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Een afvaardiging van het bestttur, bestaande uit de heren Cense, Wagenaar en 
Wester, heeft d.d. 17 januari een bezoek gebracht aan ons ere-lid de heerP. Brune. 
Hem werd daarbij het boekje "Zandvoort in oude knipsels" overhandigd. Tijdens 
het gesprek gaf de heer Bmne te kennen om leeftijds redenen terug te treden uit 
de redactie, waarvan hij vanaf de  allereerste 'DE KLINK" deel uitmaakte. De 
heer P. Brune gaf de stoot tot de uitgave van dit blad en de eerste vijf jaar was hij 
hoofdredacteur. 
Het bestuur heeft inmiddels de heren A. Drommel en Th.B.M. Hilbers bereid 
gevonden tot de redactie toe te treden. 

Op deze plaats uit ik mijn waardering voor de wijze waarop twee belangrijke 
Zandvoortse gebouwen, te weten de Nederlands Hervormde Kerk en de Rooms 
Katholieke Kerk, momentee1 worden gerestaureerd. 
De verantwoordelijke bestuurders van deze beide getoofs-gemeenschappen 
verdienen alle lof voor het vele werk dat hier ongetwijfeld voor verzet diende en 
dient te worden. 
(misschien zouden zij wel enig advies aan het gemeentebestuur kunnen geven 
omtrent de wijze waarop een geve1 gebouwd dient te worden om langer dan een 
paar dagen goed te blijven) 

Leest u goed de uitnodiging voor de jaarvergadering, noteer datum, plaats en uur 
in uw agenda en ... doe het bestuur en u zelf het genoegen om in grote getale te 
komen. 

M.W. 



REACTIES! 

Nog nooit heeft de telefoon zo vaak gerinkeld als door "De MULO-klas" uit de 
vorige aflevering. Het voor mij knapste meisje uit de klas belde al net nadat "DE 
KLINK bij de drukker was afgeleverd, met de mededeling: de naam is Hettie 
Vleming ! Nu, dat heb ik na het uitkomen van het blad vele malen moeten horen. 
Na Leuny beIde To Metten (geen Mertens zoals vermeld werd), Jan Keesman, 
De heer Polman, de heer Van Leenders, Ton Srnits, mevr Bakels-Rennis, 
mevr. v.d. Boogaart-Kuypers Wentink, Cor Schilpzand en stellig nog anderen 
welker namen met de kladblaadjes naast de telefoon zijn zoekgeraakt. 
Inderdaad eenstemmig: het is Hettie VIeming, mevrouw van Pagée was haar 
tante, van moeders kant. De vier zusters Vierdag waren in hun jeugd bekende 
zwemsters, waarvan één deelnam aan de Olympische spelen 1932. 
Het werd ook nog duidelijk dat zij twee broers had Ernst en Martin. 
De heer H. van Leenders rectificeerde terecht de naam van zijn oud colIega 
S. Hofstra dient te zijn A. Hofstra en  de foto werd gemaakt in 1946. 

Dan de foto van de voetballers. In de eerste plaats slopen er in de nummering bij 
de namen een tweetal fouten, deze behoort van I tlrn 25 door te lopen. Ton Smits 
deelt mee dat no 17 Arie Kemper is, no 7 Jan Visser(kippie). Mevr. Bakels-Hennis 
en Ger Piers herkenden beiden de jongen met het wit-blonde haartno 10); 
Wimpie van Duyn, geevacueerd naar Amsterdam. 
Volgens Ger Piers is no l Ko Kerkman (in 1942 naar Amsterdam g&vacueerd) en 
no 2 de eveneens door dezelfde oorzaak naar Amsterdam vertrokken Wim Schaap. 

Hiermee luidt volledigheidshalve de lijst als volgt: 
l = Ko Kerkman: 2 = Wim Schaap: 3 = Michel de Leeuw; 4 = Gerard Pool; 
5 = Arie h o s :  6 = Arie Keesman; 7 = Jan Visser(Kippie) 8 = Piet Paap (Piet Haantje) 
9 = Maarten Weber: 10 = Wimpie van Duyn; 1 1 = Rertus Keur; I2 = Louis van der Mije 
13 = Peter Paap (Wallegie); 14 = Richard van As; IS = Kees Loos; 16 = Cor Kemper? 
17 = Arie Kemper 18 = Pict Kerkman: 19 = Jan Keur (Jan Pret): 20 = Aric Loos; 
2 I = Jaap Keesman (Jaap Dokkes); 22 = Maanen van der Mijt (Maarten van de Bakker) 
23 = Wim Braam 24 = Piet Keur(Piet de bok); 25 = Dirk Drommel 

Mevrouw G. Getritsen schreef een uitvoerige brief waarover in een volgende 
aflevering meer. Maar in een p.s. schrijft zij :" Ik proef nog het water uit die grote 
gietijzeren kroes waar WOOD over schreef, Je proefde altijd ijzer. 

MW 

I 

UITNODIGING, 

voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING, die gehouden zal worden op 
I vrijdag 23 mei 1997 in strandpaviljoen no. 8 "TREFPUNT". 

Aanvang 20.30 uur. 

AGENDA. 

Opening. 
Ingekomen stukken. 
Verslag Algemene Ledenvergadering van 26 april l 996. 
Jaarverslag van de secretaris. 
Jaarverslag van de penningmeester. 
Verslag kascomrni ssie en benoeming nieuwe kascommissie. 
Behandeling begroting.( Stukken ter vergadering verkrijgbaar.) 
Bestuursverkiezing (zie toelichting) 
Algemene berichtgeving. 
Rondvraag. 
Sluiting. 

Toelichting bij agendapunt 8. 

Volgens rooster zijn aftredende de heren M.A.J.M. Crabbendam, penningmeester; 

I J. Paap, vice-secretaris en ir. C.J. Wagenaar, vice-voorzitter. 
Zij stellen zich allen herkiesbaar. 

P 

Tegenkandidaten dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de jaarvergadering 
schriftelijk aangemeld te worden bij het secretariaat van het Genootschap: 
W Kloosstr 9 2041 BK Zandvoort. 

Na afloop van de vergadering zal een dia-presentatie plaats vinden. 



SCHIPHOL T, ZEE ? 

Zeer actueel is momenteel de vraag of er wel of geen vliegveld voor de kust moet 
komen. Voordat alle voor en tegens zijn afgewogen zijn we al weer een paar 
jaartjes verder. Wist u echter dat Zandvoort een voorloper was van het h o m e e n  
' vliegtuigen mn de kust'? 

Een zeer bekende Nederlander heeft zich ooit bezig gehouden met het opvoeren 
van de veiligheid bij het vliegen. Het was de heer C. D. Boerlage. Deze 
Leidenaar was, na zijn studie in Gedve afgesloten te hebben, naar Frankrijk 
vertrokken om de vliegtuigbouw te bestuderen. Teruggekeerd in Nederland nam 
hij in 1910 contact op met de Industriële Maatschappij Trompenburg te 
Amsterdam, die hem tegen speciale condities een werkplaats en een Spijker 
motor ter beschikking stelde. 
Met deze steun richtte hij op 17 oktober 191 0 de NV Maatschappij voer Aëro- 
en hydreplanie Robur op. Het doel was het bevorderen van aviatiek en 
hydroplanie (watervervoer) in Nederland en Nederlands-Indië en alles wat daar 
verband mee hield. In het bijzonder het vervaardigen van vliegtoestellen en 
hydroplanes, het beproeven, verhuren en  verkopen daarvan, het opleiden van de 
vliegers en het nemen van aërodynamische- en hydrodynamische proeven. 
Met een bedrag van f 1 5.000.- ging Boerlage aan de slag. 
Hij betrok een pension in Zandvoort en ging op het strand proeven nemen met 
modellen die voorzien waren van een door hem ontwikkelde vinding, te weten : 
een roterende cilinder met schoepen, welke cilinder in de holling onder het 
vleugelprofiel was bevestigd. Door de rotatie wilde hi j  zonder voorwaartse 
beweging van de vleugel toch "lift" opwekken. 
Het systeem was echter te ingewikkeld om het te exploiteren. Het is nooit 
praktisch toegepast. 
Op Zandvoort beproefde Boerlage in 191 f - l 91 3 een door hem gebouwde &en- 
dekker met een lichte motor, maar ondanks de goede vooruitzichten volgden er 
geen bestellingen. Het geld raakte op en Robur ging bij gebrek aan steun ten 
onder. 
Voor wat betreft Boerlage's aandeel in het opvoeren van de veiligheid het 
volgende: eind 1 91 2 diende hij een octrooi aanvraag in voor een scherm t.b.v. het 
remmen van vliegtuigen bij de landing. Als men op een militaire vliegbasis een 
straaljager ziet landen en men opeens de remparachute ziet openen dan is het 
g o d  zich te realiseren dat een Nederlander reeds in 1912 het idee voor een 
dergelijk scherm naar 'buiten bracht! HO 

)I 

Er ging wel eens iets mis! 
L. - - -T .  - - 

-- 1- - - - -  - 

De gekraakte Robrtr-I1 op het Zandvoortse strand in 19 1 3. 



werklieden nodig! 

De f omstig ui t  de na12 1 va11 atiri 

Konmg. Ue toto werd gemaakt ongeveer 1905 - I910 en ~etreft het pand op 
:rstaande ieel links gelegen (met he & Tieman), zie 

, toegang Ons Huis" met pijl naar 1 I beide 
panden aan te wijzen aan de van bovenaan de Kerkstraat komende 

-bij gangc 

Er is nog wel iets bij; ip te merken bij d 
Natuurlijk het grote aantal werklieden, maar het aardige is dat de man links 
boven zonde n twijfel bekend ,erman 1 

1878 en I Koper (Judik) gebore >ver1 eden. 
Het i s  de vader van Arendje Koper die nu op 95 jarige leeftijd de trekking 
verr oting op de Geno avond ! 

op de volgende pagina cen foto gemaakt oan het begin van de 20e eeuw nanlelljk in 1'100 van een k iwe  van 
mejuffrouiv Van der Ende. Misscliien stnni iorouden erbij. In ieder geval tweede rij van voren, vierde 
van links is Anna Wilhelmino vnn der Mi rleden in 1982. tante van K.C. v.d. F 
dus de ziister van P. v.d. Mije KCzn . 



SCHOOL ANNO 1900. 
7 -  7- 
! Rij de P.T.T. van v6ór de oorlog had rncn drie hestelIingcn per dag. Ruslichringen 4 maal per dag 

en verzending vanuir Zandvoon 's morgens om zes uur, om 12 uur ,'s nvonds om 6 uur cn 10 
uur.(Wat een verschil tcn opzichte van dc posibezorging van vandaag, Eénnraai pcr dag. De Tante 
Pos van toe is dood. Overleden nnn dc kwnnic dampcn van de privaliscnng.) 
De route naar liet sintion liep vanaf de Haltesiraat de Pakveldstraaz op richting dc steil oplopcndc 
Stationsstnat om dan de ( I C Q C C ~ C ' S  a f  te gcvcn aan dc 'treinrijdcr' welke mnest tekenen voor 
ontvangst. De postzakken werden mei een label diclitgchondcn cii rnct ccn zegcl afgelakt. 
De verzending ging meesral mei een vcrdicpte zogenaamde bakkerskor niet [wee wielen OT. bij veel 
zakkcn post, op ccn piatte kar met vier wielen en een eenarmise disselboorn.(soori laiiiocn) 
Nadat de post was afy.,oevcn ging men op dc terugweg. Omdai Zandvnan 's niorgens om zes uur 
nogi in diepe siaap was gcclornp~lrl cn e r  gcen gevaar dreigde, nam mei1 hoven aan de Stationsstraai 
met z'n sillcn plaats op de platte kar, de eenanniye disselboom omhoog cn zo rccd incn mct ccn 
stieregang naar beneden, kundig bestuurd door ccn der posrrncnsen dic schincrcnd dc Pakveldstraat 
in Iavccrde en rot stilstand kwam voor het caft 
Neuf. eigenaar Kees Bluijs, pelepcn aan dc l-laltcstrrint. Men licp d ~ n  verder naar dc slalling bi j  het 
postkanioor tegenover hct Gemeentehuis. 
Arie Loos Iiacl dic morgcii staiions-dicnst. Een zcer scrieuze postheamb~e, die lol I i e ~  laatste zijn 
"kepi'yis blijven dragen. Een pet die geleck op die welkc dc Amcriknncn droegen iijdens dc oorlog 
tussen Noord- en Ziiicl-Aincrika omsirccks 1783. Dc andcrc arnblenareri droegen al zeer lang de 
moderne pet. 
Arie moest dic morgen sturen en was daar nict zo blij mee, maar liei 7icll niet kennen. Boven aan 
de Stationsstraat hadden de andere twec zitting eenoinen nict Aric aan de ccnnrmi~c ciissclboom. 
De wagen schoot mct ccn ciiormc vaart langs clc saken van kapper Koorn. Arie de Joode, dc 
mdkbocr, v ia  Poppie Mocke en g~nentehoer Van Roan. 
Arie vergnt de disselhooni re draaien naar de Pakveldstraal cn reed met grote snellicid door het 
houten hek van "Wolfie". dwars door CIC voorpui de kamer binnen. De w q e n  kwam tot siilsland 
voor de bedslee vaii Wollïe en zijn vrouw. Gillend zijn de twec Iict Schi~ilcngnt opgcrcnd. Zij in 
hansop en hij in zijn langt onderbroek cn dubhelc horsirok mei kreten als "nioord" en "houd! de 
dieventh, 
De dric postambtenaren zijn hccl onder het puin vandaan gekmpen en Iiehhen Iiei voorva1 gii icld 
bij de directeur. Zij kregen ecn rcprimnndc. Ccznrncnlij k hchbcii dc ainhtcnriren het huisje weer 
geheel opgcknapl, geschilderd en alles vergoed wat kapoi was gegaan. 
Bij de heropening van "WoIi'ic's "huisjc wcrdcn dc nmhtcnaren uiigcnocligd cn Iiebhen en hehheii 
e r  met Wollïe cn zijn viauw ecn g te l l i ge  dag van geniaaki. er werd hartelijk gelaclicn om clit 
voorval. 
Arie heeft zich die dn: nier Iritcn zicn. WOOD 

ps. Van vemclieidcne kanien wcrd mij dc vraag gcsteld: "Wie is toch die Wood, die zulke aardige 
stukken schrijft? Wclaan, Iioeivcl rccrls cerder vermcld, WOOD is het pseudonicrn van AREND 
BOS, mon van Henk Ros posthodeliieislierslellcr. Arend gaf saiilcn inci necr Jac v.d. Ros en 
C. d e  Vries Iiei illcpalc blad "Dc Klcinc Pairioi" uii.(xie n.a. 'DE KLINK' van januari 1 995. 
I-lij woont thans P. Potierstr 5 2391 CL Hazerswoude cn wacht rnct sninrl op dc niogelijkheid i j11  
back ovcr Zandvuori in de bc~ctiingstijrl i¢ kunnen uitgeven. MW 



MEUWE LEDEN. Toen waren er nog geen W-studio's in Aalsmeer! 

fam. 
iiievr. 
mevr. 
mevr. 
mevr. 

mevr. 
mevr. 
dhr. 
dhr. 
fnin. 
dhr. 
dhr. 
mevr. 
dhr. 
d Iir. 

mevr. 

W. Andersen 
H.M. Bnkkenhoven 
G. Bmle-Doornckamp 
Boumnn-Harder 
Mr. M.H. Cremer-v.d.Sluijs 
E.M. van Keekem-Dauwes 
J. Knotter 
N. Koper 
Y.A. Mei,jer 
Mr.Dr. A.C.v d. Meulen 
H.A.E. Minden 
A. Molenaar 
w. Pas<toors 
de Ruiter 
K.M. Spieneus-Brugman 
C. de Vria5 
N.A. Waaning 
R. Wever 
R. Wolbeek-Webei' 

Biirg, v. Alphenstr 
Helmcmstr 
Buiy. Nawijnln 
Kamaalweg 
KoIkIaan 
Rans Zwmnstmt 
ReinwardisIr 
Tollenssir 
Brederodestr 
Tliorbeckestr 
Dr,C.A. Gerkeslr 
Heiniansstr 
Haarleminerstr 
Celsiusstr 
ScIiel pznpIein 
Mullerstr 
Lorentz~tr 
Dr. dc Visserstr 
v knnepweg 

ZANDVOORT. 
ZANDVOORT. 
ZANDVOORT. 
ZANDVOORT. 
MAARSBERGEN. 
ZANDVOORT. 
ZANDVOORT. 
ZANDVOORT. 
ZANDVOORT. 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT. 
ZAN DVOORT. 
ZAN DVOORT. 
ZANDVOORT. 
ZANDVOORT. 
DOETWCHEM. 
ZANDVOORT. 
ZANDVOORT. 
ZAN DVOORT. 

De Christelijke Jonge Mannen en Vrouwen vereniging. 

De reis ging in het jaar 1952 (?) naar de veiling in Aalsmeer 

I S(chauffeur, naam ?j 
17 19 20 21 26 29 

13 14 22 25 27 28 30 31 
11 12 14 18 23 24 
1 2 3 4 5  6 7  8 9 1 0  

1. Arendje Hoogendijk 
2. Laura Molenaar 
3. Ar ie Koper 
4. ? 
5. Lenie Paap 
6.  ? 
7. Dida Weber 
8. Berzha Paap 
9. Gerrit Kraaijenoord 
10. Alie Rudolfse 

I l .  Corrie Hoogendijk 
12. Els Kerkman 
13. Jaap Kerkman 
14. ? 
16..? 
17. ? 
18. 3 
19. ? 
20. Gerrit Schaap 
21, Cor Kerkman 

22. ? 
23. ? 
24. ? 
25. Greetje Molenaar 
26. ? 
27. Hansje v.d. Mije 
28. ? 
29. ? 
30. Hilly Kroon 
3 1. Bob Gansner 





Het grafmonument van Paulus Loot. 

Bij het doorbladeren van het boekwerk 'Toezie van Hendrik Snakenbug" (uitgegeven door Frans 
dc Haes te Leidcn by Samuel Luchtmans en Zoonen in 1753) zulks n.a.v. een artikei in het dagblad 
"Trouw", viel het oog van de heer J. A. F. Zorn t e  Heemstede, bezitter van het boekwerk, op het 
navolgende gedicht. Hij vroeg zijn vriend K. C. v.d. Mije van wie dit pmaIgraf was. Daarbij was 
hij natuurlijk aan het juiste adres daar diens vader i? van der Mije KCzn juni 1957 het boekwerkje 
' Geschiedenis van de  Nederlandse Hervormde Kerk te Zandvoort ' had geschreven dat t.b.v. het 
Bouw en Restauraticfonds van deze kerk werd uitgegeven. 
Bij het gcdicht schreven de heren S. van dcn Ros en R. Drenth enige toelichting, ahmede de 
vertaling van de  leuzen uit het latijn, waarna het in een drietal afieveringen werd gepubliceerd in 
het Hervormd Kerkblad.De toelichting is, om redenen van ruimte, hier verkort bijgevoegd. 

Hendrik Snakenburg werd als zoon van een predikant geboren in 1674 en overleed in 1750. Hij 
studeerde de klassieke talen Grieks en Latijn aan de in 1575 opgerichte universiteit te Leiden. Was 
rector aan de Latijnse school en hoogleraar in de  Romeinse welsp~kendheid en in de Algemene 
geschicdenis aan de universiteit te Leiden. Als de tijd het hem toeliet maakte hij lange wandelingen 
b.v. naar Katwijk waar de zoon van zijn zuster predikant was. 
Hij schreef gedichten o.a. betrekking hcbbende op Katwijk en het hier geplaatste over het 
gmfmonument van Paulus Loot,(Mengeidichten tijn gedichten van gemengde inhoud/van 
verschillende aard) 
In de kapel liggen begraven: Margaretha d e  Qucsnoy, eerste echtgenote, overleden in 1733; 
Elisabct Barra van Keulen, tweede echtgenote, overleden in 1737: Paulus Loot - Heer van 
Zandvoort - overleden 14 oktober 1753. 
Bij leven trof Loot een tweetal financiële regelingn om het onderhoud van o.a. de graftombe tor 
in de verre toekomst veilig te stellen. 
- Van I. v.d. Mij KCzn  leren wij nog: " tezelfder tijd als de bouw van het grafmonument werd, op 
kosten van Paulus Lmt, ook de kerk belangrijk gerestaureerd. Het grafmonument. uit 1728, werd 
in januari 1944 afgebroken en in de duinen verborgen uit vrees voor dreigende oorlogshandelingen. 
Na de bevrijding werd het monument weet in oude luister hersteld." 
Het i s  goed zich te realiseren dat niet over het huidige kerkgebouw gesproken wordt(gebouwd in 
1849) maar over de oude kerk gebouwd in ?? (De torcn werd in 161 8 gebouwd) 

Mengeldichten. 

OP HET ZEIN VAN HET JEERLIJK 

GRAFGEWELF 

IN HET KLEENE KERKE VAN HET 

ARME ZEEDORPJE ZANDVOORT. 

VOORREDEN. 

Quantr~~~r est iit rebris inniie! (Hoeveel ijdelheid is er in de  dingen dezer wereld) 

Is 't lof of lakens waerd, dat eert armzalig mensch, 
Een schepzel, dat geen uur zynvevensdraed kan rekken, 

Zich zelven zoo verheft, om, in een' ydlen wcnsch, 
Een' onverdienden nnem aen 't sterflyk lot te onttrekken? 

Een slecht, eenvoudig dak, armoedis opgebonwd. 
Doet Zandvoorts Kerk besraen. om d' Opperheer te pryzen, 

En voor zyn trouwe zorg, in lyfs en ziel behoud, 
Een' ongveinsdcn dank, godsdienstig, tc bewyzen. 

'E Gebouw is  naer hei valk, genoegzaem voor zich zelf: 
De slechte nedrigheit kan G d e  alom bchagen. 

Maer. xoo  gy binnen treedt. een prachtig Grafgewelf 
Zal u verstomd doen staen, en uwen geest versagen. 

De star, waer 't uit bestaet, is duunaem tiitgezocht, 
Tot groote waerdc en kcur, gehaeld uit verre Landen, 

Met moeite hier gebmgt, en kunstig uitgewrogt, 
Door raden, kloek vernuft, en weEbedrcvcn hnndcn. 

Een heerIyk Wapenschild. pronkt. als een oog in 't hoofd, 
In kostciyk blazoen, gekarteld en gebroken, 

Al was 't uit meenig erf van Iieldendaên geroofd, 
En dus in 't nieiiwe pak des Burgerheers gestoken. 

Al wat het vlug verstand. tot ryklykheit en pracht, 
Kon paren aen 't beleid van schrander kunstvermogcn, 

Is, in dit kleen bestek, zorgvuldig uitgedacht, 
En houd, met elks gezicht, elks aendacht opgetogen. 

Waer tm?  tot een verblyf voor 't nictig overschot, 
Den wormen tot een aes en d e  ydelheid tot schaemte, 

Waer van men zeggen zaI: dit was eens rykrnans lot, 
Die nu hier onder ligt, afschuwelyk in geraemte. 

Het duurzaem marmer van het witgepleisterd graf 
Mag praren, voor een tyd, en Zandvoort doen braveren. 

Maer 't binnenste geheim, v01 stankc. vol damps, en kaf. 
Kan niet. dan door den ryd, de naerheid doen vermeken. 

Was het niet veel beter, dat een slechte arduinen zerk. 
Den stervling had gediend om 'r overschot te dekken; 

En dat de koste en kunst besteed was aen de Kerk, 
Om dus tot heerlykheid van d' Opperheer ie strekken; 

Dan dat een nietig mensch, een speelkind van 't geIuk, 
Met zoo veel barre waen, by de rirmoê, zoekt te brallen. 

Om zyn bezuinigd goed. dus in een meesterstuk 
Van 's weerclds ydelheid, zoo nobloos, te vermallen? 



TEGENREDEN. SLOTREDEN. Stultiritinm pnriuntur opes.(Rijkdom verdraagt domheid) 

Non omnis error stuhitin dicendn est. (Niet iedere dwaling moet domheid genoemd 
worden) 

C y  inist: wat meent ge, dat de pronk van een gebouw. 
Door menschenkunst gemaekt, hoe zeer 't mogt zyn geprezen, 

Den Schepper van 't heelal, in ' t  minst, behagen zou, 
En zyner Majesteit gepast en waerdig wezen'! 

Neen: Hy, die. door een woord, 't onmetelyk heelal 
Uit niet h e t i  voortgcbragt, en de eeuwen doet vcrduren. 

Kan, in geen naeuw bestek van menschelyk geval. 
Kan met geen eer bestrien. gesloten binnen muren. 

De azure hcmelboog, het glinstrend starrendak, 
Is 't heerelyk gewelf van zyn' volmaekten tempel, 

De groene zee en aerd' met al 't beneden vlak, 
Verstrekt daer van alleen tot voetbank en een' drempel. 

't Gebouw van steen cn hout, de Godheid toegewyd. 
Hoe zeer 't ook. in den schyn van 't rnenschlyk oog, moog' pralen. 

Kan nergens metr bewys. zyn ydle waen ten spyt, 
Van zyne nietigheid cn onvermogen halen. 

De Godvrucht, naer waerdy, met eerbied onderricht, 
Klimt, uit het aerdsch vertrek, ten hcmel in naer boven, 

Verbeeld zich dner Gods troon, in geesteiyk gezicht, 
Vind overal de pIaets bekwaem, om God te loven. 

Dwael dan niet in uw waen, om, door verkeerd begrip, 
In 't heerelyk gehouw, den roem der Kerk te stellen. 

De Kerk is in zich zelf te heerlyk, om een slip 
Van 'r menschelyk behulp by haer sieraed te tellen. 

Laet dan der menschen prael, in rykdom, eer, en lof, 
Zich in een doodhuis hier, naer hun waerdy, venoanen, 

Want aIs ' t veqanklyk dcc1 gemaeld zal zyn tot stof, 
Zal ook dc tyd zyn naem en erfdeel niet verschoonen. 

Vergun cen' armen g e s t .  in ydel poppenspel, 
Terwyl ' t  zyn geldkas duId, zich zelven te behagen. 

Indien hy 'i recht beseft, zoo weet hy irnrncrs wel, 
Dat hy daer binnen niets dan stof en asch zal dragen. 

Betaelt hy  niet wel duur, die zulk een zegezuil 
Laet bouwen voor den dood, die iedcr kan verbazen, 

En daegIyks voor zyn oog moet zien den naren kuil, 
Wacr in zyn overschot het wormgebroed zal azen? 

Want zag men op de rust en op een beter lot, 
Men zou, met zulk een pracht, de naerigheid niet verbloemen, 

Maer leggen by 't gemeen het licliaem, dat verrot. 
Nu krygt zelfs de Afgunst recht om Hovaerdy te doemen. 

Zoo het al voor ydelheid geboekt word, wat 'er praelt, 
Dan zynVe kunsten dood, de wetenschappen sterven; 

't Vernuft, dat overal den eersten prys behaelt, 
Zal zyn verdienden loon en wakkren yver derven. 

Was 't beter, dat een schat van 't alvermogend goud, 
Gewoekerd uit den ernst van noeste bezigheden, 

Uit spaerzucht, aen een kist in 't duister. wied betrouwd. 
Dan dat men dien tot loon eens kunstwerks wou besteden? 

Men pryst in alles steeds de gulden middelmact. 
Dees houd het evenwicht van welgeschikte zeden, 

Men laekt de gierigheid, zoo wel als de overdaed. 
Dc rykdom stelt zyn pael, naer 't richtsnoer van de reden. 

De grootsheid, die de kunst aen dit gevaerte gaf. 
Vervrolykt, hicr aen zee, de schamele gemeente, 

En brengt zelf voordeel aen; rnaer 't is, en blyft een graf, 
Een woonplaets voor den dood. een kluis voor 't dor gebeente. 

Hy schrikt niet voor den dood, die daeglyks, voor 't gezicht, 
De witte doodbus ziet. en 't oog daer aen leert wennen. 

Die van zyn' overvloed geen groot gevaerte sticht, 
Maer, uil het nseuw hs t ck ,  zyn kleen behoef leert kennen. 

'it Is ydeI: maer is niet de rnensch zelf ydelheid? 
Loopt eldcrs, zoo gy zoekt een' rnensch vry van gebreken, 

Rezie u zelf, en gy. die dit zoo ruim verbreid. 
Zult mooglyk, met uw waen, in dieper schulden steken. 

De rykdom, niet beklad met 's naesten zwcet cn bIocd, 
Heeft voor zyn zwakheid wel wat voorrecht in 't vooroordeel; 

Daer door word kunst gckwcekt, en arbeidsvolk gevoed, 
De handel aengespoorcl tot naerstigheid en voordeel. 

't Geringe Kerkgebouw 1s wel naer 't Dorp gepaerd, 
Opdat geen ydelheid 't geringe volk verkloeke, 

Maer wie de Kerk bemind en nedrigheid, hier op aerd 
De Kerk niet in 't gcbouw, maer in den hemel zoeke. 

Hct pralend grafgewelf kan hier met lof bestaen, 
Ten voordeel van 't gemeen, terwijl de liefdedeuren 

Mct vee1 milddadighcid, gestadig open gaen, 
Om 't arm behoeftig volk, in nooddruft, op te beuren, 

Ecn zwakheid, die 't gemeen te hulp koomt, in den nood, 
Schoon zy geen lof verdient, is  echter te verschoonen. 

Een rykaeri is eltyd, in zyn gedachten, groot, 
Al, 1 g e e n  't vernuft vermag verkrygt hy door 't heloonen. 

Men pryzc dan ook hier des ryken mans geluk, 
In zulke kunstenaers en bouwlitn aen ie treffen, 

Die zynen wenscli x c a  wel volvoeren, in di[ stuk, 
Dat elk, die 't ziet,zyn magt en keuze moet verheffen. 



CIRCUIT 

Nog een jaartje, dan bestaat Zandvoort's trots, liet circuit, 50 jaar. 
Op 7 augustus 1948 werd daar de eerste race verreden:"De prijs van Zandvoort". 
Autosport konden we echter al eerder bekven en wel op 2 en 3 juni 1939. De 
toenmalige burgemeester H. van Alphen heeft zich bijzonder ingezet voor het 
organiseren van dit evenement. Hij vond dat Zandvoort wat meer allure kon 
gebruiken. Actiegroepen moesten toen nog geboren worden , dus geen protesten 
van milieu activisten of protesten over geluidshinder. 
Op een afgesloten circuit, slechts 2,284 km lang, met flink veel bochten zoals te 
zien op bijgaande tekening-Met 5000 toeschouwers op de overdekte ere-tribune 
, drie open tribunes en de vele duintoppen en strobalen had men een riant uitzicht 
op het spektakel van in totaal 44 racende sport- en gewone auto's. Piet Nortier 
was de commentator. Gast-rijders waren de Grand Prix-rijders Hans Stuck en 
Manfred Brauchitsch met Auto Union en Mercedes. 
Zij kwamen echter slechts voor een demonstratie rit. 
Op de van Lennepweg, tegenover de velden van de hockeyclub (later van 

Zandvoortmeeuwen) was de start 
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en finish. Na het zwaaien van de 
driekleur stoven de auto's om 
deze sportvelden heen, van 
Lennepweg, Nic. Beetslaan, 
Vondellaan en Iinksaf de van 
Lennepweg omhoog, rechtsaf de 
ParalIelweg op, richting huidige 
ingang van het circuit, en dan de 
Vondellaan weer in, voorbij de 
vijver, oom bij het kruispunt weer 
de van Lennepweg met start-en 
Finish-lijn te passeren. 
Die eerste race was, volgens 
degenen die het destijds mee- 
maakten, een geciviliseerde 
dubrace, want her waren uit- 
eindelijk leden van de beroemde 
Britse rennersvereniging BRDC 
d ie de boventoon voerden. 

De Engelsen waren echter vol lof. Zij bestempelden de race zelfs als zo spannend 
dat menige Grand Prix met zijn vele sterren niet konden tippen aan de race in 
Zandvoorî. 

De oi-g;iriisritie lag iii Eiaridcii ;i11 de Kh'AC. Dn( incii riug ii1i.r i~igcx~~c.cilti was  01, 
dit nieuwe evencmcnt bIeek wel uit de kleinsclialig opgezette Iioreca- 
gelegenheid en ook de huidige reclame-uitingen zag men toen niet, hoewel 
'Persil blijft Persil'. De belangstelling was toch groot, ook Prins Bemhard reed 
zijn rondjes tussen de races door met zijn Maybach-cabriolet. 
In zeven categorieën kon de startvlag gezwaaid worden. Soms was een race Ieuk, 
maar soms waren de toeschouwers teleurgesteld omdat een spannende knokpartij 
de mist in ging omdat een technisch euvel optrad. De grootste klasse van 3000 - 
5000 cm3 moest de mensen op de banken krijgen. Een bekende naam daarin was 
Maus Gatsonides in een zelf gebouwde sportwagen "de Kwik" op Mercury-basis. 
De snelste van deze klasse was Tielens, met l minuut en 3 9 3  seconden, in een 
Delahay. Na 10 ronden lag Maus Gatsonides eniit met motor problemen, dit 
nadat hij al die tijd fier op kop gelegen had. Tielens werd uiteindelijk winnaar 
voor Frits Diepen. 



DE GENOOTSCHAPS AVOND van 14 februari 1997. 

Tn Hotel Graot Badhuis werden die avond de prijzen uitgereikt door Prins 
Bernhard. De oorlog onthield het publiek 5,5 jaar een stukje autosport, maar 
onder het mom van het bouwen van een "Parade strassen liet burgemeester van 
Alphen een begin maken met de bouw van een permanent circuit. Helaas kon als 
ondergrond gebrtiik gemaakt worden van het puin afkomstig van de vele 
gesloopte huizen en hotels. 

De Zandvoortse Aardappeltelers Vereniging heeft in de algemene 
ledenvergadering van 17 maart 1997 de aftredende voorzitter KC. van der Mije 
Pzn, die vanaf de oprichting deze bij uitstek Zandvoortse vereniging met verve 
geleid heeft, benoemd tot ERE-VOORZITTER. 
Het is vooral aan het ijveren en volhouden van K.C. van der Mije te danken - 
zonder daarmee de overige leden tekort te doen - dat hier in duin nog aardappelen 
geteel d mogen worden. 

De traditionele "Genootschapsavond" heeft ongetwijfeld aan icdcr van de talrijke bezoekers 
datgene geboden waarvoor men de huislsjkc haard verliet. Voor de officiële opening van de avond 
kon genoten worden van een continue dia-presentatie over het strandlevtn in  vroeger tijden, 
samengesteld door Ton Drommel. Velen hadden hiervoor al tijdig een goede plaats opgezocht. Te 
20.00 uur. stipt op tijd opende voorzitter Ger Cense de bijeenkomst. 
Hjj haalde de herdenking van het 25 jarig bestaan aan en daarbij het bereiken van de 1.M)O 
ledcngrens. Dit ledental groeit inmiddels nog steedq en heeft de elf-honderd overschreden! Een 
tweede succes is dc uitgave van het boek "Zandvoort in oude knipsels" van de hand van dc hcer 
W.At-I. Keur, de eerste druk van 500 stuks is uitverkocht en er is  opdracht verstrekt een tweede 
druk van 200 exemplaren te vervaardigen. 
Vervolgens gaf de voorzitter de microfoon aan echtgenote Ans Cense die, als invalster voor haar 
dochter, de door dezc laatste samengestelde dia-presentatie van oude schilderijen met verve 
vcnalkte. Onder deze schilderstukken waren uiteraard het door het genootschap verworven stuk 
evenals een door de gemeente aangekocht werk. 
De heer en mevrouw Bavink nlq Pieter Vaer en Tante Nel - de verrassende opening vnn het Nieuwe 
J;ini -. iri Zaritlvnnnw klcrlcrtlrnchl. Iirin viqie op de Zandvoortse samenlcving. 

13urgcmeester M. R. van der Heijden nam ook de 
ii~icrofoon even ter hand. Hij complimenteerde de 
\oorzitter mei zijn snel groeiende vcrcniging maar 
lienadrukte tevens dat het Gemeente bestiiiir vanuit 
cen andere optrek naar divcrse zaken kijkt, en dient 
IC kijken, dan het Gcnooischaps bestuur. 

d+'( lictgeen niet behoeft uit te sluiten dat van elkaars 
inening te leren valt. 

Pauze ... en de verloting van twee Zandvoortse 
klederdracht-poppen, vervaardigd door mevrouw 
[InIrnan. Mevr. Arendje Koper - 95 jaar jong! - 
t crrichtte de trekking. 

rocn: "50 jaar na dato". Ger Cense bracht; met 
' ' hennis van zaken. met een goed gedoseerde e i g n  

rncning, met een schat aan dra's [rnecr dan 100) en 
I-iovenal met groot enihousiasme en welsprekendheid 
tic zaal een overzicht van Zandvoorts Wederopbouw. 
VoIvoerde plannen en welke in de prullemand 
verdwenen - o.a. het Pierplan -. Ook Hordo stond 
riog even op het scherm. 
Een bijzonder ges1 aagde en gevarieerde avond! 

01) tmi ~ 1 1 \ 1 , 1 ~ 1 1 1 ~ 1 ~ -  IOII). C C I I  \r)w i ,j 111 ti1)01 van de wederopbouw. Gerrit Koper(Muis) die aan de 
opgcbreken Mansslr. zijn lietsenrtalltng opent. De andere vier t'oto's (als dia vertoont door Cense) 
geven weer de opslag in d c  jaren '42143. tussen trambaan en Prinsesseweg, van dakpannen e.d. 
afkomstig van de sloop en een andere opslag. n.l. van Duits w a ~ n t u i g  nn de bevrijding, tussen 
Monopole en Hollandin aan hel StationspIein. Deze vier foto's riepen mcnigc herinnering op. MW 
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Dakpannen van gesloople huizenlhotels opgeslagn aan de Prinsesseweg. Mei 1945, opslag, Duits oorlogstuig tussen Monopole en Hollandia-theater. 



GENOOTSCHAP "OUD ZANDV00RT". 

Vooni tter. ing. G. A. Cense 
Kostverlorenstr 1 15 2042 PL ZANDVOORT (023) 571 57 15 

Vice-voorzitter. Ir. C. I. Wagenaar 
Kostverlorenstr 23 2042 PA ZANDVOORT (023) 57 1 39 99 

Secretaris. A. Koper 
W KIoosstr 9 204 1 R K ZANDVOORT (023) 57 1 84 4 1 

Vice-secretaris. J. Paap 
Celsiusstr 33 2041 TE3 ZANDVOORT (023) 571 59 67 

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

Vice-penningm. J. Attema 
C vd Lindenstr 3 2 5  2042 CA ZANDVOORT (023) 571 45 55 

Leden. Mevr. A. Joustra-Brokmeier 
Wilhclminaweg 24 2042 ND ZANDVOORT (023) 571 5 1 55 
Mevr. J. M. 3. Molenaar 
Westerparkstr 27 2042 AV ZANDVOORT (023) 57 1 85 1 Q 
C. J. Wesier 
Keesornstr 18 2041 XW ZANDVOORT (023) 571 41 55 

Ereleden. i? Bmne en ir. C. J. Wagenaar 

Erepenning P. v.d. Mije KCzn (01-08-188 1 - 27-02- 1973) 

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

Contributie. Minimaal f Is.-- (excl. verzendkosten} per jaar. 

"DE KLINK". 
Het blad "DE KLINK" i s  een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD ZANDVOORT" en 
wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestirur 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: A. Drommel, Th. B. M. Wilbers, K. C. v.d. Mijc f in ;  H. Opheikens; M. Weber en 
C. J. Wester. 

Vriendelijk verznek. Adreswijzigingen en aanmelding nieuwe Icdcn s.v.p. aan rnw Hoogervorst- 
Schuiten Oosterstr 1 2042 VE ZANDVOORT (023) 571 81 77 
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