Hulpbetoon vond de eerste sociale woningbouw in
Zandvoort plaats wat pas veel Iater gevolgd zou worden door bouw van gemeente-won~ngenen
nog later door d e eerste huizen van de woningbouwvereniging E. M, M. In de Koningstraat werden
ook de eerste etage-woningen vaii Zandvoort gebouwd, de zogenaamde Amsterdamse huizen mei
hun balkon langs de geheIc eerste verdieping.
Aan de Kananlwcg kan men zien dat toentertijd geen bestemmingsplan bestond, de WilIemstraat
was gebouwd tot aan de eigendomsgrens van de toenmalige eignnar en dat was ook in d e
Diaconiehuisstraat het geval, een bouw van allemaal particuliere huisjes. Daar tussen in bleef ecn
stuk land liggen, eigendom van de heer Veldman, commissionair in effecten te Amsterdam, en werd
toen Eewoan voor de oplossing gekozen om de enen kant van de Kanaalweg le laten bestaan uit de
achterzijde van de woningen aan de Willemstraat.
Het is zo op het oog niet ziclitbaar maar de Kanaalweg ligt een stukje Iaper dan de Koningstraat dit
bleek altijd overduidelijk bij zware regenval in de zomermaanden, dan liep d e Kanaalweg evenals
de Willemstraat onder, de Koningstraat niet.
Terug gaande in mijn herinnering naar de bewoners van deze buurt: kom ik uiteraard op mijn jeugd
vriendjes Lcendcrl Schaap, de "aanvoerder" van d e buurt, kort geleden weer naar Amerika
vertrokken nadat hij enkele jaren naar zijn geboortedorp was teruggekeerd, Ap v.d. Mijc en zijn
jongere brmr Maarten (helaas tc vroeg overleden),hun broer Willem maakte altijd hele moaie
zeilschepen van een oudc klomp voor ze, ja daarmee speelden we toen nog, Dik van Dam die pal
achter mij woondc, Piet Paap (Haantje) en Jan Keur (fan Prct), beide ook al niet mccr in leven
zijnde, Jaap Hoogendijk en Louis v.d. Mije, een echte verenigingsrnan die vlak na de oorlog een
zweefvlicgtuig modelbouwvereiiiging oprichtte, het eerste maienaal kwam van ccn aangespoeld
vlot dat uit balsahout bleek ie bestaan, en later een stuwende kracht was bij de Fotokring
Zandvoort. Ook was er nog het clubje Timara, (tippel maar raak) ten tijde van Jan de Tippelaar. En
wal werd er af gevoetbald in de brede slop tussen Kanaalweg en Koningstraat en niet bcpaald tot
vreugde van de aanwonenden, mcnig emmer water werd over de schuttingen gegooid in de hoop
dat we op zouden krasscn. Er werden ook wedstrijden tegen andere buurten gespeeld op het terrein
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"DE KLMK"
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