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Dubbel afscheid!

I

Met deze 'De Klink' geeft uw 'hoofdredacteur1- zoals
hij begin 1999 al aangekondigd had, "de pijp aan
Maarten".
Hierboven staat 'een dubbel afscheid' dit slaat niet op
het dubbel portret van mij, maar dit is ook de laatste
aflevering op dit formaat. Meer hierover kunt u lezen

portret is te beschouwen als een soort
"Toen en Nu" hetgeen niet bedoelt te suggereren dat
"Toen" altijd beter is dan "NU". In tegendeel.
Hicrclocii- riiccn ik ook te zeggen dat het goed is dat er een nieuw redactiecollectief is opgestaan met eigen ideeen. Succes toegewenst !
Afscheid nemen is het moment tot omzien. Zonder andercn tekort te willen doen,
denk ik in het bijzonder terug aan de samenwerking met de, inmiddels overleden,
redactie-leden mevrouw Kraan-Meeth en dhr K.C. v.d. Mije Pzn.
Mevrouw A.G.M. v.d. Oord-Wisker., onze trouwste
schrijfster, wil ik hier zeker niet vergeten, Apolonia,
bedankt!
Deze dank geldt ook mevrouw H.P.M. HoogervorstSchuiten en de firrna(nten) Alblas.
12 jaar "De KLINK", waaman 10 jaar hoofdredacteur,
was leuk maar ook genoeg.Hierna resteert mij alleen nog
het maken van de 'index' over de jaren 1991-2000.
Lezers, lezeressen het was mij een waar genoegen!
Maarten Weber

'Groot Vischboeck' vol rariteiten.

Het bestiiur van het Genootschap Oud zandvoori
nodigt u uit tot l-iet bijwonen van de

2de GENOOTSCHAPSAVOND
op vrijdag 6 oktober 2000

in gebouw "de Krocht"
aanvang 20.00 uur

Hei programma voor deze avond is als volgt:

- Opening.
Horike Egmond, schrijfster van het boek:
"Een bekende Scheveninger, Adriaen Coenen en zijn Visboeck van 157XU,is
bereid gevonden op G oktober tijdens onze tweede Genootschapsavond van dit
jaar een lezing te houden.
Tijdens een speurtocht naar gegevens over een geheel ander onderwerp ontdekte
zij in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag het handgeschreven en rijk
geillustreerde manuscript dat al meer dan 200 jaar onaangeroerd hier bewaard
werd.
Caenen, vishandelaar en afslager, verzamelde zijn gehele leven wetenswaardigheden, o.a. door zeelui en vissers naar hun ervaringen re vragen.

"Oud Zandvoort vanuit de lucht"
Het boek onder bovenstaande titel, dat in De Klink van april 2000 al aangekondigd werd, zal eind septemberhegin oktober in de winkel liggen.
Het bevat negen foto's van Zandvoort tussen 1929 en 1940 en dertien foto's laten
het Zandvoort zien zoals bet zich na de oorlog ontwikkelde,
Het i s altijd opmerkelijk hoe uw omgeving er vanuit de lucht uitziet!

- dr Florike Egmond. lezing o.a. over het Groot Vischboeck' van de
Scheveningse Adriaen Coenen uit 1578.(zie pagina 2)
- Pauze.

-

Optreden van oud - leden van de Accordeonvereniging Zandvoort
(1950 - 1975)

- Amateurfilms over Zandvoort.
- Sluiting.
N.B. Zaal open vanaf t 9.15 uur. er zullen vanaf dit tijdstip weer dia-beelden van
vroeger continue getoond worden.

Wist u dat het al het vijfde opeenvolgend jaar is dat een tweede
Genootschapsavond georganiseerd wordt, een betere aanbeveling om deze avond
te bezoeken is haast niet mogelijk. U zult geen spijt hebben van uw komst!

-

Zandvoortcche Vleeshandel J. Bakker,
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In de Kerkstraat recht tegenover de oude zaak van Lansdorp is nu een moderne
brillenzaak, maar in 1936 was daar "Slagerij J. Bakker"
Vader Bakker heefr de koe bij de horens gevat en zoon Jan( 16jaar) beeft een kalf
onder zijn hoede. Tn de deuropening een compagnon, die kort daarna verdween.
Binnen liangt aan twee ijzeren roeden de rec1arne:'Vanaf negen uur l e kwaliteit
lamsvlees verkrijgbaarU'.(Linksop de foto zier u nog een bekende Zandvoortse
zaak A. v.dnVeld-Schuiten). Er werd niet geslacht in de Kerkstraat, dat gebeurde
in de Kruissteeg naast Beckh~iis.Bij Epi Lor werd een handkar gehuurd en
daarna werd het vlees keurig met lakens afgedekt naar de winkel in de
Kerkstraar gebracht.
De zaken gingen goed. Bakker leverde vlees en vleeswaren aan hotels in het
dorp. In 1939 verhuisde de familie Bakker naar de Kleine Krocht, een prachtige
slagerij met een groot assortiment. Vader, moeder en zoon werkten hard. Maar
de oorlog gooide roet in het eten, in 1941 moest de zaak gesloten worden en
vertrok de Familie naar Amsterdam. Na de oorlog werd hier opnieuw begonnen,
in een geruïneerd pand. maar met veel werk werd er toch wat van gemaakt en er
was weer een "slagerij Bakker". In 1947 stopte de familie met de winkel. Later
werd de zaak overgenomen door groenten-zaak Landman. Nu staat op deze
plaats de uitbreiding van het gemeentehuis.
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OPRICHTER "DE KLINK" NEGENTIG JAAR.
Het was duidelijk een besluit van het toenmalige be-stuur van het Genootschap Oud Zandvoort om een eigen verenigingsorgaan te hebben, maar er
mag zeker worden gememoreerd dat de "oprichter" en stuwende kracht, de
secretaris van het genootschap was om dit besIuit ten uitvoer te brengen.
Daarbij is dan sprake van de heer P. Bmne, erelid van ons genootschap, thans
woonachtig in de Stichting A.G. Bodaan, die op zaterdag 26 augustus
temidden van familie en huisgenoten zij n negentigste verjaardag heeft mogen
vieren.(onderstaande foto werd gemaakt kerstmis 1999)
Er was reden genoeg om,
over zijn leven maar in het
bijzonder zijn Zandvoortse
tijd en zijn inzet voor ons
genootschap, een gesprek
met de oud-secretaris te
hebben daar, op de vierde
etage jn zijn kamer van de
Bodaan.
Het is gewoon nodig om de
beer Brune een beetje uit de
tent te lokken, want als er
genoemd kan
iemand
worden die bescheiden i s ,
dan is het deze voornialig
gemeente flinctionaris wel.
AI pratende kwam dat ook
aan de orde, wanneer men
i n de gelegenheid is om de
eerste uitgaven van DE KLINK in te zien, dan zal men ook nergens bij de
door hem geschreven artikelen een ondertekening aantreffen." ... ik heb er
altijd voor gezorgd dat ik niet zelf op de voorgrond zou treden, dat heb ik van
mijn vader geleerd, die zei altijd: het gaat om de zaak ...".
We hebben het natuurlijk gehad om het echte motief van l.iet hebben van een
eigen blad. In de eerste tien jaar van het bestaan van het Genootschap Oud
Zandvoort werd op gezette tijden een nieuwsbrief naar de leden gezonden en
de uitnodiging voor de jaarlijkse genootschapsavond kreeg ook altijd veel
aandacht, maar dat plaatselijke- enlof regionale pers nu zo ruim in haar
berichtgeving richting het genootschap was, daar vaIt aan te twijfelen.

"... er moest een eigen blad komen met een eigen geluid ..."
Als chef van de afdeling Rurgerzaken was de heer Rrune van meet af aan zeer
nauw betrokken bij het Gemeenteblad, hetwelk onder zijn supervisie werd
gerealiseerd en dat hij, dankzij de adviserende steun van wijlen de heer S.
Bosman, Gemeente-secretaris, nagenoeg ook zelf volschreef.
Maar dat Gemeenteblad had geen specifieke verwantschap met het genootschap en nieuwtjes vanuit die kring pasten daar ook niet altijd zo in.
Nog steeds is een der Iaatste regels in DE K L M het grote doel waarom dit
blad werd en wordt aangemaakt, er staat: " ... Met het uitgeven van het blad
streeft het bestuur naar een grotere bekendheid van en het kweken van
belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoort ..." Ergens in dat eerste
nummer Y al t ook nog te lezen. " ... belangstelling te wekken voor het heden en
de toekomst van onze gemeente ..." een opvatting die ook nu nog helemaal
gangbaar is.
De heer Brune vertelt dat hij altijd al een grote belangstelling voor de historie
heeft gehad, zowel de algemene- als ook de familiegeschiedenis.
Tussen het gesprek door nam hij een album ter hand dat gevuld bleek met
foto's die allen betrekking hebben op een van zijn zonen die voor 1960 als
matroos werkzaam was bij de kustvaart en die zijn belevenissen i n brieven
naar huis zond. waarop vader later alles in een keurige Iay-out uittypte en zo
voor de familie een prachtig boek kon samenstellen. En dat was maar &n zo'n
boek, er zijn er echter meerdere mochten wij van de familie vernemen.
Bepaald indrukwekkend is het boekwerk dat hij heeft samengesteld voor de
familie en waarin hij zijn eigen familieverhaal heeft verwerkt.
De grote belangstelling voor de historie van Zandvoort heeft de heer Brune
met de paplepel ingegoten gekregen door zijn chef, de heer P.van der Mije
KCzn, toen h i j in 1945 als adjunct-commies vanuit het Friese Witmarsurn op
de afdeling Bevolking van de gemeente Zandvoort kwam werken.
Van deze genoemde heer Van der Mije kan met recht worden gesproken dat hij
uit een echt oud Zandvoorts geslacht kwam en vele malen in diverse
publikaties aandacht heeft geschonken aan de geschiedenis van Zandvoort.
Het kon dus niet uitblijven dat de combinatie Van der Mije - Brune bij de
laatste tot gevolg had, dat er nu ook grote belangstelling kwam voor de
geschiedenis van Zandvoort.
Zijn inzet voor genoeinde dienst heeft toi gevolg gehad dat hij later de heer
Van der Mije als chef opvolgde en waarbij hij, weer samen met de heer
Bosman, alle perikelen heeft doorstaan bij de opzet van de nieuwe afdeling
Burgerzaken.

De laatste Klink ..... van Maarten,

Deze werd gevestigd i n de voornlalige pantoffelfabriek van de heer WiIly van
der Mije in de Schoolstraat. Wet pand bestaat al niet meer en de afdeling is na
de grote uitbreiding van het raadhuis daarin opgenomen.
In dit artikel wordt al in het begin gesproken over de stuwende kracht van de
heer Brune om tot uitgifte van het eigen genaotschapsblad te komen.
Daar moet dan wel even aan worden toegevoegd dat de uitgifte van het blad
kwam nadat de heer Brune eerst materiaal verzamelde, zijn artikelen allemaal
op formaat uittikte, zelf ook de stencilmachine hanteerde, de verkregen
pagina's tot een totaaIblad samenvoegde, de adressen schreef en talloze malen
ook zelf de bezorging op zich nam. Een niet mis te verstane hoeveelheid werk,
wat nog wel eens uit de vergetelheid gehaaId mag worden.

Bovenstaande is wat onze voorzitter vaak, soms zelfs wat geëmotioneerd, zei
als er weer een bestuursvergadering van het genootschap was.
Vanaf vorig jaar september spoorde Ger Cense ons aan om na te denken over
hoe het verder moest gaan met De Klink.
De Klink, het boegbeeld van het Genootschap en het tastbaar bewijs van ons
bestaan werd sinds 1990 gemaakt onder de bezielende leiding van Maarten
Weber, of MW zoals hij zijn stukken ondertekende. leder kwartaal weer een
Klink vullen met wetenswaardigheden over ons dorp i s geen kleinigheid.
ZaaIs hij ékn der eerste maanden van 1999 aan het bestuur te kennen gaf legt
hi-j met het uitkomen van deze aflevering zijn functie neer.

Voor wat betreft de afhandeling van het blad kreeg hij geruime tijd later hulp
van zijn schoondochtei- Jans en haar man Fried uit de Kanaalweg, die
inmiddels ook op weg zijn naar een jubileum als bezorgers van DE KLINK.
Het heeft de heer Brune bijzonder deugd gedaan te mogen constateren dat
zeker de oudere inwoners van Zandvoort hlij waren de geschiedenis van
Zandvoort gepubliceerd te krijgen, dit niet alken in DE KLINK maar niet te
vergeten in de boekjes, uitgegeven doos 'Europese Bibliotheek - Zaltbommel'
met aIs titel "Kent u ze nog ... de Zandvoorters" (deel 1 in 1975 en deel 2 in
1983) en "Zandvoort in oude ansichten" (deel 1 in 1976 en deel 2 in 1980) het
. was voor velen een openbaring.

Wat in deze, toch summiere beschrijving van het leven van de heer Bmne ook
genoemd moet worden is dat de naamgeving 'DE KLJNK, ook een idee van
hem was en dat hij ook nog eens zorg droeg voor een aantal illustraties in de
vorm van door hem vervaardigde tekeningen.
"...ja op de lagere schooI kregen wij zeer goed tekenonderwijs ..." laat de heer
Bmne weten. Vele voorbeelden zijn daarvan bekend, men behoeft al !een maar
te denken aan de jaarlijkse kersthieuwjaarskaarten door hem gemaakt.
Over vele mensen heeft de heer Brune geschreven maar het is goed om nu
eens volle aandacht aan deze sympathieke man te schenken.

De opzet was om hulde te brengen bij zijn negentigste verjaardag, maar zeker
ook als een groot DANK U WEL voor zijn inzet voor Zandvoort en ons
Genootschap Oud Zandvoort.
Theo Wilbers

I
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Begin 2000 is er een groep gevormd om te bekijken hoe we verder moeten.
In maart hebben de bestuursleden Hanneke Molenaar, Jaap Kerkman, Arie
Koper en Peter Rluijs een voorstel gepresenteerd.
Na soms pjttige discussies werd het plan door het bestuur aangenomen.
De Klink gaat veranderen, maar blijft uw vertrouwde Klink. Ik wil nog niet
teveel verklappen, maar het formaat wordt groter (A4 voor de vakmensen
onder ons) de lettergrootte passen we aan en natuurlijk handhaven we de
hoeveelheid foto's.
Tevens willen wij interessant blijven voor Zandvoorters geboren mim voor de
oorlog, maar ook voor hen die in de vijftiger-zestiger jaren en in de periode
daarna geboren zijn. Kortom voor 'elck wat wils'
Maarten, hartelijk dank!

Namens het bestuur, Peter Bluis
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Inbinden jaargangen Klink.
Nu er weer vijf jaargangen verschenen zijn biedt het Genootschap u opnieuw
de gelegenheid deze, voorzien van een index op de inhoud, te laten inbinden.
De kosten voor de band en het inbinden bedragen 1 17,50, u kunt ook alleen
de band bestellen voor q 9,45. Mist u enkele nummers dan zal onze binder, de
firma AIblas. bezien of hij uw collectie kan completeren. Een ontbrekend
nummer kost 11 6,50.
De contactpersoon hiervoor is Jaap Paap, Celsiusstr 33, 2041 TB Zandvoort
(telefoon 023-5715967. Tot 31 december a.s. kunt u bij hem terecht (tussen
17.00 en 18.00 uur) Elders in dit nummer vindt u een bestelformulier.

Toen, later en nu.

Later.
v
5
i

Hoe vaak mijmeren we niet even weg bij het zien van die oude beelden tijdens
onze Genootschapcavonden of tijdens de ledenvergadering. Beelden van
herkenning, gedenkwaardige herinneringen, afgrijzen over het huidige beeld.
Zelfs ik, met mijn slechts 42 jaar, geniet van de beelden van hei oude Zandvoort
van voor de oorlog. In een eerdere KLINK zag u al de veranderingen rondom
het station. Vele plekken in Zandvoort hebben in de Ioop der jaren een flinke
verandering ondergaan, met oude en nieuwe beelden probeer ik een indnik te
geven van die veranderingen. Roe was het en hoe is het nu Hes centrum geeft
vele mogelijkheden om herkenhare vergelijkingen te inaken tussen heden en
verleden.
Bijna iedereen kent wel het oude postkantoor (hieronder op een foto begin jaren
1900) AI vele malen, ook in de Klink, vereeuwigd geworden, ook het interieur.
De foto hiernaast rechts boven, is van februari 1989 waarop de eerste grote
verandering zichtbaar is . De foto rechts onder, september 1999. geeft de
huidige situatie weer na de enorme nieuwbouw van "Jupiter".
Harry Opheiken

Toen.

Een tijdgenote over de Zandvoortse tram.

Dan viel ik meteen als een blok in slaap. En: aIs ik me weer wat beter voelde,
dan was de dag om. Dan konden we het hele eind weer terug lopen.
In de herfst gingen we naar de duinen om bramen re plukken. Maar weer lopen
he. En als de muts van mijn vader goed stond, dan kreeg je op de terugweg
een ijsje. Van een halve cent. I-Eet was niet zoals nu, dat mensen zo maar vele
keren per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan naar Spanje.

Ik ben in 1896 geboren in Haarlem, in een klein arbeidershuisje aan de
Waldeck Pyrmontkade; vlak bij de Bavokeck. Dat ze in 1 X99 die trambaan aan
het maken waren kan ik mij niet herinneren.

En later; ik keek wel eens naar de tram aIs ik naar de kerk liep. Maar die tram,
dat was niet voor ons soort mensen weggelegd. Dat was veel te duur, daar
zaten de rijken in. Mijn vader was maar een eenvoudige arbeider, in de
staalfabriek van Figee. Zijn hele leven heeft luj gezwoegd, zes dagen per
week, en hij bracht elke zaterdag een karig loontje mee naar huis voor mijn
moeder. Tenminste, wat er nog over was, want eerst ging hij met zijn maten
naar de kroeg, jenever drinken. Daar is de nodige ruzie om geweest. Maar veel
andere verzetjes had die man ook niet in zijn leven.

+

De paardentram; daar heb ik als kind wel eens in gezeten. Dat was vrij
goedkoop, misschien maar twee en een halve cent. Die reed van het station
helemaal door de stad naar de Haarlemmer Hout. Maar die paardentram, ik
kon er niet van genieten. Ik vond het zo zielig voos het paard. De hele dag die
zware wagen trekken, ik moest er gewoon van huilen, dat arme dier! Ik was
als kind al zo gevoelig. En dan had je mijn moeder moeten horen.
Bij die hoefde je niet aan te komen met "zielig". Het was een harde vrouw.
'Meid, zit je weer te janken?" was het dan. "Bewaar je tranen maar voor later,
dan tul je ze harder nodig hebben".
We gingen wel naar Zandvoort, op zondag, mijn vader en ik met mijn twee
broers. ja, we waren maar met zijn drieën thuis. Als je dat vergelijkt met
sommige kinderen in mijn straat. Gezinnen van soms wel zeven of twaalf
kinderen, dat was doodnormaal. Die hadden het nog armer. Ja, de kerk h&.
"Gaat heen en vermenigvuldigt U!" De pastoor keek ons we1 eens scheef aan;
drie kinderen maar! Niet dat mijn moeder haar best niet heeft gedaan; ze heeft
ook nog drie miskramen gehad, tussen de bedrijven doos...
Maar, i k zou over de tram vertellen. Als wij naar Zandvoort gingen, dan was
dat natuurlijk met de benenwagen. Me1 de tram kostte veel te veel geld; rnisschien wel een dubbeltje per persoon. Dat had een arbeidersgezin niet. Een
dubbeltje, daar kon je een hele dag van eten. Niks tram, Lopen, was het
chapiter! Twee uur heen en twee uur terug.
Als we op het strand aankwamen, dan was ik doodziek van vermoeidheid en
alle emoties.

Maar later heb ik de schade wel ingehaald. Ik ging werken als telefoniste, bij
de tram. Welk jaar weet ik niet meer; het is allemaal zo lang geIeden. Het was
nog op het oude kantoor, aan de Leidsevaarl, bij de remise. ik zat achter zo'n
ouderwets schakelbord. Er ging nog niks automatisch, als iemand wilde
telefoneren dan moest je allerlei pinnen in gaatjes steken, heel ingewikkeld.
En ik kon stiekem meeluisteren. Dat was wel de moeite waard. Je hoorde nog
eens wat. Als er een loonsverhoging aankwam, dan wist ik het als eerste. Wat
ik verdiende?; de huidige jeugd sou er om lachen, het was een schijntje. Maar
voor mij leek het een kapitaal.

Je had drie directeuren bij de trammaatschappij. Maar die ene - hoe heette die
nou ook af wees - dat was niet zo'n heel erg mooie meneer. Die hield het met
een andere vrouw. een maîtresse. heette dat toen. en als hij dan belde, met dat
mens ... ik luisteren, natuurIijk. En later moest ik van hem zijn vrouw
opbelIen. Zijn échte vrouw. Hij kwam wat later thuis. Meneer de directeur had
zogenaamd een extra vergadering! En dan belde ik zijn vrouw. Moest ik dat
arme mens nog voorliegen ook. ja, wat kon ik anders? Je deed wat je baas zei.
Zoals tegenwoordig jij en jou zeggen tegen je baas en een hoop spatsie
hebben; dat was er niet bij hoor! Je kroop zo ongeveer dor het stof voor je
superieuren. Ik was al blij dat ik het baantje gekregen had, met mijn opleiding.
Zes jaar nonnenschool, waar ik alleen maar leerde bidden en zingen. Daarna
nog een jam op de breischnol. daar moest ik het mee doen.
Ik was maar een meid; i k ging toch trouwen; zo werd geredeneerd.
Weet je dat ze me bij de tram gekozen hebben uit meer dan honderd sollicitanten? Ik was altijd netjes en beleefd. En ja, ik was in die tijd een mooie
jonge meid, dat zal de heren niet ontgaan zijn.
I

Ik heb er jaren gewerkt. En weet je wat het mooie was? Als personeelslid had
ik natuurlijk vrij reizen op de tram. Nooit hoefde ik meer naar het sirand te
lopen !
Jan Weber, Tuam (vanaf internet)
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BEVRIJDINGSDAG.
In 1946 waren verenigingen
nog te porren om deel te
nemen aan een optocht t.g.v.
bevrijdingsdag.
Hier 'Op Hoop van Zegen'.
opgesteld voor Monopole.
Achterste rij: v.l.n.r.
1. Ab Bos
2. J s Bisenberger
3. Hedde Borstel
4. Riek Spirieus-Kromhout
5 . Jan Ros (van de post)
6. Jans van Duin
7. Arie Hedst
8. Lena Horeman-v.d. Moolen
9. ?
10. ?
1 1 .Dirk van Duin

voorste rij:
12. ? Turenhout (geëmigreerd)
13. Keur ?
14. Jopie ?
15. Stien Paap-Herfst
16. ?
17. Riek van Koningsbruggen
18. Wim Kemper
19. ?

Met dank aan mevrouw
Jo Bisenberger-Kromhout

HALTESTRAAT.

Is het geen lieverdje?

ROOSJE
Ze had Iang donker krullend haar en was een Ieuke jonge vrouw om te zien.
Ze was klein en elegant, nu zouden wij zeggen ze lijkt wel een Barby-pop en
ze wist dat ze niet lang meer in Zandvoori zou blijven.

Aan haar jonger buurmeisje had Roosje verteld dat ze een vriend had. Hij is
groot. blond en sterk vertelde ze en hij wilde haar meenemen naar een ver
vreemd land. En ze zou beslist met hem meegaan, ze was nog zo jong en wilde
leven.

Op een dag kwam het buurmeisje Roosje in de HaIteszraat tegen en tenvijl ze
wat stonden te kletsen begon Roosje te stralen. Kijk voorzichtig naar de
overkant zei Roosje, "daar gaat hij".
Omdat alles nogal stiekem moest. bleef ne met haar buurmeisje praten maar
haar stralende glimlach achtervolgde haar vriend.
"En Roosje ging naar een ver en vreemd land,
zonder vriend, wel met haar familie."

Enige tijd later liep het buurmeisje weer i n de Haltestraat toen zij plotseling
hoorde roepen: "D3 geht die Judenfreundin!"
De stem kwam van de overkant en voelend dat die woorden voor haar bestemd
waren. zette ze het op een lopen. Zij hoorde de mannen met hun
zevenmijlslaarzen achter haar aan komen maar z i j kende de steegjes en slopjes
en kon ontsnappen.
Het buurmeisje komt nog wel eens in Zandvoort,
maar Roosje heeft ze niet meer gezien !
1940 - 1945

APOLONIA

(Bovenstaande m.i. het meest ontroerende dat ooit in DE KLINK geschreven
werd, kwam uit het diepst van het hart van mevr. A.G.M. v.d. Oord-Wisker en
werd eerder geplaatst okt 1997. APOLONIA, je kon enige tijd door ziekte niet
schrijven maar zoals je beIoofde kunnen de lezers binnenkort weer van jouw
pennevruchten genieten.

REACTIES.
Ten eerste een gedetailleerd schrijven van Siem van den Bos, burg Nawijnlaan 23, kenner van Zandvoort en de Zsindvoorters als geen ander.
" Maarten, Hierbij mijn reactie op de foto's in De KIink nr 3jjuli 2000.
Foto Gemengd Koor blz 415.
Rij 2: de onbekende tussen de dames Duiven-voorden en van Beursen is
volgens mij Mw.Loos, vrouw van Appie Sak. * T ~ ~ s s ede
n dames Schaap en
Paap i s n.m.m. MW Leuntje Otter-Schaap. **
idem achter de dirigent. dhr Dees. staat niet zijn dochter Stien, maar dochter
Corrie.
Rij 3: Volgens mij is de naast Gerda Schrader staande mevrouw niet Mw.
Schaap, maar Mw. van Dirijn.*** (voor *, **, *** zie slot reacties MW)
De onbekende naast D. loukes is dhr Bert van Schie, onderwijzer, en naast
deze staat MW Corrie Dees, een nicht van de Corrje Dees op de tweede rij.
De onbekende mevrouw naast Dien Keur is MW-Kop. Het vraagteken achter
de naam van dhr kop kan weg, want dat is Kop.
Varni - foto's blz 1 1112.
Blz 10: Volgens mij is je vertaling van "VAMI"juist.
Blz l 1: Zowel boven als beneden i n resp. wit en donker jasje is Arie K e r h a n ,
zoon van de Arie Kerkman (Arie Rotje) die op blz 12 op de bovenste foto
staat.
Volgens mij staat hij daar aan de ingang van het voetbalveld van VV Zandvoort aan de Zandvoortselaan. De overige personen ken ik niet.

Staande nr 4 is n.m.m.Piet Keesman (Piet Goudje)
Zittende nr 3 is Koper. Ik meen dat hij "leun heette, zijn bijnaam ben ik
vergeten, maar ik heb in mijn herinnering het beeId van een manke man.
idem nr 4: Dit is volgens mij Ouwe Koussie. Hij heette Arie Paap.
Idem nr 7: De bijnaam van Rook van Duijn is Rook van Ant de Vogel.
Idem nr 8: Aannemende dat het inderdaad Jan Muis is (de foto is hier niet erg
duidelijk) is de toevoeging (bijnaam J.T.) niet juist. De man heet Jan Ter01 en
zijn bijnaam bvas Jan Muis. Volgens mjj was hij een zoon van Antje Muis, een
bekend vrouwtje in het vroegere Zandvoort, die oficieel Antje Terol-Koper
hectte.
Foto Reddingsbrigade bIz 22/23
Blz 22: De onbekende "ha1ve"persoon achter Ab Dorsman is Pauw van der
Mije. Deze foto is n.m.m. op dezelfde dag genomen als de ZRB-foto die i n het
boekje "Kent U ze nog ... de Zandvoflers? als foto nr 52 is opgenomen.

Mijn vraag is nu: wanneer heeft die oefening nu plaats gevonden. In de zomer
l926 of begin dertiger jaren?
Siem
(Siem,om je vraag mereen maai- te beantwoorden; de foto is dezelfde dag
genomen. Bewijs: de stropdas van mijn vadel; Jan Wehel; die is en zit exact
hetzelfde. Ik neem niet aan dal Izzj z i j n das speciaal voor deze oefeningen
zolang bewaard heeft. Het zal dus 1926 geweest zijn, Maarten)

De heer Aad Bisenberger - Toronto,Canada - meldt dat de Verenigde
Arnsterdamsche Melk Inrichtingen tezelfdertijd als de Sierkan opgericht i s en
wel in 1883.
Mevrouw Dien Moll-Keur, Potgieterstr 3 1, gaf een tweetal reacties eerst één
op het artikel van J. Kerkman blz 14 u'm 17 in de aflevering april 2000.
" Gcachte Red, v.d. Klink, hartelijk dank voor uw fijne blad, ik lees het meteen
als het gebracht wordt en dan gaat het naar mijn dochter. die geeft er weer
lesjes uit op school, want ze is schooljuf.
Nu even over de Spoorstraat, ik kwam wel bij de familie v.d. Poorien om olie
te halen, het was een gezellig rommeltje met in goeie mensen. Nu wilde ik het
even hebben over wie in de kleine huisjes woonde. Ewit Schaap woonde er
niet en toch wel. Jacoh Schaap, zijn vader, woonde daar! Dit was mijn oom
Jaap van moeders kant, want ik ben er eentje van Willem (Tippie) Keur. O o m
Jaap had vroeger een strandtent, waar nu het "Trefpunt" staat."

O m op het zeffde artikel uit de Klink door te gaan, eerst een reactie van
dhr W.L. van Oostrum, Rostverlorenstr 127. "... De Klink van april 2000 heb
ik met erg veel genoegen gelezen. Terneer ook omdat de foto's op de
bladzijden E6 en I 8 ook in ons bezit zijn! Gevonden in de naIatenschap van
Kors en Lena van der Mije. Zij waren n.l. een oom en tante van mij, waar ik,
voor de oorlog iedere zomervakantie mocht komen logeren.
Ik kende Zandvoort en met name de bewoners rond de Spoorstraat die u
noemde op blz. 17, goed. De personen die op blz. 18 zijn afgebeeld zijn v.l.n.r.
Kors van der Mije, tante Leen en oom Willem. Dat zijn niet de schoonouders
van Kors van der Mjje. Tante Leen, die in Haarlem woonde, was de zuster van
de moeder van Lena van der Mije. Haar ouders zijn vlak na elkaar overleden
toen mevrouw Van der Mije ongeveer 14 jaar oud was. Het intrigeert mij van
wie u de foto's heeft gekregen. Misschien is het aardig als ik dat van u mag
horen. Wellicht komen es dan nog meer van die "leuke" foto's boven tafel. Tot
zover de heer Van Oostrum.
Er zijn meer reacties! !

vervolg REACTIES.

Drie keer Van der Mije!

Mevrouw Dien Moll-Keur, Potgieterstr 31, schrijft " ik heb er zelf opgezeten
samen met mijn man. Ik kan mij nog herinneren dat wij toen in Waspik een eerste
prijs hebben gew0nnen.R weet nog wel een paar namen waar nu onbekend bij
staat.De man uiterst recht op de eerste rij is Cees Blokker.
Rij 2:zweede van links is mevr. Koper van 't Wapen van Zandvoort *, derde van
rechts is mevrouw Dees.** rij 3: Naast mevr Poelgeest - Schrader, mevr. R.
Schaap***, Greet Bakker, Mevrouw Baars, dhr Kop, D. Joukes, hr van Schie
(onderwijzer) Corrie Dees, Op het einde, naast mijzelf, staat mevrouw Kop.
In de deuropening achter mevrouw Poelgeest-Schrader staan Dirk Visser en mijn
man Jaap Moll. Tot zover mevrouw Moll-Keur.
Johan Dalman zegt achterste rij Te van rechts is Corrie Dees. gehuwd geweest
met Halewijn en later met Jan Paap, Jan van Eel en de derde van rechts is M.
Verhoeven van het taleninstituut.Op de tweede rij, de derde van rechts is Alie
Dees-Dalman gehuwd met Mels Dees.**
dhr van Pelt wijst als de vierde en derde van rechts op de achterste rij aan mevr
Wil Verhoeven en dhr Martin Verhoeven. Zij hadden het taleninstituut naast het
postkantoor , Haltestraat 4, zijn geëmigreerd naar AnstraIie.
Piet v.d. Sloot lokaliseerde eveneens Corrie Dees en D Visser.
Aantekening MW: AIS we alles netjes op een n j zetten ontstaat het volgende:
rij I : onbekend - Klaar de Jong - Karel Troost - dhr Dees(dirigent) - Cees Schaap
- Riek Beekhuis - Aal Weber - Arie Paap - Cees Blokker.
rij 2: Riek Duivenvoorde - mevr. Loos of mevr. Koper - mevr. van Deursen mevr. Troost - Willie Paap - Corrie Dees - mevr. Paap - mevr. Schaap
( van 't Wonder van Zandvoort) - Alie Dees-Dalman gehlrn Mels Dees - Jwnetje
Paap - Dhr Roos of Rooze.
rij 3: Gerda Poelgeest-Schrader - mevr. R. Schaap - Greet Bakker mevr. Baars - dhr Kop - D. Joukes - dlir Failk - Wil Verhoeven - Martin
Verhoeven - Dien Moll-Keur - nievr. Kop.
In de deuropening: geheel links onbekend.- Dirk Visser - Jaap Mol1 - Gerrit
Schrader.
Na deze uitgebreide reacties resteert nog &in uitvoerige, over de VAMI,
waarover elders in dit blad, waarbi-j ik eerst nog moet opmerken dat vader en
zoon Kerkman natuurlijk door velen herkend werden.

Deze foto. genomen ongeveer 1950 in de Willemswaat, geeft symbolisch weer
drie bedrijven die in de loop der tijd het veld hebben moeten mimen.
Op de nieuwe bakfiets van melkhandel L. v.d. Mije uit de van Ostadestraat no 1
zit Louis, de jongste van de drie zonen van L. v.d. Mije en J.S. v.d. MijeKampman. Voorop de bakfiets Ab v.d. Mije, de op een na jongste zoon van
bakker A. v.d. Mije voor wiens winkel de bakfiets staat. Het fraaie schilderwerk
op de bakfiets is ongetwijfeld gemaakt door de oudste zoon Jan die voor dat hij
in de melkzaak kwam schilder van beroep was.
Rechts op de foto, winkel en woonhuis van nog een firma van der Mije.
Schildersbedrijf en drogisterij Klaas v.d. Mije. De winkel waar je de echte
'knoisies' kon kopen en bij een boodschap er altijd &én cadeau kreeg.
Aan de kant van de Kanaalweg, de achterzi-ide van het pand, stonden altijd de
gmte groene mandflessen, waarin geest van zout gezeten had. En naast de
bakkerskarren van bakker v.d. Mije stond de grijs gescliilderde houten
schilderskar met verzonken laadbak.

d

Willem v.d Mije, de middelste zoon van het gezin van der Mije-Kampman,
Celsiusstr 34, had nog enige papierenlfoto's. Op de pagina hiernaast een foto van
vader Louis van der Mije (geboren 29 januari 1893) toen hij in de strenge winter
41/42 kabelwacht moest lopen. De foto werd genomen achter zijn huis annex
rneIkzaak in de Koningstr. 10. waar nu nog zoon Jan woont.
Dan de evacuatie, het 'ontruimingsbevel" het gezin ging naar Amsterdam.
Hieronder - na de oorlog werd de melkhandel voortgezei in de Van Ostadestraat
1 - een prachtig tijdsdocument. Hieruit blijkt dat 1 liter rnelk,los verkocht wat
toen nog gebeurde, 22 cent kostte, in de fles 26 cent.
Willem vertelde hierbij:"De drukker had de naam verkeerd gezet, Meije i.p.v.
Mije. Daar iedere cent toen telde nam ik genoegen met een flinke korting i.p.v
herdruk te eisen. Dat hield wel in dat ik zolang deze voorraad strekte steeds de E
moest doorhalen.
Op de volgende pagina nog édn zeer bijzonder document, Misschien heeft u zich
ook wel eens afgevraagd hoe de felicitatie van Hare Majesteit de Koningin.
gezonden aan een honderdjarige, er uit ziet. Nu hier is er één, zij het verkleind
van A4 formaat naar A3.
MW
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NIEUWE AMBTSTERMIJN.
Tcr gelegenheid van de benoeming van de heer M.R. v.d. Heijden voor een
derde ambtstermijn als burgemeester van Zandvoort, welke termijn loopt van
l A april 2000 tor 15 april 2006, heeft op 29 mei j1 een kleine deputatie uit het
bestuur hem een passend cadeau aangeboden.

DIENST V A N HET KONINKLIJK H U I S

Mevrouw J . B .

van

der MijeKampman

"Huis in h e t Kostverloren"
autgerneeater Nawi jniaan I
2042 P 3

ZANDVOORT

cOm*"IIi*IaC

l

29 maart 1 9 B 9

I
Zeer geachte Mevrouw,
Hare Majesteft de Koningin h e e f t vernomen, d a t u op f a p r i l
1989 100 jaar hoopt te worden.

De Koningin w i l U met deze bijzondere v e r j a a ~ d a g graag van
hart@ f e l i c i t e r e n en beert m i ] gevraagd U h a a r beste wensen
t e zenden.
M e t gevoelens

van de meeste hoogachting,

S.J. van Riel-Hooykaas
Particulier Secretaresse van
Bare Hajesteit de Koningin en
'Zij n@ Koninklijke Iieoqheid
P r i n s C l a u s der Nederl.anüen

'

De voorzitter van het Genootschap Oud Zandvoort, de heer Cense, wenste
burgemeester Van der Heijden geluk met zijn herbenoeming en vervolgde:
"Gekomen op 16 april 1988 is sindsdien veel veranderd, zowel in het
gemeentelijk apparaat als ook in de gemeente Zandvoort en niet te vergeten de
totale verandering in de communicatie tussen de mensen.
Het cadeau Iaat Iets van de communicatie van 79 jaar geleden zien.
Het is een digitaal vervaardigde afdruk welke laat zien de werkkamer van
burgemeester Beeckman in MAART 1921, bis zijn 25 jarig ambtsjubileum.
De sfeer van dc kamer is typerend voor die tijd. Het bureau - de werktafel met
dozen en telefoon - de wanden met daaraan prominent een portret van
koningin Wilhelmina, een afbeelding van het Groot Radhuis met daaronder
een kalender van de firma Anth. Rakels enz. enz.
De reden van de aanbieding is gelegen in Uw herbenoeming.
Het doel van de aanbieding i s de aandacht te vragen van U - burgemeester voor de digitale wereld waarin we thans leven.
De foto die U wordt overhandigd is digitaal vastgelegd en vergroot. Op deze
wijze werd ook de kalender verder vergroot waardoor de datum duidelijk
werd, MAART 1921 !
Het pIezier dat U ongetwijfeld beleeft aan deze foto wil Het Genootschap Oud
Zandvoort ook geven aan de inwoners van Zandvoort door middel van digitale
foto's van ZandvoorF van vroeger en nu.
Zoals U weet heeft het Genootschap als idee voor het millenniumcadeau het
DIGITALE INFORMATIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM ingebracht.
Zonder hier in te gaan op de hobbels die het millenniurncomit& heeft moeten
nemen, kan ik u mededelen dat de nieuwe voorzi~tervan dit comité thans voor
U staat.
In dit kader zijn er contacten gelegd en zullen er binnenkort gesprekken
gevoerd worden met de heren die de 'WEBSPTES' aan het maken zijn voor de
gemeente, de middenstand en het museum.
Er moet meer samenwerking komen tussen deze specialisten om informatie
over Zandvoort optimaal op het net te krijgen en te houden.

De werkkamer van burgemeester Beeckman.

Het Genootschap staat een transparante structuur voor ogen met duidelijke
spelregels.
Ook aan de DOCUMENTATIE wordt aandacht besteed.
Wij hopen. in samenwerking met de museum-directeur, dit op een goede wijze
in het museum te kunnen implanteren.
Omdat de DIGITALE INFORMATIE en DOCUMENTATIE over Zandvoort
elkaar hier en daar overlappen en het een zaak is die alle partijen i n Zandvoort aangaat, spreek ik de wens en hoop uit dat U - burgemeester - dit
digj taliseririgsproces krachlig zult steunen.
Mag ik U nu het cadeau overhandigen."
Tot zover de woorden van onze voorzitter.

Deze geven weer wat 6th van de belangrijkste intenties is van het bestuur van
het Genootschap. Namelijk gebruik te maken van de middelen die de moderne
technieken ons bieden om kennis over onze gemeente - dit in de ruimste zin
van het woord - voor iedereen toegankelijk te maken.
De digitale techniek is zodanig dat die toegankelijkheid zich wereldwiJd kan
uitstrekken. Een goede zaak voor bijvoorbeeld onze gegmigreerde dorpsgenoten en hun nazaten. Zegt u nu niet dat dit toch niet van de grond zal komen
want tijdens mijn vakantie in Noorwegen zag ik daar in een museum hetgeen
de heer Cense hierboven verwoordde. Een paar klikken op het toe~senborden
tal van gegevens over b.v. de oude visserij, foto's van schepen en bernanningen inclusief de namen enz verschenen op het scherm.
Een digitaal bestand over de geschiedenis van de Noorse visserij !
Het is m.i. een onomkeerbare ontwikkeling, internet, e-mail of welke andere
futuristische ontwikkelingen zich ongetwijfeId op het communicatieve vlak
zullen voordoen. Het beste voor ieder individu en elke vereniging is zich zo
snel als mogelijk is aanpassen aan deze ontwikkeIingen.

Gymnastiek vereniging Oefening Staalt Spieren.
(een vereniging die al 96 jaar bestaat!!)
achterste rij:
(v.l.n.r.)

Jan S m i ~
Oscar Brink
mevr van Pagée
Mevr Cor
v.d. Poelgeest

Geertje Paap
Lies Laos
Jan Brink
dhr Dreijer

voorste i j :

Nel Sietzerna
Maartje Koper

Mary Bos
Het e-mail adres van het genootschap Oud Zandvoort is:
Klazien Paap

Dus leden in Amerika, Canada. Zuid Afrika, Nieuw Zeeland, Australië,
Lutjebroek of waar ook ter wereld maak gebruik van ons e-mail adres.
MW

V.A.M.I.
De foto's van de V.A.M.1 met personeel leverde een telefoontje op van d e heer
H. Landman dat gevolg werd door een gezellig gesprek in zijn woning aan de
dr C.A. Gerkestr 32 rd. Hier volgt wat de heer Landman vertelde.
De V.A.M.I. werd opgerichl met het doel de omzet van melkprodukten te
vergroten. In Amerika, waar men ook 's winters ijs bleek te verkopen, kocht
men de benodigde machinerie en begon de V.A.M.I. in Amsterdam met de
consumptie-ijs produktie. Bekend werden de VAMICO'S aan dc manlvrouw
gebracht in de bioscopen. De directie zocht naar ui tbreiding van verkooppunten buiten de hoofdstad en dacht daarbij aan Zandvoort.
De vader van de heer Landman, die keIlner was bij Schiller en al vele jaren
enige weken als badgast i n Zandvoort kwam, had zich in '29 hier gevestigd,
voornamelijk voor de gezondheid van zijn dochter die astmatisch was.
Hij kocht een woning aan de Haarlemmerstraat 24 voor de som van f 3200.De directeuren, die regelmatig Schiller bezochten, vroegen of hij interesse had
een nieuw bedrijf van de V.A.M.I. in Zandvoort te leiden.

In 1931 werd het hypermoderne bedrijf geopend, lunchroom en ijs-verkoop
met als directeur Jan Landman. Hiertoe werd de oude dependance van hotel
Driehuis totaal verbouwd.
Vanuit Amsterdam werd l x per week de voorraad aangevoerd, per auto
gekoeld met grof ijs. Er werd veel ijs geleverd aan strandtenten, grootste
afnemer was het Noorderbad hetgeen niet zo vreemd was want aandeelhouders in het Noorderbad waren Tweka (badpakken), de Bijenkorf en ... de
V.A.M.I. De eerste vier jaar werd winstgevend gedraaid, maar de crisisjaren
gooidcn roet i n het eten. De lunchroom werd afgestoten en er moest met
minder personeel gewerkt worden. De V.A.M.I. werd verpacht van 1935 tot
1940 aan de firma Vennik en in de jaren 1940 en 1941 aan de firma Rinkel.
Toen was het afgeIopen en begon de sloop van de kuststrook.
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Op de foto's van de vorige Klink, bovenste foto Arie Kerkman jr en daarnaast
Annie van Dommelen, de dochter van een bekende toneelspeler u i t
Amsterdam. Op de andere foto natuurlijk links dezelfde Arie Kerkman jr, de
ander is onbekend. En hun Randen inderdaad geïsoleerde dozen. De foto's op
pagina E2 uiteraard Arie Kerkman sr en op de onderste de chauffeur uit
Amsterdam met zijn zoontje.

Jn de villa's links op v o o r p a n d e foto woonden de fílniilie Musterd, d e familie
Vreman in het niidden en rechts logeerde11 afwisselend directieleden van de
V.A.M.I. Op zondag was er muziek in de lunchroom, als een soort disc-jockey
moest de jonge Herman vanaf 12 uur tot 1 8-00 uur verplicht grammofoonplaten
draaien met muziek zoals
Perzische markt'.

Op bovenstaande foto links dhr Nuberg.kelner die later jaren bij Rinkel gewerkt
heeft, chauffeur Walter en dochter Jos Landman, waarvoor de familie in
Zandvoort was komen wonen.
1 september gingen de luiken voor de ranien en was het seksen voorbij.
Vele namen passeerden de revue Raditch, Petrovic, Potte Keesie, Musterd
de familie Verkeeren en de dames Kraaijenoord die de toiletten beneden aan de
strandweg beheerden, en Floor Bonnie die 's winters wel kwam biIjarten met
vader Landman die dan een biljart-tafel i n de toch gesloten zaak had staan.
MW
2 juni 1928, 25 jaar getrouwd.(Het werden er uiteindelijk zestig)
Het bruidspaar Maarten Weber (47 jr) en Trijntje Weber-Drommel(48jr), met hun
drie kinderen, Jan Weber (23 jr), Arie Weber (18 jr) en Anna Geertruida (13 jr) nu Kerkman-Weber en wonende Oranjestr 14 a - en niet te vergeten Pollie die het
bijzonder interessant schijnt te vinden.
Foto genomen achter de woning Koningstr 26.

GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT".
Voomitter.

Vice-voorzitter.

Secretaris.

Penningmeester.

Leden.

Ereleden.

ing. Q. A. Cense
Koctverlorenstr 115

2042 PL ZANDVOORT

(023) 57 1 57 1 S

Kostverlorenstr 23

2042 PA ZANDVOORT

(023) 57 1 39 99

A. Koper
W Kloosstr 9

204 IBK ZANDVOORT

(023) 571 84 41

J. Paap
Celsiusstr 33

2041 TR ZANDVOORT

(023) 571 54 67

M. A. J. M. Crabbendam
M Euwestr 33

2042 RA ZANDVOORT

(023) 57 1 25 14

ND ZANDVOORT

(023) S7 1 5 1 55

2042 AV ZANDVOORT

(023) 571 85 19

2042 BE ZANDVOORT

(023) S7 1 X2 92

2041 PN ZANDVOORT

(023) 57 1 50 13

LL. C. J. Wagenaar

Mevr. A. Joustra-Brokmeier
Wilhelminaweg 24
Mevr. J. M. J. Molenaar
Westerparkstr 27
P. L. A. Bluijs
Brederodestr 28
J. Kerkman
burg. Beeckmansh 24

2042

P. Bmne en ir. C. J. Wagenaar

Erepenning

Bankrelatie.

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

Giro-rekening.

4206723 t.n.v. Genootschap "OUD ZANDVOORT".

Contributie.

Minimaal ( 20.- (excl. verzendkosten) per jaar.

"DE K L M " .
Het blad "DE KLINK" is een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD ZANDVOORT" en
wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bcstuur 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: Th. B. M. Hilbers. H. Opheikens en M.Weber

Vriendelijk verzoek. Adreswijzigingen en aanmelding nieuwe leden
rnw Hoogervont-Schuiten Oosterstr 1 2042 VE ZAMIVOORT (023) 571 8 1 77
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