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HIJ GAAT DE PIJP AAN MAARTEN GEVEN ! 

Vanaf januari 199 1 is Maarten Weber hoofdredacteur van 'DE KLINK', na eerst 
twee jaar redactielid geweest te zijn. 
Hij heeft enige maanden terug te kennen gegeven einde 2000 als hoofdredacteur 
terug te treden. Met deze inbegrepen zijn dat nog zes afleveringen, waarmee dan 
twee boekwerken 'DE KLINK' voltooid zullen sijn, een mooi moment, zoals hij 
zegt, om D.V. misschien aan iets anders te beginnen. 
Een freelance medewerking is daarbij niet uitgesloten. 

Het bestuur heeft begrip voor sijn besluit maar betreurt het wel. 
Het ziet zich dan ook voor de taak gesteld om de bestaande redactie nu reeds te 
versterken. 

Het bestuur doet dan ook een oproep aan leden die menen een bijdrage te kunnen 
leveren zich te melden. 
Natuurlijk i s  het mogelijk een aantal redactievergaderingen mee te maken, om de 
sfeer te proeven zonder zelf productief te zijn. 
De redactievergaderingen worden 4 maal per jaar belegd. 
En u wordt zeker niet onvoorbereid in het diepe gegooid en dan aan uw lot 
overgelaten. 

Wilt u meer weten bel dan gerust één van de bestuursleden die achter in de Klink 
vermeld staan. 

Ger Ccnse 



Verslag Algemene Vergadering, gehouden 7 mei 1999. I 

Op de welhaxt traditionele plaats, strandpaviljoen 8 "Het Trefpunt" werd op 7 mei jl. de siatutair 
voorgeschreven Algemene Vergadering gehouden. 
Hoewel een verplicht riruk zijnde in hct verenigingsleven kan her bestuur van het Genootschap e r  
trots op zijn dat ook deze keer, evenals iii voorgaande jaren, de Algmene Vergadering druk ; 
bezocht werd. L 

De opening greep voonitter Cense aan om taf van zaken die het afgelopen j a x  gepmseerd zijn de 
revue te Iaten passeren en daarnaast vooruit te zien naar hetgeen zoal re doen valr of is hlijven 1 
liggen. 

Als allereerste punt kondigde hij  een nieuwe Iedenwerfactie aan, een vereniging als de onze die 
naaqt het verleden zeker de toekomst niet wil vergeten dient sterk te blijven en liefst te groeien nm I 
te bestemder plaatse voldoende invloed te kunnen uitoefenen. 

Bij de zaken die verder op stapel staan sprong de toekomstige uitgave van een straatnamenboek, 
rijkelijk geïllustreerd en voon i t n  van toelichting op naamgeving, e r  duidelijk bovenuit. Hier is 
sprake van een project met een duidelijk doel en tijd-traject waar een enthousiaste groep zich mee 
is gaan bezighouden, verschijningsdatum medio 2000. 

Het voorstel van het Genootschap om in het kader van het 'Millennium' te komen tot stichting van 
een infoldocumentatie-centrum zal als zodanig niet van de grond komen maar is  ?eer zeker niet in 
de ijrkast verdwenen! Het plan met daarbij het daarbij het betrekken van de 'schuur van Donman' 
staat nog 100% overeind. 

Bij de werkgroepen zijn die van geneaIogie verkennend bezig en kan daarbij beschikken over 
computerapparatuur en programma's. 
De werkgroep houw heeft voor d e  Zuidbiiurt een overzicht gemaakt om te komen tot een 
beeldkwaliteitsplan en eventueel een beschermd dorpsgezicht. 
Het Genootschap zal ook vertegenwoordigd worden in de commissie Begraafplaatsen. welke 
wettelijk door iedere gemeente dient te wordcn ingesteld. 

Na deze uitvoerige opening gingen de overige agendapunten in sneltreinvaart onder de 
voorzittershamer door, waarbij vermeldenswaard is dat de volgens rooster afbedende secretaris 
Koper alsmede de dames Joustra en Molenaar (beide Iaatsten waren verhinderd de vergadering bij 
te wonen) onder applaus van de vergadering aan een volgcnde bestuursperiode konden beginnen. 
Verder i s  de vereniging financieel nog steeds sterk xoals bleek uit jaarrekening en balans over 1998 
en begroting 1999. 

Te 21 .I5 uur was de echte AIgcmene Vergadering ten einde maar na een geanimeerde onderbreking 
bracht Cense een gocd gordende diaserie (gcrnaakt door wijlen de Iiecr Faher en voor deze 
gelegenheid ter beschikking gesteld door de heer Marcel Meijer). Overbodig op te merken - maar 
ik doe het toch - dat hct deskundig commentaar bij de dia's sterk bijdroeg tot het succes. 

Op een vergevorderd tijdstip kwam een einde aan deze Algemene Vergadering. 
MW 

Het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort nodigt u uit tot het bijwonen 

van de TWEEDE GENOOTSCWAPSAVOND. 

deze zal gehouden worden VRIJDAG 8 OKTOBER 1999 ! 

in gebouw '"de KROCHT" aanvang 20.00 uur 

De heer Cense zal een lezing verzorgen, mede aan de hand van tal van dia's, met 
als onderwerp de N.H. Kerk in zijn natuurlijke en sociale omgeving. 

De zaal zal geopend zijn vanaf 19.15 uur zodat u vooraf kunt genjeten van de 
traditionele continue diapresentatie over oud Zandvoort. 

Verdere invulling van heet programma zal nog plaats vinden, het zal niet mogelijk 
zijn de aankondiging i n  de volgende KLINK te doen plaats vinden. 
Noteer nu dus deze datum opdat u deze interessante avond niet misloopi. 

Wie is dit? 



'EEN HISTORISCHE DAG OP ZANDVOORT' 

We lezen nr 12 ui t  de lste jaargang van het blad Auto Sport, december '49: 
Toegegeven! Het verbeteren van een reeds heeI scherp staand 
wereldsnelheidsrecord door een speciaal daarvoor gebouwde wagen spreekt 
meer tot de verbeeIding van de naar snelheid hunkerende toeschouwer of 
lener, dan het vestigen van een aantal nationale uurrecords op het circuit van 
Zandvoort. 
Toch werd er op 11 november 1949 in de Zandvoortse Duinen historie 
geschreven. Het initiatief van een record-dag was uitgegaan van het 
viermanschap Maus Gatsonides, Klaas Barendrecht, Hen k Hoogeveen en A J. 
ten Hope. Directeur Hugenlioltz was er dadelijk voor te porren en ook de 
K.N.A.C. gaf haar medewerking. 

Een uur duuit lang, vooral als je alleen op de baan bent en een gevecht tegen de 
kIok levert. Met 1 0 1,9340 km en een snelste ronde van 104.679 kduur werd het 
record voor de 1500 cc vastgelegd. Veel langer had deze recordpoging niet 
moeten duren want een voorband was tot het canvas versleten. 

i 
Met een Citroen bond A.J. ten Hope de strijd aan voor de 2.1 klasse. Met 

I dagelijks vervoemiddel legde een afstand af van 91,2778 km. Tot slot Klaas 
Barendrecht met de grote Gatso voor de 5.1 klasse. Even was er paniek tegen het 
einde van de uurrecord-poging, doordat de benzineleiding verstopt was geraakt. 
Met een snelle pitstop werd dit euvel verholpen en werd een afstand bereikt van 
104,3909 km en een snelste ronde van 107,820 kmluur. 
Tegenwoordig zou het een duur en vervelend incident zijn zo'n verstopte 
bentineleiding buiten het feit of men wel door mag rijden. 
Inmiddels zijn de Toen gevestigde records allang verbererd, maar de namen van 
deze vier mannen staan bovenaan de Iiist. HO 

4 

l 
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NIEUWE LEDEN. 
dhr 1 Bakker Jhr PN Q v Uffordln 38 ZANDY OORT 
mevr E J A Rertun v. Haemqtedelnan 3 AERDENHOUT 
dhr R Bisenberger Jamaiqua Watersport 9EPA Cluh Caribhian 

Runaway B.M.Y. JAMAICA 
dhr H Bos Tol lenssstr 1 1  ZANDVOORT 
dhr H Bosnia Flaarlemmerstr 70 ZAN DVOORT 
dhr R Bos~ink Vinkenstr 5 ZANDVOORT 
dhr J W Brugman Flal testr 73 LANDVOORT 
fam T M W Bussing-Walders burg v Fenemapln 21/14 ZANDVOORT 
tam J Crnbbendam Dc Hazelaar 24 VALKENSWAARD 
mevr J Fijtsma M Yijhoffststr 7 ZANDVOORT 
mevr K Gansner Zandvoortsel n 24 ZANDVOORT 

Met een vierlal gewone wagens. waaronder "Plat-je' (zie foto) vaii Maus zou er 
een uur rond gescheurd moeten worden en daarmee een uurrecord gevestigd 
worden voor respe~tieveli~lk de 750 cc, 1500 cc, 2.1 en 5.1 klasse. 
Nu was het vestigen van een record niet zo'n probleem, want er stond nog 
geen record op papier. zaak was echter wel een zodanig scherp record neer te 
zetten dat niet gelijk de eerstvolgende poging de verbetering van dit  eerste 
record zou betekenen. 

meveen met Verbeten waren ze, die vier mannen. Allereerst vertrok Henk Hoo, 
zijn Minor en met een gemiddelde van 87 kmluur wist hij een afstand van 
87,0276 km af te leggen, het eerste record voor de 750 cc klasse. 
Hierna was Maus Gatsonides aan de beurt. 

farn A Halenbeek 
mevr N Harstra 
mevr G H ITciomans-Koper 
farn FC Kemp 

dhr R Keuning 
dhr J Klein 
dhs N Koning 
mevr M C C Koopman-v.d.valk 
dhr H P vd Meij 
dhr F A G vd Mije 
mevr M Paap 
dhr J A A de Roode 
mevr 1 Verhoef 

Voltastr 
Bakkerstr 
Bergvennen 
1803 1 64A Ave Surrey 

Prinsenhofstr 
Hel mersstr 
Frankenburg 
v Ostadestr 
Celsiusstr 
Hofstraat 
Mr. Troelstrastr 
Be~ckzangln 
Gasthuishofie 

ZANDVOORT 
ZAN DVOORT 
HAARLEM 
Riitish Columbia 
Canada V3S7K1 
ZANDVOOUT 
ZANDVOORT 
Valkenburg(ZW) 
ZANDVOORT 
ZANDVOOUT 
BAAK 
ZANDVOORT 
BEVERW UK 
ZANDVOORT 



DL Albert Plesman school 1965. 3e klas o.l.v. Juffrouw CiItay. 

Bovenste p.ij v.l,n.r: John Mol, Wim Harder, Karel Goos, Nico Kerver, 
Gerrie vd Eijken, Cees Bos. Robert Lageiweij, Wirn van Densen, 
Ruud Kolkman, Bert Over de Linden, Jaap Molenaar. 
tiveede rij v. i . n . ~ :  Ronnie de Jong, Jan Borstel, Marina Koorn, 
Tine van Wilpen. Hetty Loos. Caialien Keur, Peter Michalides, 
Martin Menks. 
derde r!j V, I.M. r.: Aagje Reumann, Els Collier, Richard Halewijn, 
Yvonne Terol, Thea ? , Astrid Molenaar, Gijs Mol. 
Onderste rij: Juffrouw Giltay, Tim Molenaar, Martin Ouwerkerk, 
Rob Petersen, Lenneke vd Nulft, Carla Dietvorst, Richard Kerkman, 
Jan Verschoor, Henk Lucassen. 

foto en namen Rob Petersen 

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. 

Deze leus sierde het briefpapier van de overheid aan het einde van de 18e begin 
19e eeuw. De Franse bevelhebber Pichegm had in 1795 de Nederlanden veroverd 

I en de Bacaafsche republiek werd gevestigd. Deze zou standhouden, met op het 
eind een kortdurend Raadpensionarisschap, tot op 8 juni 1806 Lodewijk 
Napoleon tot Koning van Holland benoemd werd. (door zijn broer Napoleon 
Bonaparte). Op 10 Juni 1810 moest Lodewijk Napoleon aftreden en werd het 
Koninkrijk Holland bij Franksijk ingelijfd. 
Hieraan kwam een eind met de landing van prins Willem van Oranje (de latere 
Koning Wiilern I) op 30 november 1 8 1 3 bij Scheveningen. 
U zult zich afvragen: "wat heeft dat alles met Zandvoort te maken?" 
Nu, misschien meer dan u zou verwachten. Daar de Fransen regelmatig in staat 
van oorlog waren met de Engelsen lag Zandvoort als het ware in de voorste linie. 
De kleine dorpjes aan de kust Iagen relatief ver uiteen. 
Zuidelijk van Zandvoort lag, net als nu,  Noordwijk, en ten noorden Wisik aan Zee 

I op ongeveer gelijke afstand. IJmuiden bestond toen niet. 
Daarbij kwam nog dat Haarlem toentertijd een behoorlijk belan~rijke plaats was, 
Lodewijk Napoleon koos deze plaats als zijn residentie. 
De vrees voor Engelse invallen was niet uit de lucht gegrepen want in 1799 
waren Engels-Russische troepen bij Callantsoog aan land gegaan en herfst 1803 
beschoten de Engelsen de kust van Zandvoort, een kleine troepenmacht kwam 
aan wal en stak een vissersboot in brand waarna zij de aftocht bliezen. Matthijs 
Molenaar wist, onder geweervuur van de terugtrekkende Engelsen, het scheepje 
te redden. Toen Generaal Dumonceau, luitenant generaal over het leger in 
Noord-Holland met een groep manschappen, die bij Kraantje Lek geIegerd 
waren. te Zandvoort arriveerde waren de Engelsen reeds vertrokken. 

1 Communicatie was, ook toen al, een eerste vereiste voor overheid en 

l 
legerbevelhebbers om snel en adequaat te kunnen handelen. Om de komst van 
een eventuele vijand snel te kunnen melden werden langs de kust enkele 
tientallen seinposten ingericht. Zandvoort telde er twee binnen zijn grenzen, één 
vermoedelijk op het hoogste duin aan de kust waar ook de oude vuurboet stond 
en een tweede ten westen van de Blinkeri op het aldaar gelegen hoge duin. Een 
derde post, gelegen in de Rreesaap (nu terrein van 'Hoogovens" behoorde ook tot 
deze keten posten vallende onder Zandvoort, uireindelij k in verbinding staand 
(visueel!) met een post op de Grote Kerk te Haarlem. Jacob Kraaij was de 
seinwachter te Zandvoort. Alle posten werden gebouwd door Theodorus Pansier 
uit Scheveningerr . 
Over het wel en wee van de seinposten in Zandvoort is heel wat correspondentie 



gevoerd. Deze brieven, rond tweehonderd jaar oud, geven een beeld uit een tijd 
die grote invloed gehad heeft op de ontwikkeling van ons land. 
Men denke alleen al aan de invoering van de Burgerlijke stand en de wetgeving 
door invoering van het burgerlijk wetboek. 

T ot .verzekering van de veiligheld def Stranden dezer 
Provincie, hebben wy gocdgevonden U by deze 
a m  tc ithryven cn te gelafteil mms, & 
-1, 

i n 7 2  'L 

door LWCF bekwame, nugtere en het v m o u w n  verdie- 
nende Perloonen, tot ons wederzeggen, wagr re doen 
houden , en voorts te bezorgen, dat door' dezelven , by 
het verfchynen van Ooriogfchepm of gewapende Vaar- 
tuigen voor onze Kultcn, geobièrveert en gedaan worden 
de Zeinen, welke ren dien einde hier nevens aan U wor- 
den toegezonden. 

En hebben wy verders nodig geoordeelt, U tot voor- 
koming van de nadeelige gevolgen, die uit onwetenheid 
der adres door het Gomrnrtti der,Marine aan 'c Lands 
Schepen .gezonden, zoude kinnen 'fcfdrccren , bv dczc 
nog te moerer? onderrigcen, dat alle'zodanige Schepen op 
onze Kuiten ten Anker komende; of in d e  refpeave 
Zeepten hinnen vallende, van de Yoorbop een wilre Y / g  
zullen laten waayen. 

Doch wy begeeren, dat van deze infomatie, met die 
omzichtigheid en fecretcffe , welke den aart der zanke 
vereiffchen , door U gebruik worde gemaakt, als mede, 
dat de PerTooncn, door U gcëmployeert wordeniie .-,is 
Zeinwagte~s, voor de Municipaliteit: den Eed vaij ge- 
trouwheid aan het Voll; vm Hulland, en Cecrctcffe ciieg- 
gen, en zoo dra f l es  door U in g-rcedhcid zal zyn gc- 
bragr, ons per Miilive daar van !ceiiniffc wordc gcyvi? i ,  
met opgave der Namen van dezdvc Perfooncn. 

Neil es Bro~dwfih~p. 

's I-Iage Uit naam van het: Cornmitd 
den g Mey tot de Militaire zaakc~i van 

1795- Hollniid. 
Het eeritcjanr 
der8:,t:1afikhc ' / : Vry l.ieid. k-.r-. A L,(.+ . ,-- - 

Uit kmgre van een Besluit van het uifi~oerend Bewind, verzoek ik U bij dezen om 
de Seinposten langs de Kust tot Izeden onder Uwe Directie gesraan hebbende , 
op den tot nu toe gebruikelijken voet te willen blijverz administreren, en mij alle 
drie maanden daarvan eene behoorlijke bij u ondertekende en geverifieerde 

I rekening te zenden tenainde de nodige donnanfie aan u re chen toekomen. 
Zokange tof dat daarin zoudanige veranderingen worde gemaakt als de Dienst 
van den Lunde zoude kunnen vorderen. 





voor hem competerettde reis ert vncnfiegelden rer somma van f 14 ten einde 
dezelve hehoorlyk ~eaftesteerd en van de nnnodi,~e order voorzien aan den Vice 
Admiraal en Directeur wnrcle geretourneerd, en word wiiders ror in Staai 
Stelling i~nn den Equipage inee.rter oat het beloop van voorn. nora hij wijze van 
avance aarz den Commandeur G Versecf re kunnen uirhetalen aan den Zelven 
hierbij toegezonden eene onderhand.scl~e ordonnantie groot f 14 om aan 
genzclde Commandeur uit~ereikt en door hem ontvangen ie  worden bij den 
Onivanger Genemal vnlr het Departement der Zuiderzee alk ie^; weIke 
on&r/~andschc ordnnnantic rzaderhand zal moeien worden geiloegd bij de hier 
hovengemelde door hem Equipagemeester ingezonden nota om btj de 
Algemene Rekenkamer tert hewijze te sfrekken dat &zelve nota is volriaan 
geworden. 

De Equipagemeester Roepel, schrijft dan gedateerd Amsterdam 20 Oct l 8  14 
aan den I-Eeet Burgemeester van Zandvoort: W e i d  Heet; Ingevolge nzinisrriële 
resolutie van den 12 dezer no 3 in 't Extract verbaal ian den Admiraair 
Verdooren in dato 18 dnaruanvnlgende, waarvan ik U mits deze kopy toezend, 
dervnn nufhoriseer ik Ued tot den publieke verkoop der goederen tor den 
Seinpost te Zandvoort behorende neet verzoek mij het provenu van dien nn 
affrek der daar o p  te vallen onkosten te doen toekomen, 

Hiermee kwam een einde aan het 
bestaan' van de Seinpost te Zandvoort. 
Hiernaast een afbeelding van de 
telegraaf of seinpaal (allen eender 
geconstrueerd) die stond op het hoge 
duin ten westen van de  Blinkert 
noordelijk gelegen van het Visserspad. 
Deze diende als tussenstation voor de 
Noordzeekust en de stad HaarIern. 
(Atlas van Stolk te Rotterdam) 

De Seinposten stonden niet op zich 
zelf maar in het achterland waren tal 
van kampementen met militaire 
bezetting. 
Twee van deze kampementen 
bevonden zich bij Elswout en ten 
westen van Kraantje Lek. MW 

Ket Straatnamenboek. 

In de vorige aflevering van 'DE KLINK', april 1999, heeft u al het Cén en ander 
kunnen Iezen over de activiteiten die ontplooid zijn in verband met het uit te 

p geven straatnamenboek. 
Ondertussen zijn circa F 5 leden bezig met schrijven maar we kunnen nog meer 
medewerking gebruiken. 
Zoals reeds vermeld werd, is van iedere straat (plein of steeg) een map gemaakt 
waarin de gegevens - raadsbesluiten.correspondentie etc. - zijn verzameld. Toch 
zijn deze gegevens vaak niet compleet en moet nader onderzoek plaatsvinden. 
Het eenvoudigste onderzoek bestaat uit het lezen van bestaande literatuur die 
over Zandvoort handelt. 
Diepgaander onderzoek moet worden gedaan in de archieven van Zandvoort, die 
tegenwoordig zijn ondergebracht bij de Archiefdienst van Kennemerland, 
gevestigd te Haarlem, in de vroegere lanskerk aan de Jansstraat 40. 
Zowel voor het literatuuronderzoek a t  voor het 'spitten' in de archieven zoeken 
wij nog Ieden die, in hun eigen tempo en zelf te bepalen tijd, hieraan willen 
meewerken. 
Onder her motto "vele handen maken licht werk" nodigen we een ieder uit zich 
te melden voor deze tijdelijke klus. 
Voor opgave kunt u één van de bestuursleden bellen. 

Ger Cense 

DE WEDEROPBOUW IN 1950. 

De foto op de pagina's 14 en 15, afkomstig van C. Schuiten, toont de Rotonde in 
aanbouw evenals het eerste van de drie flatgebouwen aan de boulevard de 
Favauge, welke gebouwd werden door de fisma Pijper. 
Oud gemeentesecretaris W.M.B. Bosman schreef hierover in 'Zandvoort in de 
jaren 1945 - 1965,':"De Strandweg in zijn oude vorm - schuin aflopend naar het 
strand - verdween. Deze weg werd op het niveau van de boulevard gebracht en 
de Rotonde vormde daarvan het sluitstuk. Het verdwijnen van de oude 
Strandweg gaf nogal wat beroering in het dorp. Een raadslid zag daarin het 
verleggen van het centrum van het toeristisch verkeer van de Strandweg naar de 
Zeestraat. "Ik zou nu een winkel in de Kerkaraat zelfs niet cadeau willen hebben 
" zo riep dit raadslid, dat behoorde tot de vier tegenstanders toen dit voorstel in 
de raad behandeld werd, uit! " 
Één ding is nu zeker, de Rotonde is hard aan een grondige renovatie toe! MW 
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h3TONDE in aanbouw. 
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DE VERDWENEN ANSICHTKAARTEN. 

Het was halverwege de jaren twintig dat mijn grootvader Piet Terol bezig was 
met het verplaatsen van zijn strandstoelen. 
De strandtenren waren toentertijd van tentdoek en stonden verplaatsbaar midden 
op het strand. I n  de tent bevonden zich een toonbank, kratten met limonade (z.g. 
kogelflesjes), trommels met koek chocolade enz. 
Er was ook een petroleumstel om koffie en thee te zetten en een molen met 
ansichtkaarten. 
Piet Ter01 dreef de zaak met zijn vrouw, dochter en twee zoons. 
Piet tuurde dikwijls naar de lucht om het weer in de gaten te houden. Plotseling 
schrok hij op, ver boven zee verscheen een trechtervnrmige wolk. 
Een  windhoos! Ook de anderen zagen het verschijnsel en snel begon men de 
losse spullen in veiligheid te brengen in het houten opberghok dat tegen de 
zeereep geplaatst was. Al heel snel begon het hard te waaien, maar gelukkig was 
het meeste geborgen. Als laatste ging de molen met ansichtkaarten mee, maat 
helaas, door een krachtige rukwind werden de kaarten de lucht in geblazen 
richting IJmuiden. Jammer, maar niets aan te doen zei Piet, toen ze met z'n allen 
schuilden in het berghok. Het weer knapte snel daarna op en de tent werd weer 
overeind gezet en ingericht, de schade viel gelukkig erg mee. 

Wie schetst de verbazing van de familie 
toen een week later de postbode een 
pakketje kwam bezorgen (onder 
rembours). De inhoud van het pakje 
bestond uit de in de lucht verdwenen 
ansichtkaarten. Een strandjutter uit 
IJmuiden had de kaarten gevonden, 
verzameld en opgestuurd. Dit laatste kon 
doordat, zoals toen gebruikelijk was, op 
de kaarten het gestempeld adres van Piet 
Terol stond. 
De volgende dag ging een van de zoons 
op de fiets naar IJmuiden om de 
strandjutter te bedanken en een flesje 
jenever te overhandigen. 
Een familie anekdote uit vroeger dagen, 
het waarheidsgehalte sullen we maar in 
het midden laien. Jaap I-Ioogendij k sr 

WAAROVER SPRAKEN ZIJ. 

Na het overlijden van hun vader Willem Bol wilden zijn meerderjarige zoon 
Jacob en zijn minderjarige zoon Leendert. die vergezeld was van zijn voogd 
Abraham v.d. Bergh, de nalatenschap van hun vader bij publieke veiling 
verkopen. 
De Schout en zijn Schepenen vonden dat goed maar wilden eerst aIle gegevens, 
belreflende herkomst en juiste plaats, van deze onroerende goederen weren. In 
het jaar 1 768 vertelden de erfgenamen dat zi j  de hiervolgende bezittingen wilden 
verkopen: 

Een huis en erve in Zandvoort dat hun vader van zijn 
moeder had geërfd en dat altijd door hun zelve bewoond 
was geweest, gelegen ten oosten van Evert Dirksz Molenaar 
en Jan Hendriksz Schaap, ten westen Willem Hendriksz 
Groen ten noorden de Buureweg en ten zuiden de Wildernis. 

Het tweede perceel was een stalling met erve gelegen aan de 
zuidzi+jde van de Kerkstraat, ten oosten de bakkerije en ten 
westen Theunis Jansz. Kraayenoord, waarachter een werf 
en een hooiberg. 

Het derde perceel was een Krogtje land, het tweede Krogtje 
achter de kerk van Zandvoort, genaamd Koornkrogt, ten 
oosten het Koni_inenkrogt!e en ten zuiden de Wildernis. 

Het vierde perceel was het Konicnenkroztie. 

Het vijfde perceel was ook een Krogtje doch bezet met een 
mesthoop, ten westen Arij Volk en Krijn Jansz Haogeduyn, 
ten noorden het Gasthuis en ten oosten Aalbert Ewit Groen. 

Deze Iaatste vier percelen had hun vader reeds in het jaar 174 1 pecrfd. 

A.G.M. van der Oord-Wisker 

Mevrouw Van der Oord-Wisker vermddt in hovenstaaiidr: een flink aaiitnl (historische) 
plantsannduidinpen die wat situering betreft toch enigs7ins gekoppeld zijn aan bekende plaatsen 
zoals de Kerk en Gasthuis. Interessant voor de siimensrellers van het straatnamenboek. MW 



2e klas school D in 1933. 

Rechter rij banken. van voor naar achter, van links naar rechts: 
1: Cor Molenaar - 2: Hedde BorsteI - 3: Elie van Petegem 
4: Peter de Roode - 5: Arend Groen. 

tweede rij banken, van voor naar achter, van links naar rechts: 
6: Evert Spoelder - 7 :  Co Nijhuis - 8: Trijntje Paap (Staande klok) 
9: Cecilia Jacobs - 10: Berr Paap (Purol) - I l : Hans Stsuch 

12: Hannie vd Bos 
13: Willie vd Werff 
(sigarenzaak Gasthuisplein) 
14 staande: Maartje Koper 15: 
Jan Termes 
16: Frits Thewis. 

3dc rij banken, van voor naar 
achter, van 1 naar s: 
17: Arie Weber 
IS: Arie Paap (Wallegie) 
19: Jelle Attema 
20: Deetje de Jong 
21 : Jopie Lahaize 
22: Ziis Smit ? 
23: onbekend - 24: onbekend 
25: Gerben Kooi ? 
26: Juffrouw Fray 
27: onbekend 
28: Robert Loos (slager) 

4" rij banken, van voor naar 
achter, van 1 naar r: 
29: "baby" Schulte? 
30: Annelies Joustra 
3 1: Jettie Schakel ? 
32: Rosa Dniijf 
33: Tinie Zwemmer 
(vader was vrachtrijder) 
34: ... van Duijn 
35: Arend de Muinck 
36: Theo ? 
37: Co Paap 
(vader was bakker bij Rinkel) 

links regen de muur: 
38: Juffrouw de Wit 
(was volontair) 
39: Teun Zweinmer (Jan Pk) 



ZANDVOORTMEEUWEN HONKBAL 

Het eerste team van Zandvoortmeeuwen-Honkbal. plus enige prominenten uit de 
honkbalwereld, begin jaren vijftig op het hoofdveld aan de Vendellaan. 

Van links naar rechts: 

staande: de heer Bleesing. voorzitter van de Nederlandse Honkbal Bond; 
Jo Komlossy beter bekend als Jo Keur, jaren achtereen wedstrijdsecretaris van de 
voetbalvereniging: Ab vd Moolen; de heer Sok, secretaris van de Nederlandse 
Honkbal Bond: Gerard Poots; Hendrik Keesman, sloeg geen wedstrijd over; 

middehte i j :  Piet v Koningsbruggen, Jan Keesman; Henk Heinernan. 

voorste rij: Nanne Boersma; Willem vd Mije; Cees Paap; Frans Terwee. 
(voor de kenners; slechts één speler had een echt honkbalpak!) 

]net dank aan WilIem vd Mije 

VAN DE 

Overwinning bij Waterloo, 

Prijs 10 Cents. 



Her feestprogramma bestond uit een feestrede in het Ned. Herv. Kerkgebouw te 
houden door ds. O. Schrieke met medewerking van de Zandvoortsche 
Zangvereeniging. Als volkslied werd toen nog niet 'het Wilhelmus' gezongen 
maar 'Wien Neerlandsch bloed..'. Er was ook een speciaal feestlied waarvan ik u 
een strofe niet wil onthouden: 

Bleef de kans lang hach'lijk. wie den palm hier won. 
7 Eind was toch de neerlaag van Napoleon. 

Om 1 1 "30 uur: Groote optocht der schoolkinderen. 
De route die gevolgd werd was: School aan den Hoogeweg, Hoogeweg langs het 
Groote Badhuis, Kerkstraat, Poststraat, Hoogeweg. Groote Krocht, Haltestraat, 
Kostverlorenweg, dr Joh. Mezgerstraat, BouIevard Barnaart, Brederodestraat, 
Kerkstraat en Kerkplein. 
De kinderen zullen na afloop van den optocht onthaald worden. 

- De route geeft toch wel iets opmerkelijks te zien namelijk het nog niet bestaan 
van de Zeestraat (hier Kostverlorenweg genaamd) en de naam Brederodestraat 
voor wat later de burg Engelbertsstraax zou heten. - 

's Middags waren er Volksspelen (entree vreemdelingen f 0,251 na afloop 
optocht met prijsuitdelin2 op het terras van de firma W. Driehuizen. 

Waarna 's avonds een muziekuitvoering, bengaalsche verlichting, enz. 

Al met al een groots opgezet festijn en dat voor de herdenking van een veldslag 
die 75 jaar daarvoor werd uitgevochten. 

Ik vermoed dat een diepere beweegreden achter deze herdenking school en wel 
een opwekken van steun aan het Oranjehuis. De Prins van Oranje, oudste zoon 
van Koning Willem I, hacl aan de veldslag meegedaan en het vorstenhuis had in 
1 879 en 1884 haar mannelijke troonopvolgers door overlijden verloren en bezat 
nu in prinses Wilhelmina - 31 aug 1880 - slechts een vsouweIijke 
troonopvolgster. Maar wat voor &n, zoals later zou blijken! 
Zij werd 23 november 1890, vijf maanden nn dit Waterloofeest door het 
overlijden van haar vader, al tot de troon geroepen zij het dat haar moeder Emma 
regentes werd tot het moment dat Willielmina 18 jaar werd. 

De lezer vergeve mij deze bespiegeling bij de foto's en het programma, maar ik 
vroeg mij af waarom dit feest gehouden werd. MW 

OPTOCHT WATERLOO-FEESTT.(boulevard Barnaart) 



Des namiddag3 2% uur: 

op den Schapenkamp, aan den Hoogenweg. 
(Enlrko mor Frecmdcl.il~ge?z f 0,25 per pe~soon.) 

Hardloopen, voor Jongens, 
Ma~tklimmen. 
T~~rfrapen,  voor Meisjes: 
Tonsteken. 
Sterk trekken kmt touw, voor Joilgenu. 
Zaklaopen, voor Rleisjes. 
Ringrg den. 
13arclleopen, voor Vroiiwen. 

Getlrzrende rlr: spelen zal ecli R18 wortleii ~rerloot, 
Loten te verkrijgen k f 0,10. 

De Diroctic van do brootlfabrick ,Do Volharding", to  H~nrleril, 
f icnft  zich welwillend bereid vsrklaard, gedurende de Spelen 
kosteloos Tazrtjaa aan de mededingers der Volksspclcn uit te 
deelen. 

De Spelen zullen worden opgeluisferd door muziek van de 
Germania-Iapel. 

NA AFLOOP DER SPELEN 

1ia.inn.n : 

PRIJSUITDEELING op het terras van het Hotel 
der firma W, Driehuizen. 

's Avonds: 

--.----y- . 
'T.: -%q 





GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT". 

Voorzitter. ing. G. A. Cense 
Kostverlorenstr 115 2042 PL ZANDVOORT (023) 57 1 57 15 

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

Secretaris. A. Koper 
W Kloosstr 9 

Vice-secretaris. J. Paap 
Celsiusstr 33 

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

Leden, Mevr. A. Joustra-Brokmeict 
Wilhelminaweg 24 2042 ND ZANDVOORT (023) 571 51 55 
Mevr. J. M. J. Molenaar 
Wcsterparkstr 27 2042 AV ZANDVOORT (023) 57 1 85 19 
P. L. A. Bluijs 
Rrederodesa 28 2042 BE ZANDVOORT (023) S7 1 82 92 
J. Kerkman 
burg. Beeckmanstr 24 2û41 PN ZANDVOORT (023) 571 S0 13 

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

Erepenning P. v.d. Mije KCzn (01-08-1 891 - 27-02-1973) 

Bankrelatie. ABN - AMRO te Zandvoort. rek. nr. 565738305. 

Giro-rekening. 4206723 t.n.v. Genootschap "OUD ZANDVOORT". 

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

"DE KLMK". 
Het blad "DE JCLiNK" is een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD ZANDVOORT en 
wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het genootschap. Met het 
uitgeven van het blad streeft het bestuur naar een grotere bekendheid van en het kweken van 
belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoort. 
Voor het samensteIlen van het blad heeft het bestuur een redactiecommissie benoemd die bestaat 
uit de heren: Th. B. M. Nilbers, K. C, v.d. Mije Pzn: H. Opheikens en M. Weber 

VriendeIijk verzoek. Adreswijzigingen en aanmelding nieuwe leden s.v.p. aan 
mw Roogeworst-Schuiten Oosterstr 1 2042 VE ZANDVOORT (023) 571 81 J7 
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