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ACTIEF EN CREATiIEF. 

Mocht het bestuur, alweer een jaar geleden, zich verheugen in een Iedengroei van boven de 
1000, het nu achter ons liggend t 996 kan worden bestempeld aIs een goed verenigingsjaar. 
Met een geslaagde Genootschapsavund in februari ter viering van ons 25-jarig bestaan ging 
1996 goed van start. Op de gezellige en goed bezochte voorjaarsvergadering op het strand 
vonden de FinanciëIe- en zakelijke verantwoordingen plaats. Ben oproep aan dc leden in 
"DE KLINK van juli om zich kandidaat te stellen voor d e  twee vacatures in het bestuur, had 
toc gevolg dat wij Ankie Joustra-Brokmeijer en Ranneke Molenaar in onze 
najaarsbijecnkomst in het bestuur mochten verwelkomen. Net voor de zomer gingen de 
werkgroepen van starr. Langzamerhand zijn de onderwerpen gekozen en kregen de 
bijeenkomsten van de werkgroepen meer inhoud. Alleen de werkgroep Kunst draait nog niet 
op volk toeren. De verwerving in de herfst van he[ schilderij 'de Vsloper' van D. A. C. Artz 
is een aanwinst voor Zandvoort waar het hestuur mts op is. Tenslotte kon 'Zandvoort in oude 
knipsels' - samengesteld door de heer W. A. H. Keur, huisarts te 's Hertogenbosch, en 
uitgegeven door het Genootschap - in december aan de leden worden aangeboden. 
De prettige sfeer i n  het bestuur, de spirit in de werkgroepen, de in een nieuw jasje gestoken 
"DB KLENK", onder de voortreffelijke hoofdredactie van Maarten Weber, vormen ook voor 
I997 de bouwstenen van onze vereniging. Met zo'n jaar achtet ons kan het jaar 1997 met 
ver?rouwen tegemoet gezien worden. Dat moet ook, want er is nog veel werk te verzetten. Het 
bestuur nodigt dan ook een ieder uit, die op de een of andere manier mee wil werken, idecirn 
wil aan dragen, een artikel wil schrijven over een passend onderwerp, foto's of ander 
materiaal heeft om te publiceren, kortom leden met liefde voor Zandvoort en die dat willen 
tonen, zich met het bestuur in verbinding te stellen. 
Actief en Creaflddat wiI het bestuur in 1997 zijn en wij hopen dat U aIs lid ons daarin zult 
steunen. 
Namens het bestuur wens ik U een gelukkig en gezond 1997 toe en hoop U op onze 
bijeenkomsten weer te mogen begroeten. 

Ger Cense, voorzitter 



WAAROVER SPRAKEN ZIJ! 

De Scheepen, tevens stuurman op een visschuitje van de heerlijkheid Zandvoort, 
Jan C .  Hollenberg verzocht, na overleg met en uit naam van al de overige 
stuurlieden, op 10 juni' 1787 aari het Gerecht van Zandvoort het volgende; ... 
Omdat de scholmanden welke door ons gebmikt worden jaarlijks groter worden 
gemaakt, nu reeds is er een groot verschil met de manden van de naast gelegen 
=eplaats Katwijk, witde Hollenberg, mede namens alle stuurlieden van 
Zandvoort, dat bedoelde manden even groot zullen zijn als de manden van 
Katwijk. 
Tevens, om verder misbruik te voorkomen, verzoeken wij dat deze manden ook 
geijkt zullen worden. 
Dit verzoek werd aangenomen en er werd besloten dat er geen enkeIe ongeijkte 
mand door de mandenmaker of de zijnen zal worden afgeleverd en ook niet door 
de stuurlieden, matrozen of jongens zullen worden aangenomen.levens werd er 
een boete bepaaId van zes stuivers voor iedere mand ongeijkt afgeleverd of 
aangenomen. De boetes zijn voor de ijk Meesters om gemaakte kosten te kunnen 
voldoen. tevens zal de zeeman voor het ijken acht penningen moeten betalen aan 
genoemde ijk Meesters. 
De Schout J. Koning en Gijsbert van Duyvenboode, Pieter van Duyn. 

Jan G. Hollenberg, Leendert Jacobse Koning, Korstiaan van der Mije, 
Willem v. d. Werff en Simon Yaanse Paap gingen hiermee accoord, waarna nog 
werd besloten om de secretaris J. Koning en de scheepen P. van Duin naar 
Katwijk te laten gaan om aldaar een instrument tot manden ijken te laten maken. 
Op 17 juni 1787 kwamen de twee terug van hun missie met het gewenste ijk 
waarvoor vier gulden en acht stuivers was betaald. 

A. G. M. van der Oord-Wisket 

Het is wonderbaarlijk, maar een foto'tje, dat als een soort bladvulling geplaatst 
werd in "DE KLINK" jrg t 6 nr.3 heeft na twee afleveringen tot resultaat dat 
beide personen bekend zijn. Had mevr. Paap-Weber al gemeld dar de man haar 
echtgenoot Huig Paap was, nu zond de heer A. M. AIeven een artikel uit her 
Haarlems Dagblad van 5 aug 1987 waaruit zonneklaar blijkt dat de vrouw in de 
motorboot Plona Kernpet heet. De foto werd in 194 1 genomen door de fotograaf 
J, Stevens. - Hr Goll had eerder telefonisch gemeld dat de dame Apolonia 
Wagemaker was,(haar meisjesnaam)- 

I Het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort 

nodigt u uit tot het bijwonen van de 

A GENOOTSCHAPSAVOND 

"OUD ZANDVOORT" 

op vrijdag 14 februari 1997 

in gebouw "de Krocht" 

aanvang 20.00 uur. 

Het programma voer deze avond is: 

Opening. 

Dia-presen tatie van Oude Schilderij en vervaardigd in Zandvoorc. 

Een verrassende opening van het Nieuwe Jaar 

Pauze met verloting. 

50 jaar na dato. 
Een dia-presentatie over de wederopbouw van Zandvoort. 

N.B. 
Voor de aanvang kunnen de Ieden die ruim op tijd komen weer genieten van een 
dia-presentatie van het strandleven in vroeger tijden, samengesteld door 
Ton Drommel. 



NIEUWE LEDEN. 
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K. J .  Annerna 
L. Banning 
Th. Boer 
Ch. Bos 
J. A. M. v.d. Drift 
R. M. G .  Dtomrnel 
H. van Wouten 
W. Tngwcrsen 
A. Koelewijn-Rooda 
A. V. Koper 
E J. Koper 
C. v.d. Ldcn  
W. van Loon 
A. C. van der Meulen 
L. J. Molenaar 
V. Molenaar 
M. G. Schoonman 
W. Slootweg 
F. G. Snijders 
A. S. Soepnel 
M. C. deVries 
J. L. Vroom 
R. Zeepvat 

Hr. A. Zwemmer 

Bredemdestr 14 ZANDVOORT 
Rrederodestr 61 ZANDVOORT 
Engelbertsstr 22 ZANDVOORT 
Boerlages Ir 4 ZANDVOORT 
Noorderstr 34 ZANDVOORT 
dr. J. P, Thijsseweg 1 ZANDVOORT 
Noorderstr 32 ZANDVOORT 
Rrederodestr 1 12 ZANDVOORT 
Valkenkamp 54 MAARSSEXBROEK 
Max Euwestr 41 ZANDVOOR'T 
Flemingsfr 6 ZANDVOORT 
Wcsterstr 1 1  ZANDVOORT 
de Schelp 30 ZANDVOORT 
Thorbeckestr 20 ZANDVOORT 
Flemingstr I C  ZANDVOORT 
Maasstr 26 HAARLEM 
burg.v.Fenemapln 1914 ZANDVOORT 
Jurriaandonk 8 ROOSENDAAL(N.B .) 
Keesomstr 94 l ZANDVOORT 
bug.v.Fcncmapln 10112 ZANDVOORT 
Hogeweg 22/22 ZANDVOORT 
Kennerncrweg 8 ZANDVOORT 
Dunkwy Reacon 8 North-Furzton 
Milton Keynes MK4-I HZ Engeland 
Vondelln 55 ZANDVOORT 

Toen was men niet bang voor wat kou!(en een nat pak) 

We schrijven het jaar 1929, en wel het begin daarvan. De zeer strenge winter van 
192811929 gaf volop gelegenheid om te sleeën. Dat dit in Zandvoort toen niet 
alleen voor kinderen was weggelegd maar op een ondergespoten Strandweg juist 
fanatiek door volwassenen beoefend werd zal, zeker onder de onderen van ons, 
wel bekend zijn. Dat daarbij menigeen een nat pak opliep door in zee (de zwin) 
terecht te komen is te begrijpen. 
Dat men in het enthousiasme echter zo ver ging om een nat pak op te kunnen 
lopen met 'tonnetje stekenvlijkt mij lichtelijk onverantwoord, vooral gezien het 
feit dat een longontsteking in 1929 bepaald geen ongevaarlijke ziekte was. Het 
stond niet bij de foto vermeld maar ik vermoed dat een te winnen geldsom wel 
de drijfveer geweest zal zijn om hieraan deel te nemen. 
In ieder geval een fraaie winterse opname, nog wel uit mijn geboortejaar, en wie 
weet is er nog iemand die een famiIielid herkent. MW 

T. ;'-.L. 
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Van VERHUREN ... naar TWEEDE HUTS. 

Wanneer een nieiiw jaar zijn intrede deed, begonnen vele de kriebels te krijgen 
want het woord "verhuren" deed het bloed sneller stromen. 
De schoonmaak werd direct ter hand genomen want alles moest in orde worden 
gebracht voor de "badgasten", het woord toeristen was nog niet uitgevonden. 
Men ging dan ook met de trein naar Zandvoort-Bad en niet anders. 
In de maanden januari en februari was het dan ook het gesprek biJ iedere visite 
die men aflegde. 
"Heb jij al verhuurd?" "Nou ik wel, de maand mei ben ik zelfs al kwijt." 
"Nee, ik heb alleen het hoogseizoen(l5 juli - 15 augustus) pas verhurird." 
De maand mei verhuren was een meepakker. Vele mensen die last hadden van 
kinkhoest en andere long aandoeningen kwamen naar zee, want dat was gezond. 
De bewoners zelf kropen in hun schuurtje of zomerhuisje. Niets was te dot, 
Stapelbedden, hangmatten, zo gek kon je het niet bedenken want je moest zelf 
toch ook nog leven. 
En dan begon het. De Snelle Visser, Teun Zwemmer, Piet Kerkman, zij brachten 
met hun vrachtwagens beddegoed, kinderbox, fietsen, potten en pannen. Een 
ware volksverhuizing. 
De leveranciers; bakker, slager, melkboer, kruidenier, enz. vlogen langs de 
huizen om aan de badgasten gedurende de vakantiemaand te kunnen levezen. 
Soms stonden er 3 bakkers, slagers of melkboeren tegelijk op de stoep! 
In de huidige tijd kan men zich dit naiiwelijks meer voorstellen. 
En toch begon men toen al te denken over een vakantiehuisje. (Een tweede 
woning bestond al! Maar uiteraard voor de gefortuneerde) Huisvesting was geen 
probleem. Zo werd er in de jaren 193 11 1932 het "Buitenverblijf" gebouwd aan 
de Brederodestraat (waar nu het parkeerterrein Zuid is). 
Een zekere heer Schouten was de initiatiefnemer, thans zou men zeggen 
projectontwikkelaar. Bet waren 35 woningen met garage, fietsenstalling, 
torengebouw en parkeerterrein. Bouwmaatschappij Van Eesteren uit Rotterdam 
(bouwer van o.a. het Feyenoordstadion) bouwde het. Maar ... de heer Schouten 
ging failliet en Van Eksteren zat met de narigheid. 
Mijn vader was hoofd-uitvoerder bij de bouw. Van Eesteren sprak de woorden: 
"Ik ga het afbouwen als jij hier blijft als conciërge en dan zien we wel verder." 
Het geheel werd echter overgenomen door De Telegraaf' en 'Het Handelsblad' 
en in een stichting ondergebracht. 
Bet bIeek een goede greep en menige Amsterdammer kocht een huisje o.a. 
Mr. Dr. Benno Stokvis (2e kamerlid voor de C.P.N.) Mr. Bnigman (idem voor de 

S.D.A.P.), Mr. Bierenbroodspot (Sportfondsenbaden), Jo Spier (tekenaar) Ben 
Royaards en zijn vrouw Georgette Hagendoorn (toneelspelers) en zo kan ik er 
nog enige noemen. 
De huisjes welke niet werden verkocht werden gedurende de zomermaanden 
verhuurd aan badgasten. 
Mijn ouders zorgden er voor dat de woningen werden gemeubileerd. Het is niet 
te geloven maar voor f 600.-- kocht mijn vader de gehe~e meubilering in  de 
Franse Bazar te Amsterdam (Galerie Moderne), Hij betaalde contant en kreeg 
een leren 'puf cadeau. Verschillende familieleden hebben er indertijd E n  gehad. 
De sfeer was altijd gezellig want er werd van alles georganiseerd, zowel voor de 
ouderen als voer de kinderen. Maar Koninginnedag, 3 1 augustus, verdween de 
meute weer naar eigen huis en haard. Sommige met tranen in de ogen. Het 
Buitenverblijf was dan wees alleen voor mijn ouders en mij. 
Alle woningen werden dan van houten luiken voorzien en deze werden pas weer 
weggehaald als het nieuwe seizoen zijn intrede deed. 
Op 15 november 1942 begon de evacuatie. Wij moesten ook verdwijnen en dit 
zomer paradijs werd gesloopt. Alleen het PEN-huisje aan de Brederodestraat is 
neg een blijvende herinnering aan dit complex. 
Dikwijls denk ik nog aan deze tijd terug. 

JeIle Attema 

Correctie! 

Naar aanleiding van het 'REDACTIONEEL' van oktober 1996 ontvingen wij het 
volgende schrijven: 

" Met interesse 'de KIinkl van oktober 1996 gelezen. Tk wil U 
er op attent maken dat op blad 1 een fout is geslopen. Bij de 
6e regel 2e alinea staat namelijk dat IJS de Jong en Piet Paap 
(mijn echtgenoot) dc doodstraf en na de gratie levenslang 
kregen, dit laatste moet zijn 15 jaar tuchthuis straf. 
Vertrouwende U voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groeten. 
Hoogachtend M. A. Paap-Dees. 
P. Leffertsstr 4 
2042 EH ZANDVOORT 

Een verbetering, belangrijk genoeg om de brief in zijn geheel weer te geven. 



REACTIES. KJ3RKSTRAAT (1961) 
P. H. Kooman 

Siem van den Bos, burg. Nawijnlaan 23 stuurde n.a.v. de foto's van het 
Postkantoor in "DE KLINK n0 4, oktober 1996 de volgende reactie. 
I .  Foto kantoorlokaal. 

aan lokei 1 - de heer C. J. van der Flier 
aan loket 2 - de heer A. Luteijn 
aan de tafel - de heer R. Hogen Esch 
aan de morse - de heer J. Haan 

De heren vdr Flier, Luteijn en Haan zijn overleden. R(oel) Hogen Esch is 
na de oorlog gemigreerd. Ik dacht naar Australië. Als hij nog leeft(hij is 
van mijn leeftijd) is hi j  wellicht lid van het Genootschap en ontvangt hij 
"DE KLINK". Hij zou dus nog kunnen reageren. 

2. Foto wachtkamer. 
Naar mijn mening is de vrouw met het kind, mevr. J. Keur-vdr Mije, ik 
dacht dat ze in de Potgieterstraat woont. Arend Keur zou dan haar man 
zijn. Die was bij de NS. 
De vrouw met de witte schortbanden is n.m.m. mevr. P. Keur-Zwemmer, 
wonende in de burg. Nawijnlaan 45. 
De man voor het raam herken ik niet, evenmin als de dames die aan de 
loketten worden geholpen. 

- Het is steeds weer een genoegen als Siem van den Bos reageert, altijd even 
accuraat en daarbij is hij gezegend met een fabelachtig geheugen, ook voor 
gezichten. Wie weet roept zijn reactie weer die van anderen op.- 

Het Genootschap verkreeg enigetekeningen en aquarellen uit de nalatenschap 
van de heer P. H. Kooman. Deze hebben als onderwerp o.a. Zandvoort en 
omgeving. 
Het i s  aardig om de Kerkstraat eens niet vanaf een foto te zien maar, met oog 
voor detaiIs, door een kunstenaar afgebeeld. 
Zie de volgende pagina, waarop de Kerkstraat in het jaar t 961. In de volgende 
aflevering beloven wij u op de middenpagina's een bijzondere aquarel (jammer 
genoeg niet in kleur gereproduceerd) van het Badhuisplein. 



NlEUWS VAN P!!! ,3fztsE" 
Als u dit onder ogen krijgt is 1996 al weer verleden tijd. Het was een jaar waarin 
onze vereniging weinig naar buiten heeft kunnen treden. 

DANS- en SCHOUW-GROEP. Er werd diverse keren opgetreden, echter alleen 
in Hotel Triton waar de oud Zandvoorter kleding aan de gasten getoond werd. 
Dansen was helaas niet mogelijk. We zijn er na intensief zoeken echter in 
gedaagd een accordeoniste te vinden die het werk van Milly Zantvoort zal 
overnemen. 
Mevrouw Amand Stienstra-Balke was bereid ons uit de brand te helpen, 
Vol enthousiasme is zij aan het werk gegaan om, met medewerking van Milly 
Zantvoort, de diverse dansen door te nemen en aan te leren. De dansgroep heeft 
al enkele malen met haar in het gebouw aan de Tol geoefend, waarbij echter de 
opkomst wel iets te wensen overliet. 

TONEELGROEP. In maart werden, doordat allen die de vereniging een goed 
hart toedragen hun schouders er flink ondergezet hebben, onder de bezielende 
professionele regie van Michel Drommel drie zeer geslaagde uitvoeringen 
gegeven van het toneelstuk "Rijke vissers, arme mensen". 
Jammer was dat de eerste avond de zaal matig bezet was, doos financiële redenen 
gedwongen heeft het bestuur dan ook moeten besluiten alleen op de laatste avond 
het traditionele 'bal na' te geven. 
Intussen is de toneelgroep met veel enthousiasme begonnen aan de repetities 
voor twee stukken weIke opgevoerd worden zaterdagavond 8 maart, 
zondagmiddag 9 maart en op zaterdagavond 15 maart, dan tot in de kleine uurtjes 
met 'bal na? Ten tonele gebracht zullen worden; Het water en vuwwinkeltje van 
Poppe Moeke en Koppiesdag welke siukken geschreven werden respectievelijk 
door mevrouw B. Jongsma-Schuiten en mevrouw E. Bakels. 
BelangstelIenden zijn altijd van harte welkom op onze repetitie avonden aan de 
Tolweg, nieuwe leden zijn van harte welkom! 

VOORZlTT'ER. Helaas heeft de heer H. Voordouw besloten het voorzitterschap 
neer te leggen, het bestuur is op zoek naar een adequate inwIling van deze, voor 
iedere vereniging zo belangrijke post. 

Tenslotte wens ik namens De "WURF'h en de uwen: Veut heil en zegen in dit 
nieuwe jaar. 

secretaris H. Gansner 

Op de midden pagina's deze keer een klassefoto van de MULO school. 
De foto werd gemaakt achter school A, aan de Duinweg. 
Het jaar? Vermoedelijk zomer 1945 voor het vertrek naar school B. 
Welke klas? de derde klas. 

De achterste rij, van links naar rechts: 
Arie Citroen, Iohan Giskes, Hettie ? (was bij de heer van Page in huis?), Piet 
Keur, Edith van Gelder, Tilly Doomekamp, Arie Keesman, To Mertens, Jaap van 
der W e f l  en Leuny Koning. 

Zittend, van links naar rechts: 
Guus AIlebes, Arthur Furth, Noortje Gerrits, de heer A. J. v.d. Waals, Arie van 
der Mije en Maarten Weber. 

De heer van der Waals was hoofd der school, zoals toentertijd de benaming was 
- niks geen directeur of iets dergelijks. 
De andere leraren waren de heer S. Hofstra en de heer H. van Leenders 

De school maakte in de oorlogsjaren nogal enige omzwervingen door. 
In 3 943 was ze gevestigd in de kleuterschool aan de Heerenstraat, naast school 

I D, daarna in school A. In de hongerwinter '441'45 werd de scliool voortgezet in 
dc woonkamer van de heer van der Waals, grote houten tafel speciaal door de 
gemeente daartoe vervaardigd, en daaromheen stoelen. Blokken hout meenemen 
voor de salamander-bchel! Kan meteen af en toe een pan met suikerbieten voor 
de stroop op gekookt worden. 

I Daarna naar school B, waar de school zou bIijven tot dat op 22 november 1956 
de nieuw gebouwde Wirn Gertenbachschool, Zandvoortselaan l 9A officiee1 in 
gebmik werd genomen. 
Door een besluit van de gemeenteraad werd, met ingang van 1 januari 1948, de 

1 naam Wirn Gertenbach aan de school toegekend om de herinnering aan deze 
verzetsstrijder levend te houden. 

I 
Ik vond het wel aardig om deze foto, uit een oude doos opgedoken, op de midden 
pagina's te plaatsen, alteen het feit dat ik de naam van het op één na knapste 
meisje van de klas (ook deze knapste kon mij hierbij niet helpen) niet meer weet, 
zit mij dwars. 

MW 





EVEN ACHTEROM KIJKEN. 

Even terug denken aan mijn jeugd. Een knus dorpje waar het alleen druk was in 
de zomer. Jn de naherfst en winter heerste een weldadige rust die, zo ik mij kan 
herinneren practisch niet werd verstoord. In die periode werden de bramen 
geplukt en ingemaakt als sap en jam. Inmaak, de zoute bonen in de keulse pot 
met daarop een doek en een zware steen. Het varken in de kuip en onder de 
bedstee de wintervoorraad duinaardappelen, zo ging men de winter in. De meeste 
vrouwen liepen toen in een streekdracht, vier rokken over elkaar en daarover een 
baaien rok, een stijf gestreken kap op hun hoofd met gouden oorijzers. Bij koud 
weer droegen zij een gebreide zwarte omslagdoek en daaronder een bonte 
boezelaar. Onder die rokken was veilig opgeborgen een zilveren beurs waaruit de 
kleinkinderen af en toe een half centje kregen toegestopt. 
Buurtwinkel~jes waren er genoeg. kleine huisjes waarin een groot gezin 
huisvesting had en waarin nering werd bedreven. "Krukie" het snoepwinkeltje 
in de Haltestraat, in het week-end een 'hangplaats' voor de jeugd. Daar heb ik 
mijn eerste saffiaant-les gekocht; Pirate, een halve cent per stuk, een pakje van 
vijf stuks voor vierduiten (een vierduit had de waarde van 2- cent). Er waren ook 
merkloze sigaretten met bruin vloeipapier (vier voor een cent) Destjjds kon men 
in elke snoepwinkel alle tabaksartikelen kopen zoals B.Z.K. in pakjes en 
'negeretxnegro-head) in opgerolde strengetjes of platte vierkante pakjes 
pruimtabak. Tabaksvergunningen kenden ze toen nog niet, In de snoepwinkel 
zaten dan 's avonds de  stoere knapen kogelflesjes, gemberbier of stiekem flesjes 
bier te drinken, kokoskrans en kaneelklompen te schransen en piraatje? te 
schuiven. 
In de zomer moest er verhuurd worden en dan kon het gebeuren dat bij een groot 
gezin de kinderen naast elkaar sliepen op een reusachtig 7sgrasmatras. Wij 
noemden het met wrede spot 'hei lange nest'. 
De bekendste schillenboer uit mijn jeugd was 'gekke Gerrit' die tweemaal in de 
week de schillen kwam ophalen met een grote hondenkar. 
Een magere enigszins bejaarde man met een ringbaard en een opzichtige rode 
neus, fraai getint door het 'nat van Schiedam' (daar kwam zeker de mot niet in}. 
Hij liep van huis tot huis en bracht na zijn route de schil2en naar de 'Entos' waar 
hij varkens en kippen hield. 
Zo had hij al een aantaI keren gebeld bij een vrouw met een licht Duits accent, 
die het bellen van 'Gekke Gerrit' beu was en bij het open doen van de deur riep: 
"Bel maar niet meer want wij eten ze zelf." en daarna de deur voor de neus van 
Gerrit dichtsloeg. 

Een week later belde Gerrit weer aan bij de vrouw met het Duits accent. Bij het 
open doen nam hi j  een volle mand met schillen en smeet deze de gang in met de 
woorden: 'Wier heb je wat te vreten, eet smakelijk!" Zo werd er in ons dorp 
afgerekend met mensen die geen erkenning gaven een beroep. Ook de 
voddenman van vroeger is uit het straatbeeld verdwenen. Een keer in de veertien 
dagen kwam liij met veel tam tam ons dorp binnen. Een grote bel aan zijn kar 
kondjgde hem aan. Een deel van zijn kar was vrijgehouden voor een lading 
speelgoed, zoals een grote beer, een timmerdoos, fornuisjes, een pop of een 
mecanodoos. De kinderen die hem zagen renden naar I-iun moeder om de lompen 
te vragen die voor dit doel werden bewaard. Als je de lompen gaf en nog stond 
na te hijgen van het harde lopen, was je altijd in zenuwachtige afwachting wat je 
zou krijgen. Het viel voor mij altijd tegen. Ik kwam nooit verder dan een 
'zingende haring' een opblaas ballonetje met een mondstuk, dat muziek maakte 
als je de ballon liet leeglopen. 
Het grote gebeuren was altijd in de herfst. Dan gingen we beukenootjes zoeken 
in Bentveld. Je liep dan een zestal kilometers om die dingen te zoeken en bij 
thuiskomst ging je ze 'piepen'. 
Zaterdagavond kreeg de tafel van ons een krantenlaag. We schaarden ons met z'n 
allen er omheen om ons tegoed te doen aan de door mijn vader meegebrachte 
pinda's. Dat was feest, bij een hoorspel van Paul Vlaanderen! 
Dit waren wat mijmeringen van: WOOD 

Zo maar wat wetenswaardigheden! 

12 november 1946 traden in het huwelijk Corrie van Arctnr en Kors van der Mije 
Pzn. Het heuglijk feit dat zij dinsdag 12 november 50 jaar in de echt verbonden 
waren werd gevierd, in gezelschap van kinderen en kleinkinderen, rnet een dnik 
bezochte receptie. Ook vanaf deze plaats van harte gelukgewenst en nog vele 
jaren ! 

Inventaris van het oud archief van de Heerlijkheid Zandvoort. 
archiefstuk no 138: 
Verzoekschrift d.d. 8 February 1746 van Corraelis van der Weflaan den Heer 
van Zandvoort Paulus Loot tot vergunning voor zijn zoon Willem, om zich als 

\ broodbakker te Zandvoort te vestigen. 

Goedgunstige beschikking van den Heer van &ndvoort d.d. 10 February 1 746. 
(dat was nog eens snel afhandelen!) 



ZANDVOORTMEEUWEN. JEUGDIG TALENT. 

Op de pagina hiernaast een foto gemaakt in 1941, voetbalseizoen 194111 942. 
De plaats is het oude Zeemeeuwen terrein, de spelers zijn aspiranten van de nieuw 
opgerichte vereniging Z.S.V. ZANDVOORWEEUWEN, ontstaan op 1 augiistus 
1941 door fusie tussen de voetbalverenigingen ZANDVOORT en 
ZEEMEEUWEN. met als eerste voorzitter de heer F. J. van IJZENDOORN, 
voormalig korps chef van poIitie, en nu nog steeds ere-lid. 

1 = Keur ?; 2 = ?: 3 = Michel de Leeuw; 4 = Gerard Pool; 
5 = Arie Loos; 6 = Arie Keesman; 7 = Jan Visser; 
8 = Piet Paap (Piet Haantje) 9 = Maarten Weber: 10 = ?; 
I I = Bemis Keur; 12 = Louis van der Mije; 13 = Peter Paap (Waflegie); 
i4 = Richard van As; 15 = Kees Loos; 16 = ? t 7 = ? 
(1 6 en 17 zouden wellicht Cor en Gerard b p e r  zijn) 
f 9 = Piet Kerkman; 20 = Jan Keur (Jan Pret); 21 = Arie Loos; 
22 = Jaap Keesman (Jaap Dokkes); 21 = Maarten van der Mije (Maarten van de 
Bakker) 22 = Wirn Braam; 23 = Piet Keur (Piet de bok); 
24 = Dirk Drommel 

Het zou wel aardig zijn als de "onbekenden" ook een naam zouden krijgen. Het 
vervelende met foto's is dat men meestal geheel op het geheugen moet afgaan in 
plaats van de foto om te kunnen draaien om daar de opgeschreven datum en 
namen te zien, want dat zou natuurlijk het beste zijn. 
Een befaamd begeleider van de jeugd was in die tijd meester Poots en het veld 
werd toen nog vertroeteld door de oude heer Halderman. 

Ik kan toch de verleiding niet weerstaan om te vermelden dat het jochie nummer 9 
de vereniging tot nu toe trouw gebleven i s  en tot aan zijn 63e jaar gevoetbald 
heeft, zo'n vijftig jaar lang en dar met meer genoegen dan talent. 



TOEN! 

Af en toe mijmer ik wel eens over het verleden. Uit de tijd dat in Zandvoort op verscheidene 
plaatsen monumentale gietijzeren drinkbakken stonden, die daar geplaatst werden om dieren re 
laten drinken. Niet alleen paarden maar ook aan honden werd gedacht, getuige de kleine 
drinkbakjes aan de voet van dat sierlijke gevaI. Aan een ketting hing een zwart: gietijzeren kroes. 
Zo'n drinkbak stond toen onderaan de Stsandweg en daaruit dronk je het heerlijke koele zuivere 
duinwater met volle teugen. Puur natuur. 

menover De herinnering gaat verder zoals de kwaarschool van juffrouw van der Ende, dc school te, 
het snoepwinkeltje van Arie de Beer. Dit was zijn bijnaam. Hij woonde met twee zusters acichtcr het 
winkeltje. Arie haalde de tonnetjes beer op van de huizen die nog geen riool aansluiting hadden 
doch een houten plce met een deksel waaronder het tonnetje stond dat de uitwerpselen van de mens 
moest opvangen. Arie verkocht op zijn beurt de mest door aan de duinaardappe1 telcrs die dat 
mengden met andere mest soorten. 
Tussen de middag al Arie thuis gezamenlijk met zijn zusters. Als er een kind kwam voor een 
geluks-toffee. een oranje koningsbroodje, een duimdrop o f  een dropveter, dan graaide hij met zijn 
ongewassen handen in zijn assortiment om tegen een halve of hele cent het gevraagde aan het kind 
te overhandigen. 

Eens in de zoveel tijd moesten wij ons haar laten knippcn. Kapper Koorn was de kapper van mijn 
vader. Vooraf vertelde hij de kapper hm geknipt moest worden 'kaal met een kuifie'. Dat was 
lekker fris. Buiten de kapsalon hing een paal waarin een rode lap was gedrapeerd. Teken van een 
kapsalon. Vroeger was de kapper ook een soon dokter, die bij clke ziekte tot aderlating overging 
(het openen van aders om bloed aan een orgaan te onttrekken). Een extra opschrift stond met grote 
letters in twee bogen op de ramen "scheren en haarsnijden". 
Buiten, boven de deur, een goed gepoetste koperen inzeepbak. Voor 15 cent knipte hij je helemaal 
kaal en voor twintig cent liet hij een stukje ponnie staan. 
Voordat hij  begon re knippen keek hij even of het hoofd wel zuiver was, want dat liet in die dagen 
nog wel eens t e  wensen over. (misschien tegenwoordig ook wel weer). Wat dat betreft leverden wij 
van huis uit geen moeilijkheden op. Moeder inspecteerde ons hoofd regelmatig met een 'stofkam' 
en soms met Tachtwater'. Maas er bestond altijd kans op een overlopertje, een cingewcnste 
vreemdeling zogezegd. Destijds zag je in de buurt vaak kinderen met de hele schedel in verband, 
net of zii een wit kapje op hadden. Deze kinderen hadden een 'kletskop'opgelopen. Het was dus 
nict overbodig dat de kappcr zijn arbeidstemin met een kritisch oog bekeek. Op zaterdag was 
Koorn tot ver na middernacht in de  wcer met scheerkranten (meestal vaste klanten met hun cigcn 
lade waarin hun scheerspullen waren opgborgen). Het waren scheerklanten die niet los konden 
komen uit de tapperijen van Kees uit de Haltestraat en Jans de Kraai uit de Burenweg en daarna de 
barbier te twaalfder ure nog even kwamen trakteren op jeneverstank, dmnkemans gezwam, 
sigarenwalm en 'pruimesap', Op de grond stonden altijd een stuk of wat 'kwispeldoors' of 
'kwalsterbakjes' met zand erin. 
Als jongen zijnde liep ik meestal kaal door ons dorp. Ik geloof dat ik er een trauma van heb 
overgehouden, want toen ik eenmaal onder het ouderlijk juk vandaan kwam, heb ik uit protest mijn 

Historische Modelbouw Vereniging 

Bomschuit Bouwclub. 
r ' --.-. -.T z.,: 'c -e- - 
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Bij de aanvang ons jubileumjaar wensen wij U een gezond en gelukkig 1997 toe. 
Ons jubiIeumjmr, want dit jaar zijn wij reeds 20 jaar bexig met de historie van 
Zandvoort driedimensionaal uit te beelden. 

Dit is overtuigend zichtbaar in het Zandvoorts Museum, Cultureel Centrum, als 
wel op verschillende andere lokaties in het dorp. 
Ook nu zijn we weer bezig met tal van nieuwe projecten; o.a. Pavil-joen Zuid, 
huizen en hotels aan de Noord Boulevard, winkelpanden uit het dorp en het 
botenhuis van de Reddingmaatschappij. 

Bovendien zijn er nog schepen in aanbouw en hebben wij verschillende schepen 
in reparatie van mensen die een bomschuit in familie bezit hebben. 

Voor al deze werkzaamheden kunnen wij best nog wat nieuwe leden gebruiken. 
Om lid te worden behoeft u geen vakman te zijn, ook leeftijd is niet belangrijk, 
want wij kunnen best nog wat jongere leden plaatsen! 

Het belangrijkste is dat u interesse voor dit werk heeft. 

Voelt u niets voor actieve deelname maar ziet: u l.iet belang daarvan wel in dan 
kunt u ons werk ook steunen door u aan te melden als donateur, 

Bij onderstaande adressen kunt n alie informatie krijgen die u wenst. 

J. M. Bluijs F. M. Porsch H. C. Bakker 
Pasteurstraat 7 Keesomstraat 20 Keesomstraat 26 
2041 VA Zandvoort 2Q41 XW Zandvoort 2041 XW Zandvoort 
tel. 023 571 46 32 tel. 023 57 1 54 56 tel. 023 571 58 34 

haar laten gmcien tol ver over de b o r d  van mijn overhemd. 
WOOD H. C.  Bakker, secretaris 



1917 - De mijnonQIoffingen op het Zandvoorhe strand! 

" Tot tweemaal toe zijn verleden week voor Zandvoorl aangespoelde mijnen al dichtgespijkerd waren. 
geëxplodeerd, groote schade toebrengende aan en in de huizen langs den Beneden, in het midden, de villa Quisisana, zoowel de groote glaspuien op de 
strandboulevard gelegen. Op onze eerste snelkiek, boven links, zien wij het eerste en tweede verdieping, als de kelderingang werden vernield. Aan 
Circusgebauw een uur na de eerste explosie; lettedijk geen ruit is  gespaard weerszijden: interieurs van de villa Paula, die wel heel duidelijk de kracht der 
gebleven. Daarnaast hetzelfde gebouw den volgenden oclitend, toen de ramen ontploffjng ten toon stellen." 



WINTER 1939f1940. VREEMD GEVOGELTE. 

Misschien geen foto die duidelijk genoeg Is om de personen te herkennen, maar 
wel een foto van voorgoed voorbije zaken. De ijsbaan op de plaats van de 
kinderen i s  nu de ingang van de parkeergarage voor de daarboven gebouwde 
supermarkt annex flatwoningen. Een benzinepomp op een dergelijke plaats is 
ook totaal ondenkbaar geworden. Links van het midden staat nog de oude 
Twentsche Bank, zoals deze toen heette. Het pand links op de foto ziet er nog 
goed onderhouden uit, dat mocht ook wel, zijnde toonzaal van het gemeentelijk 
gasbedrijf. Een stukje Zandvoort dat geheel veranderd ds. Gebleven zijn vooral, 
de herinneringen aan de Rinko-ijsbaan van de familie Jongsma waar en de 
beoefenaars van het schaatsen &n de talloze kijkers veel plezier aan beleefd 
hebben. MW 

Een raadselachtige opname? 
Burgemeester J. Beeckrnan 
en een drietal eenden die 
getooid zijn met hoge hoed 
evenals uiteraard de burge- 
meester zelf. De eenden eten 
uit de hand van de burge- 
meester, hi j  houdt ze in ieder 
gevat een shikje brood voor. 
Zou in deze foto een stukje 
symboliek verscholen zitten 
met name zouden de eenden 
bijvoorbeeld wethouders uit- 
beelden die naar het pijpen 
van burg. Beeckman dansten? 
De foto werd gemaakt aan 
de dr J G Mezgerstraat, het 
jaar is onbekend. 
J. Beeckman was burge- 
meester van 30 maart 1896 
tot 30 juni T 925 toen hij met 
pensioen ging, hij bleef in 
Zandvoort wonen waar hij in 
1 942 overleed. 

'I! 

ZANDVOORT IN OUDE KNIPSELS. 

In de op een na laatste week van dit jaar verscheen '7ANDVOORT IN OUDE 
KNIPSELS" waarvan voorzitter G. A. Cense in de inleiding o.a. scl~reef:" Het is 
verrassend hoe het particulier initiatief van de heer 
W. A. H. Keur, huisarts te 's Hertogenbosch, heeft geleid tot de samenstelling van 
dit "Knipselboek" over Zandvoort. ..." 
Het boek Es verkrijgbaar bij alle besttiursleden van hei Genootschap en bij het 
Cultureel Centmm voor de prijs van f 24,75. 
Haast u,  de oplage is beperkt!! 



GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT" 

Voorzitter ing. G.  A. Cense 
Kostverlosenstr l l S 2042 PL ZANDVOORT (023) 57 1 57 15 

Vice-voomitter Ir. C. J. Wagenaar 
Kodverlorenstr 23 2042 PA ZANDVOORT (023) 571 39 99 

Secretaris A. Koper 
W Kloosstr 9 2041 BK ZANDVOORT (023) 57 1 84 4 1 

Vice-secretaris J. Paap 
Celsiusstr 33 2041 TB ZANDVOORT (023) 571 59 67 

Penningmeester M. A. J. M. Cnbbendam 
M Buwestr 33 2042 RA ZANDVOORT (023) 57 1 25 14 

Vice-penningm J. Atterna 
C vd Lindenstr U25 2042 CA ZANDVOORT (023) 57 1 45 55 

Leden Mevr. A. Joustra-Brokmcier 
Wilhelminaweg 24 2042 ND ZANDVOORT (023) 571 51 55 
Mevr. J.  M. J .  MoIenaar 
Westerparkstr 27 204.2 AV ZANDVOORT (023) 57 1 85 J 9 
C. J. Wester 
Keesomstr l S 2Wt XW ZANDVOORT (023) 571 41 55 

Ereleden P. Brune en ir. C. J.  Wagenaar 

Erepenning P, v.d. Mije Kzn (01-08-1 881 - 27-02-1973) 

Bankrelatie ABN - AMRO te Zandvmri. rek. nr. 565738305. 
Giro-rekening 4206723 t.n.v. Genootschap "OUD ZANDVOORT". 

Contributie Minimaal f 15.-- (excl. verzendkosten) perjaar. 

"DE KLINK" 
Het blad "DE KLTNK" i s  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 samenstellen van het blad heeft het bestuur een redactiecommissie benoemd die bestaat 
uit de heren: 
P. Bnine; K. C. v.d. Mije Pzn; H. Opheikens; M. Weber en CC. J. Wester. 

Vriendelijk verzoek Adreswijzigingen en aanmelding nieuwc leden s.v.p. aan mw Hoogervorst- 
Schuiten Oosterstr 1 2042 VH ZANDVOORT (023) 571 81 77 
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