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"De Klink" 

Het blad 'De Klink" is een kwartaaluitgave 
van het Genootschap "Oud Zandvoort'" en 
wordt samengesteld onder verantwoorde- 
lijkheid van het bestuur van het genootschap. 
Met het uitgeven van het blad streeft het 
bestuur naar een grotere bekendheid van 
de geschiedenis van Zandvoort en het be- 
vorderen van de belangstelling hiervoor. 
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Volgende Klink 

Deze zal half oktober verschijnen. 
Tekst enlof fotomateriaal uiterlijk 
1 september bij de redactie aan- 
leveren. 
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"DE KLINK" 
Kwartaaluitgave van 

G E N O O T S C H A P  
OUD ZANDVOORT 

21" jaargang, nummer 83, zomer 2001. Prijs los nummer f 7,50 

Geachte lezers, 

Op de verhalen "Geschiedenis Zeestraat en zijn bewoners" en "De 
garage van keizer Wilhelm" hebben de schrijvers, George Kiefer 
en Herman Kooijman meerdere, soms emotievolte, reacties van u 
mogen ontvangen. Ook bij de redactie kwamen brieven en e-mails 
binnen. Enkelen vroegen om een extra exemplaar om naar vrien- 
den of kennissen te sturen, aan wie zij wisten dat: zij toen in de 
Zeestraat woonden. Ook ontvingen wij nog aanvullend beeld- 
materiaal. Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs, doch kunnen 
helaas in dit nummer niet alles plaatsen. In een volgend nummer 
komen wij hier zeker op terug. Zie verder pagina "hoort, burgers, 
hoort".Het is bijzonder te waarderen dat de heren Kiefer en 
Kooijrnan een stuk Zandvaortse geschiedenis aan het papier toe- 
vertrouwd hebben, zodat niet alleen leeftijdgenoten hiervan nu 
kennis kunnen nemen, maar dit ook voor het nageslacht bewaard 
blijft. De redactie hoopt dat dit ook anderen inspireert! 

Op de Algemene Ledenvergadering - zie 
verslag op pagina 2 - sprak ik over wat tech- 
nische zaken met Els Hoogervorst, de 
vrouw die samen met haar echtgenoot op 
prima wijze zorg draagt voor o.a. de leden- 
administratie. Zij vertelde mij dat er circa 
400 leden in het "buitenland" wonen. Later 
bleek dat zij met deze term Zandvoortersi 
buiten ons dorp bedoelde. Dit wetende, wil 
ik onze "buitenlanders" informeren dat in 
de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 mei 
onze bekende Watertoren een nacht als 
"vuurbaak" gefungeerd heeft. Een uit- 
slaande brand heeft de bovenste etage, met 
daarop de houten opbouw, verwoest. De 
etage waar je vroeger op het balcon, 
rondom, onbelemmerd kon genieten van 
het schitterende uitzicht op ons prachtige 
dorp. Naar het zich laat aanzien zal dit mar- 
kante punt op korte termijn weer in zijn oude 
glorie hersteld worden. Het 49 jarige ge- 
bouw staat immers op de nominatie om op 
de monumentenlijst geplaatst te worden. 



Algemene Ledenvergadering d.d. 18 mei 2001. 

Deze werd gehouden in Paviljoen "Trefpunt", een 
vertrouwde plek, waar we bij de nieuwe eigenaar 
Annette te gast waren. 
De voorzitter memoreerde de activiteiten in het af- 
gelo.pen boekjaar, waaronder het luchtfotoboe k 
waarvan de eerste 1000 exemplaren wel heel snel 
waren uitverkocht, waarna Bruna op eigen risico 
nog eens 600 stuks in de verkoop heeft gebracht. 
Een hele zorg was het samenstellen van een nieuwe 
redactiecommissie ten behoeve van het kwartaal- 
blad "De Klink"; de spil van het Genootschap Oud 
Zandvoort. Energieke bestuursleden pa kten deze 
klus met goed resultaat op. 
Het indertijd aangekochte schilderij "De Visloop- 
ster" mag zich in een toenemende belangstelling 
verheugen. Het Katwijks Museum zou dit schilderij 
graag opnemen in een bijzondere tentoonstelling 
en heeft het daarom te leen gevraagd van het Ge- 
nootschap. 
Met het Zandvoorts Museum zijn contacten gelegd 
teneinde tot meer samenwerking te komen. Er 
wordt hierbij gedacht aan het creëren van een do- 
cumentatiecentrum, waaraan verschillende groepe- 
ringen die Zandvoorts historie een warm had toe- 
dragen kunnen meewerken. 
Het Millennium Comité buigt zich over een nieuw 
passend cadeau voor de Zandvoortse gemeen- 
schap. Eerdere ideeën om ten behoeve van dit 
cadeau de schuur van Dorsman aan te kopen en 
in te richten zijn helaas verzand. 

In de historische Kring Kennemerland werd een 
demonstratie gegeven hoe historische gegevens 
op te slaan op CD-Rom. Hierdoor wordt het mo- 
gelijk om beschrijvingen en foto's op één schijfje 
weg te schrijven; voor het Genootschap mogeljk 
een interessante optie. 
Voorts ligt er een duidelijk voornemen om de in- 
houd van "De Klink" de komende tijd te verbreden. 

Er wordt in de artikelen en publicaties gestreefd 
naar een samengaan tussen vroeger en nu, waar- 
door ook jongere lezers zich aangesproken en 
aangetrokken zullen voelen. Het genootschap gaat 
ervan uit dat het op deze wijze meer inwoners van 
Zandvoort kan bewegen om lid van het GOZ te 
worden. 
Door de aanwezige leden werden alle verslagen 
unaniem goedgekeurd en werd de penningmees- 
ter decharge verleend. 

In het bestuur nemen twee nieuwe leden plaats, 
namelijk de heren W. A.H. Keur (Roest) en J. Paap 
(Mok); zij volgen de heer P. Bluijs en mevrouw 
H. Molenaar op, aangezien de laatsten te kennen 
hebben gegeven zich volledig voor de redactie van 
"De Klink" te willen vrijmaken. 
Herkozen werden de heren G. Cense (voorzitter) 
en J. Kerkman. De scheidende bestuursleden wer- 
den bedankt voor hun inzet en blijven door hun werk 
voor "De Klink" nauw verbonden met het bestuur. 

Met algemene stemmen werd de heer M. Weber 
benoemd tot erelid van het Genootschap. Hij 
voerde tien jaar lang de redactie van "De Klink" en 
dat mag een unicum worden genoemd. Veel van 
zijn tijd was hiermee gemoeid en de wijze waarop 
hij zijn taak opvatte verdient alle respect. 
Met een oorkonde, een ets en een mooie fles heeft 
het bestuur blijk willen geven van haar waardering 
voor alle inzet van de heer Weber ten behoeve van 
het Genootschap en werd diens echtgenote harte- 
lij k bedankt voor het door haar getoonde begrip 
tijdens alle momenten waarop ze haar man moest 
missen omdat hij aan "De Klink" werkte. 

De rondvraag leverde verrassende opmerkingen 
op. Zo werd de mogelijkheid geopperd om tot 
oprichting van een stichting 'Vrienden van het Zand- 
voorts Museum" te komen. Een van de aanwezi- 
gen bracht de fotoglasplaten van de firma Bakels 
in; deze mogen vooral niet verloren gaan! Een lid 
gaf aan medewerking te willen verlenen aan on- 
derhoud en reparatie van de bij het GOZ aanwe- 
zige apparatuur. 

De avond werd besloten met een zoetgevooisde 
diavoorstelling over suikerzakjes die ooit toebe- 
hoorden aan en soms ook nu nog in gebruik zijn bij 
Zandvoortse horeca-gelegen heden. 

JK Azn 



Prettige Vakantie 

0, waf ben je mooi! 

De Zandvoortse geuniformeerde politie kreeg in 
het midden van de dertiger jaren een prachtig 
zomeruniform te dragen. De kleur was lichtbeige 
en de stof was whipcord. De lederen koppelriem 
en pistooltas waren lichtbruin van kleur evenals de 
klep van de pet. Op de kraag was aan weerszijden 
een fraai geborduurd Zandvoorts wapen in goud, 
geel en blauw aangebracht. Op de pet hetzelfde 
wapen, doch iets groter. Het uniform op de foto is 
nog de eerste uitvoering met hoge kraag. 

Kort voor de oorlog werd het een liggende kraag 
met dezelfde uitmonstering op de revers en een 
beige overhemd met bruine stropdas. 
Niet alleen het uniform was uniek, ook de knopen 
waren zeer bijzonder. Op deze knopen was ook het 
Zandvoorts wapen aangebracht. 
Zandvoort was de enige badplaats met zulke schit- 
terende politie uniformen. 

De agent op de foto is P. Stouthamer. 
3-55 



Dorpsomraepers 
De dorpsomroepers en hun plek in de geschie- 
denis van Zandvoort 

"...Zou jij denken een kostelijke sigaar van twee 
Centen weg te gooien ......... ik zal hem wel om 
't hoekje leggen maar verder niet ...." Het is een 
merkwaardig zin uit het binnen kort te verschijnen 
boekwerk, waarvan de titel boven dit artikel is ge- 
plaatst. Het begrip "dorpsomroeper" is in 
Zandvoort niet vreemd en het is goed om over die 
omroeper, of beter gezegd, dorpsomroepers eens 
wat te vertellen, want er zijn er in de loop der jaren 
heel wat geweest. 

Eerst maar even waarom dat geschrift is samen- 
gesteld, Daawoor moeten we terug naar de jaar- 
lijkse ontmoetingsdag, die al weer een aantal ja- 
ren in Nieuw Unicum werd gehouden. 
Voor l november 2000 had de organisatie onder 
andere een orkest ingehuurd, dat echter kort voor 
datum liet weten niet te kunnen komen. Men kwam 
op de gedachte om aan Klaas Koper te verzoeken 
wat te komen vertellen over het beroep of am bt van 
dorpsomroeper. Gelet mijn grote interesse voor dat 
stukje folklore - ooit heb ik in mijn vorige woon- 
plaats voor de eerste maal in Nederland een stads- 
en dorpomroepersconcours georganiseerd - vroeg 
Klaas mij hem daarbij wat te helpen. Van het een 

1 kwam het ander en de interesse werd al groter, toen 
er gezocht werd naar de voorgangers van Klaas. 

Voor oudere Zandvoorters komt dan wellicht met- 
een de naam op van Klaas Zwemmer, "Klaas de 
Zeebeer". Er zullen er ook zijn, die bij een be- 
zoek aan het Zandvoorts Museum, de foto's heb- 
ben gezien van Jacob Molenaar "de Puur", of van 
Floris Molenaar "de Bokkum'kn niet te vergeten 
de plaat van Jan Snijer "Lange Jan". En met het 
noemen van die naam ben ik dan terug bij de 
eerste regel van dit artikel. 
Bij ons onderzoek ontdekten wij, dat Jan Snijer .- 

(ja, het is de man waar dat kleine pleintje naar 
vernoemd is) ooit een deel van zijn eigen leven 
heeft beschreven. Het is niet te overdreven wan- 
neer er gezegd wordt, wat was dat een wonder- 
lijke man. Hij had een groot aantal baantjes, kos- 
ter, lantaarnopsteker, nachtwaker, doodgraver, 
kustlichtontste ker enz. 
Deze Jan was een liefhebber van een sigaar. Zo 
kwam hij eens bij een van de Zandvoortse bur- 
gemeesters. (Jan werd 85 jaar en heei? zo onge- 
veer 5 burgemeesters meegemaakt!). Die be- 
wuste burgemeester, wilde niet dat Jan met een 
rokende si-gaar bij hem binnenkwam en gelaste 
hem, die sigaar weg te gooien. En dat ging bij 
deze Jan mooi niet op. 
Het was een genot om inzage te hebben in dat 
door hem geschreven verhaal. Hij moet dan al 
over de 80 jaar zijn geweest, maar met een zeer 
gelijkmatig handschrift verteld hij over de zaken 
waar hij mee te doen had. 
Vanwege het feit, dat hij 55 jaar de functie van 
dorpsomroeper had vervuld, werd er een artikel 
aan hem gewijd in het blad "HET LEVEN", uit- 
gave voorjaar 1914. Met blad verscheen alleen 
in Amsterdam op dinsdag, een jaarabonnement 
kostte fi5,-. Baar lazen wij, dat Jan "..klokopwinder 
was bij de Protestantse kerk." Dat gaf hem fl 4,- 
per jaar. Mocht het gebeuren, dat bij deze klus 
de klok eens een paar minuten scheelde, "...dan 
kreeg hij het te kwaad met de dominee, die 
meende, dat hij voor die vier gulden toch wel goed 
werk kon eischen ...." Het is goed te weten, dat 
een aantal van die omroepers op jongere leeftijd 
ook met de bomschuiten 
er op uit gingen en dan later door de Zandvoortse 
reders werd ingehuurd om de vis op het strand af 
te mijnen met de mijnstok. Deze mannen had- 
den dan ook tot taak om bij het strand uit te kij- 
ken of de boten er al aankwamen. De klink werd 
ter hand genomen en de roep ging " aldegeen 
die vis wil kopen komrne naar zee". En op dat 
moment werd er in het dorp gezegd: "de Klink is 
gegaan", dat was voldoende om naar het strand 
te trekken . 



Wij zeggen nu, dorpsomroeper, maar in vroeger 
jaren werd er ook wel gesproken van "omklinker", 
en voor de afslager was ook de naam "stokman" 
bekend. Er zijn in dit artikel nu een paar namen 
genoemd, maar om wat dichter bij deze tijd te 
blijven, hebben wij ook in ons boekwerk hulde 
willen brengen aan onze folklorevereniging "De 
Wurí". Door haar activiteiten is het begrip van 
omroeper in ZandvoorZ levend gebleven. Velen 
kennen nog Piet van der Veld, "Piccolo". die als 
lid van deze vereniging menig keer de rol van 
omroeper vervulde Zeker mag niet vergeten 
worden, Klaas Zwemmer "Klaas de Zeebeer". 
Door een in de oorlog opgelopen zenuw- 
verlamming deed hij zijn roepen vanuit een 
invalidewagen. Er bestaat nog een geluidsbandje 
waarop de heel bijzondere stem van die man nog 
te beluisteren valt. Hij was overigens de laatste 
omroeper, die dit werk beroepsmatig uitoefende. 
Er werd mij eens verteld, dat jongens hem wel 
eens plaagden en dat hij de stok naar de knapen 
gooide. 
Hij had kennelijk zoveel overwicht, dat hij de 
"boosdoeners" kon dwingen om dan ook nog de 
stok bij hem terug te brengen. 

Natuurlijk is er ook ruim aandacht geschonken 
aan de rol van Klaas Koper, die op 14 augustus 
1966 officieel door burgemeester M. R.van der 
Heijden als onbezoldigd ambtenaar is benoemd 
in de functie van Zandvoorts dorpsomroeper. Op 
gezette tijden kan men hem zien gaan voor het 
doen van zeer uiteenlopende mededelingen. Dat 
kan gaan over een op handen zijnd evenement, 
maar ook huwelijksaankondiging en, waarbij hij na 
de sluiting van het huwelijk vanaf het bordes de 
menigte mededeling doet, dat het jawoord is ge- 
zegd. 
Voor de opmaak met een aantal interessante fa- 
to's was Aai Keur graag bereid aan dit boekwerk 
mee te helpen. Bij het schrijven van dit artikel, 
aanvang juni, was nog niet exact bekend wat de 
verkoopprijs zal zijn van dit toch wel historische 
overzicht. In de plaatselijke pers zal dit kenbaar 
worden gemaakt. Wanneer dat het geval zal zijn 
moet er nu al op worden gewezen, dat het om 
een beperkte oplage zal gaan. Zorg dat u er tijdig 
bij bent. 

Theo Hilbers 
Foto: wie kan de redaktie nadere informatie geven over de 
foto op pagina 4? 

Foto: Jan Snijer 5-57 



Zee-Kanaal uit de Noordzee (1856) 

tusschen NoordwJk en Zandvoort 

"Doordrongen van het groot en algemeen belang, 
dat in een kanaal gelegen is, zoo als het door ons 
geprojecteerd en door andere vaardige mannen 
ook wel voorgesteld is; Wijders als geheel 
onzijdige personen, zoowel in Amsterdams als 
Rotterdams belang - geven de ontwerpers aan de 
betrokkene Autoriteiten, Handelaren en alle die er 
belang bij mogten hebben of die's lands welvaart 
ter harte gaat, nevensgaande Memorie ter over- 
weging, opdat zij, die gegronde opmerkingen 
mogten hebben omtrent dit ontwerp, dezelve aan 
den dag kunnen brengen, ten einde alzoo door 
wrijving van gedachten tot het beste daarmede be- 
oogde doel te geraken" . 

We memoren hier uit een boekje uit ?858, geschre- 
ven door architekt C. Verloop en zoon, met een 
ontwerp voor een kanaal van Amsterdam naar Rot- 
terdam, vlak achter de kustlijn langs Zandvoort en 
Noordwijk via Den Haag en Delft naar Rotterdam. 

"Landgenooten": gaat het verder, "andere lan- 
den gaan ons voor! In het naburige België ver- 
meerderde de Handel nog in den laatsten Zijd 
met 28%, in ons land slechts met 10%. Laat ons 
niet stil zitten, want dit is achteruitgang, maar 
trachten, ieder op eigen standpunt, niet alleen 
te voorkomen dat de Handel, een voornaam 
middel van ons bestaan en welvaart, naar e!- 
derc verplaatst wordt, maar ook zooveel moge- 
lijk mede te werken, om in den aigemeenen 
Handeisvooruitgang ons aandeel te venekeren. 
De aard en omstandigheden van den Handel zijn 
veranderd; goedkoope, gemakkelijke e n  winter- 
havens zijn daarvoor onmisbaar geworden." 
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Ter voorkoming dat alle "inrigtingen" die reeds 
in Amsterdam en Rotterdam bestaan en die 
"Honderde Miljoenen" gekost hebben, overge- 
bracht zouden moeten worden naar Vlissingen 
als concurrent van Antwerpen, heeft men het 
idee ontworpen van het kanaal, zoals op de vol- 
gende bladzijde is te zien. Alle grote belangen 
zouden in de hand gewerkt worden bij de aan- 
leg van dit kanaal . We citeren: "het zoude ons 
niet moeilijk vallen met duidelijke cijfers aan te 
toonen, dat de Nationale Rijkdom met meer dan 
Honderd Miljoen zoude vermeerderen - behalve 
de voordeelen door Handel en Scheepvaart te 
verkrijgen e n  het in waarde houden der be- 
staande "inrigtingen" 
Wij eindigen onze Voorrede met den wensch dat 
de uitgave deze Memorie, onder Gods onrnis- 
baren zegen, moge medewerken om den nieuwe 
ontwaakten Mollandschen ondernemingsgeest 
met meerdere veerkracht te doen doorbreken, 
onder den indruk van der Vaderen ons bekende 
gulden spreuk ,,Eendragt maakt Magt." 
Sinds een aantal jaren is er herhaaldelijk gespro- 
ken over de noodzakelijkheid en het grote nut 
en voordeel, dat een verkorte en minder kost- 
bare weg naar zee voor Amsterdam zou ople- 
veren. Het kanaal, zoals dat bedacht is, is er 
nooit gekomen, maar het Noordzeekanaal ken- 

* 

nen we allemaal. 
Nog wat cijfers: op de schets het alignement dat 
men aan het ontworpen kanaal dacht te geven. 
Het kanaal zou 80 el breed worden en een diepte 
van 8 el beneden AP krijgen. Verder zou er een 
waterkering geplaatst worden in de duinen tus- 
sen Noordwijk en Zandvoort, om zo het verschil 
tussen eb en vloed te kunnen ondervangen. Op 
de kaart kunt u ook zien dat er een zijtak der 
Hollandsche Spoomeg geprojecteerd was, tot 
aan het eind van de monding van het kanaal 
naar zee. 
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Een begroting is ook voorhanden: 
graven en baggeren 
hoofden en waterbrekers in ree, volgens ontwerp 
waterkeringen en diverse andere kustwerken 
rijswerk, steenglooijingen en bezodingen 
onderhoud van de werken 
directiekosten 
onteigening 

Men had de verwachting er 10 jaar over te doen. Mocht er voldoende materiaal en werkvolk voorhanden 
zijn, dan dacht men de werk in 7 jaar te kunnen klaren. 

HO (bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag) 



Een goede makelaar kent ook het verleden 

Zandvoort, te koop of te huur (1 934) 
Roulw~rct de T-leermhuia. 32 kaniew. enz. 
Koopprijs ........... ................................................................ 
%andvoartschelmn. Boiiwgrorid rira 500 m2 . t 8,- per m2 

Brederodedraal, Gmote villa, koopprijs ................................. 

Kostverlorcnstraai, I-Iccrcnliiiis. koopprijs .............................. 
Ko~tverlorenstr~i, Gsooie villa. koopprijs .............................. 

......................... Koc;tverlni.ensir,lal Villa koopprijs (erfpacht) 

Zandvoorkchelaan, 1Ieerenliuis, koopprijs (erfpaclit) ............ 
I-ltiiirprijs ................................................................................ 
Van Spvksiraai, Bovenhuizeti, 4 kamers. keuken, enz. 
Hi~iirpiijs ................................................................................ 
Rciicil.cnlitiil;en, hiiiirprijs ...................................................... 
Grooit: Kwchi, Winkelhuixcn mei woonhuis 
Iliiiirpïijs ................................................................................ 
I%overiliiiizeri, 4 kamc5rs. t-nz. ...................................c........., 

.......................................... Ilrederodestraat, Villa. Koopprijs 

Hmrleq,rnerdrix~i. Heertnlitiis. 5 kamers. zorncrhriis. cna. 
I-itii~rlwqs ................................................................................ 

T-loop~v~g, 1Jwwnhu is, kamers, keiikcn, enz. 
Hiiiirpri~s ................... ... ...... .. .......................................... 
Iloogeweg, I Ieerenhuis, 12 kamers, 2 keiikeiis, groote triin. 
I luaiprijs ..........................................-........*m ........................... 

.................................................... ...................... Koopprijs ... 
Nassaiistraat, F leerenhllis, 7 kamers, keuken. enz. 
iliiiirprijs ................... .... .... .. .......................................... 
Kooppri] s .  ............................................................................... 
Kostverlorenstraat, G m t e  vil la. 1 ti kamers, keiiken. tuin. enz. 
Kocippri,js ...................... .....~.m.,...m......n......~ ...................,....m.. 
1lirrirpri.js ................................................................................ 

Kosiv~rlorenstraai. kluisje, 3 kamers, keiiken. enz. 
I liitirprijs ................................................................................ 

Voor opgave van te koop en te huur zijndc perccelcn Iioiiden wij ons ten zeerste ,-ianhevoIen 

Cense &van Lingen 
MAKELAARS O.G. - ASSURANTIEN - HYPOTHEKEN 

Jhr. P.N. Quasles van Uffordlaan 2 

I"""'""J 2042 PR Zandvoort Tel: 023-571 571 5 Fax: 023-571 5747 



"Hoort burger hoortn' van de hand van de heer Kiefer, wil de schrijver 

Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond. 
Klink nummer 82, pagina 16. 
Om de precieze namen te achterhalen is menig 
uurtje in gaan zitten, echter toch zijn er twee perso- 
nen met een verkeerde naam: nummer 38 moet 
zijn A. Piers en nummer 49 is zijn vrouw, Piers- 
Verheij. Als aanvulling: nummer 41 is A.A. Koper 
en nummer 44 is Mw. M. Koper-Paap. 

- 
Swaluéstraat. 
Klink nummer 82, pagina 9. 
Bij de foto Swaluéstraat 13-1 5, zie Klink nummer 
2, nog de volgende bijzonderheid. In het huis nr. 15 
was in de jaren 1926 tot 1931 een manufactuur- 
winkel gehuisvest. De eigenaar Herman Weber 
was van beroep timmerman en woonde in een ei- 
gen huis aan de Marisstraat. Door een blinde darm 
kreeg hij buikvliesontsteking en mocht hij zijn vak 
niet meer uitoefenen. Door zijn eigen huis te verhu- 
ren kon het gezin een winkel beginnen. In 1931 
kwam de ommekeer. Herman Weber werd be- 
ambte bij het gemeentelijk gas en waterbedrijf. Veel 
inwoners hebben hem gekend als de man die de 
muntjes uit de gasmeter kwam halen. Vanaf 1931 
ging hij weer in zijn eigen huis wonen. (Ingezonden 
door mevrouw M. Paap Weber). 
Piet van der Sloot (l 927), wonende in de Swaluk- 
straat 13 reageerde telefonisch met de opmerkin- 
gen dat op nummer 13 gedurende de hele oorlog 
Sientje Visser-Paap en haar man Chris Visser 
daar gewoond heeft. Chris Visser overleed bij een 
ruirningsaktie van een mijn, op het strand in 1943. 
Jantje Keur, Piet Schelvis, 4 Indiers en een Duitse 
soldaat lieten toen eveneens het leven. Alleen 
Hendrik Keesman overleefde deze tragedie. 

- 

Noodlanding tweedekker. 
Klink nummer 82, pagina 22 
Van Heriette Brokmeier kregen wij een reactie over 
het gestrande vliegtuigje. Waarschijnlijk stortte dit 
vliegtuigje in 1938 in zee. Het werd met vereende 
krachten op het strand gezet. De man in uniform, 
die voor piloot werd aangezien, blijkt Ernst Brok- 
meier te zijn, die toevalligerwijs een uniform aan 
had. Op de foto staat hij alleen voor het vliegtuig, 
met op de achtergrond nog wat toeschouwers. Op 
de zijkant van het vliegtuig staat een registratie- 
nummer, waarvan de 4 nog te zien is. 

- 

enige kanttekeningen plaatsen. De titel die de re- 
dactie boven het artikel plaatste was een andere 
dan bedoeld. Dit had moeten zijn "Een prentbrief- 
kaart" De achterliggende gedachte hierbij was dat 
juist deze prentbriefkaart van de Zeestraat zoveel 
herinneringen losmaakte. Op blz. 7-35 onderaan 
rechts is een verandering aangebracht die echt sto- 
rend is. Geschreven is dat Fred Jacobs op het diep- 
tepunt van het drama zegt "Nou, DAT was het dan", 
alsof hij teleurgesteld is dat zijn verjaardagsfeestje 
verknoeid is, tenvijl de juiste tekst moet zijn "Nou, 
DAAR was het dan", waarmee Jacobs doelt op het 
reeds lang venivachte onheil dat nu gekomen is, 
"tetwijl hij zijn moeder veel betekenend aan keek. 
Door het redigeren van het artikel door de redac- 
tie zijn er enige wijzigingen in de tekst ontstaan, 
die onbedoeld afbreuk doen aan de inhoud. Door 
het plaatsen van een aantal van genoemde kantte- 
keningen is hopelijk e.e.a. weer in het juiste per- 
spectief geplaatst. 

- 
Jaap Schuiten, kolenboer op Zandvoort. 
Klink 81, pagina 5 
Bij mevrouw Dien Moll-Keur, zij is er een van 
"tippie", kwamen herinneringen boven toen ze het 
stuk had gelezen van Jaap Schuiten, de kolenboer. 
Zij is geboren in 1927 in het huis dat stond in de 
oude Smedesstraat nummer 'i 2. Ze is de dochter 
van Willem Keur ("tippie") en Alida Schaap ("de 
laars"). Op het rijtje woonde Jan van der Mije, de 
schilder, Jan Kemp, aardappelen, bonen en fruit- 
handelaar en Teun Zwemmer, van Willem van 
Jampie, vishandelaar. Deze laatste had een vishal 
in de Haltestraat waar nu "De Albatros" is geves- 
tigd. Opa Keur ging altijd nog villen bij Teun. Als 
kind heeft Dien in deze buurt een gelukkige tijd 
gehad. OmeArie, de kolenboer, zag er altijd zwart 
uit als je hem tegen kwam. Het stof van de kolen 
was niet uit hem te krijgen en hij pruimde ook. Met 
zijn pruim plaagde hij veel kinderen, tot ze er van 
griezelden. Moeder Anna was een vriendelijke 
vrouw en als het koud was, had ze altijd een kop- 
pie warm drinken voor je. Vader Keur en Ome Arie 
Schuiten deden in duiven en waren lid van P.V. 
Pleines. Met was bittere armoede in die tijd, maar 
men kon wat missen voor elkaar. De familie Dors- 
man waren ook zulke mensen. Er stond altijd wel 
wat op het oliestelletje te pruttelen en iedereen was 
welkom. Soms was het zo vol in het huisje, datje in 

Geschiedenis Zeestraat en zijn bewoners1 Een de smederij moest gaan zitten, maar daar was het 

prentbriefkaart (l) ook lekker warm. 

Naar aanleiding van het artikel over de Zeestraat 



"Hoort burger hoort" de Geer zette het 'bedrijf tot 7 936 voort en verkocht 
De garage van Keizer Wil helm het toen aan de heer Voogd. Henk emigreerde op 
Van de heer P, van de Geer ontvingen wij de vol- 29-jarige leeftijd naar Zuid Afrika. 
gende aanvullingen: Grootvader Pieter van de Geer 
is overleden Op 928 en de zaak werd Nogmaals een prachtige sfeerfoto van de garage aan het begin 
'Oortgezet door de broers Corstiaan en van de Brederadectraat. Deze is gemaakt eind twintiger ja- 
Hendrik.Voor broer COE duurde het maar kot3 aan- ren, met de juist in gebruik genomen R.K. Kerk op de ach- 
gezien hij andere ambities koesterde. Henk van tergrond. 

De garage van Keizer Wilhelm. tige foto uit ca. 3 902 met daarop R, C, J.J., P en A 
In het artikel wordt vermeld dat Piet van de Geer van de Geer. 
met zijn 'Onen gezeten Op een vierpersoon' fiets De vier zonen van van de Geer op de Cpersoons fiets: v.l.n.r. 
reclamemaaMev~orzijnbedrijf.VanmevrouwJ.M. ~ . , ~ . , ~ , e n ~ . m n d e ~ e e r , r n e t  daarachtervaderpieter. 
Bisen berger-Krom hout ontvingen wij deze prach- (foto van omstreeks I 902). 

zonen van van de Geer 
10-62 



Anne Frank op het strand 

Bovenstaande foto is afkomstig uit een van de fotoalbums van de familie Frank. Volgens de aanteke- 
ning bij de foto is deze opname van juni 1934. Anne Frank (m) zit o.a. met mevrouw Schneider te 
genieten van een dagje op het Zandvoortse strand. Op de achtergrond is hotel Seinpost deels 
zichtbaar. 

l 

Foto: Anne Frank Stichting, AFFIAFS Amsterdam, the Netherlands 
11-63 
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Oberbayern 

In de jaren tussen 1957 en f 962 was een belangrijk deel van het Zandvoorts vermaak gevestigd aan de 
kop van de Zeestraat. Op bijgaande foto's een impressie uit die jaren. Om het beeld te completeren 
een overzicht van wat er zoal stond. Aan de noordkant, tussen de Stationsstraat en Burg. Engelbertsstraat, 

. . 

12-64 



Garage Rinko (in de voormalige redschuur), de patattent van Molenaar en een schiettent. Aan de zuid- 
'kant de botsautootjes. Tussen de Burg. Engelbertsstraat en Boulevard Favauge: de autootjes voor de 
kleintjes, de achtbaan, de trampoline en de patattent van Ben Rooze. Gaarne zou de redactie van deze 
omgeving fotomateriaal (W.O. de achtbaan) uit die periode willen ontvangen. 



Pieter Paap 1919 - 1989. 

Pieter Paap, zoon van Dirk Paap en Ant de Roode. 
Gehuwd met Marijke Dees op 27 november 7 948. 
Geboren op I4 februari 1919, Overleden op 22 
september 1989, zijn as werd verstrooid op de 
Ere begraa fpaats te Overveen. 

Dit is het verhaal van de heer Piet Paap die als 
drukker werkzaam was bij de heer Wim Gerten bach 
en door de Duitsers is opgepakt wegens het druk- 
ken van illegale bladen en pamfletten. 

DE OPSTAND. 

Nadat hij de lagere school had doorlopen kwam hij 
in dienst bij zijn neef de heer Wim Gertenbach als 
leerling typograaf. Tijdens zijn praktijkjaren ging hij 
in de avond in Haarlem naar school en na 4 jaar 
studie behaalde hij het diploma handzeHer. Daarna 
volgde hij een cursus lay-out om zelfstandig de op- 
maak van het drukwerk te venorgen. Op 18 jarige 
leeflijd werd hij belijdend lidmaat van de Nederlands 
Hervormde Kerk waar het toen de gewoonte was 
om naast de gePoofcverkondigingen, ook de ge- 
meenteleden, vanaf de kansel aan te zetten zich in 
te spannen voor de ware politieke partij in dit geval 
de Christelijk Historische Unie. Piet Paap was zeer 
politiek geinteresseetd, maar niet in de Christelijke 
Partijen omdat zij de menselijke waardigheid geen 
recht deden. Door het maken van drukwerk, had hij 
veel kontakt met Joodse ingezetenen, die onder- 
tussen ook zijn kameraden werden. Door hen werd 
hij meegevoerd naar het socialisme, de roden ge- 
noemd. Daarbij werd hij geconfronteerd met de rea- 
liteit van de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland. De 
toenmalige christelijke regering deed er te weinig 
aan om het tegen te gaan. Maar ondanks het vele 
onrecht wilde hij het christelijk geloof behouden on- 
danks dat vanaf de preekstoel steeds geschimpt 
werd op de rode rakkers van de S.D.A.P.( later 
P,v.d.A.) Een ontsnapte Joodse gevangene en ge- 
vlucht uit Duitsland vertelde over de gruwelijkheden 
die zich in Duitsland afspeelden, het is te ongeloof- 
waardig om het te begrijpen. In Nederland was daar- 
over net een boek verschenen de "Veensoldaten" 
genoemd, waarvan de inhoud overeen kwam met 
wat de Joodse vluchteling vertelde. Diverse kran- 
ten hebben ook het verhaal gepubliceerd maar het 
Pro-Duitse blad "De Telegraaf' wist alleen te mel- 
den dat het anti-Duitse propaganda was en dat de 
Joden een hetze wilden veroorzaken tegen het na- 
tionaal socialisme. 

Op 10 mei 1940 werd Nederland betrokken in een 
oorlog om het Arische Reich te vergroten. Het Pe- 
ger was er wel op voorbereid, maar tegen deze 
manier van oorlogvoeren waren de middelen om 
weerstand te bieden ontoereikend. Reeds op 14 
mei 1940 verkondigde de radio dat Nederland ge- 
capituleerd was. In die tijd had niet iedereen een 
radio, dus toen Piet het hoorde rende hij in kwaad- 
heid de straat op en riep, we zijn gecapituleerd en 
de Duitsers komen. Hij werd prompt aangehou- 
den door een lid van de luchtbescherrningsdienct 
en deze zei: "mee naar het politiebureau want je 
verspreidt valse berichten". Piet verzette zich he- 
vig en kwaad vluchtte hij een woning in vooral 
kwaad omdat hij aangemerkt werd als landverra- 
der. Uit het open raam van de woning riep hij de 
man toe om ook eens naar de radio te luisteren. 
Om 8 uur in de avond werd het bericht herhaald en 
van het politiebureau hoorde hij niets meer. De 
Joden in Zandvoort waren in alle staten van op- 
winding. "nu gaan wij hetzelfde meemaken wat in 
Duitsland reeds lang wordt bedreven". We pro- 
beerden hen tot rust en kalmte te manen en af te 
wachten wat er zou gaan gebeuren. In ékn klap 
werd alles anders. Niemand bestelde nog dsuk- 
werk en wat in de portefeuille zat werd geannu- 
leerd. Het resultaat was dat er maar voor 28 uur 
per week werk was. De toen nog rijke Grafische 
Bond voegde het ontbrekende geld bij het salaris, 
maar de kas raakte leeg vooral toen de bezetter 
verarderde dat de vakbonden niet meer mochten 
bestaan, hierdoor werd het salaris niet meer aan- 
gevuld. In de kennissen kring werd al spoedig over- 
legd op welke manier we iets tegen de bezetter 
konden ondernemen, Er werd besloten een knok- 
ploeg te formeren en deze bestond uit jonge men- 
sen, een heterogeen gezelschap dat niet aan po- 
litiek gebonden was. Piet drukte in die dagen 
reeds anti- Duitse leuzen op stroken en de leden 
van de ploeg gingen ze verspreiden en ophangen 
en opplakken. Ook werd de anti-Duitse brief van 
Koos Vorrink verzonden naar belanghebbenden 
en NSB'ers vanuit een geheim verzendadres. Te- 
vens deden ze mee aan het verspreiden van het 
illegale blad "Vrij Nederland. Een aantal inwoners 
had zich een WA uniform aangeschaft en gingen 
daarin paraderen. Zij waren lastige lieden en zeer 
brutaal. De knokploeg was altijd in de buurt als ze 
gezamenlijk gingen optreden en marcheren. Op 
de dag dat burgemeester Van Alphen in zijn huis 
gemolesteerd werd kwamen we net te laat want 
de politie en de Duitse soldaten waren ons voor. 
Wegens het vernielen van een Wehrmachtskabel 
in de duinen moesten de inwoners wachtlopen en 



op straffe van boete mocht je de aangewezen 
standplaats niet verlaten. De Zandvoortse politie 
moest er op toezien dat een en ander volgens de 
voorschriften zou verlopen. Al gauw bleek dat de 
mensen in het korps niet fout waren, maar wel volg- 
zaam aan de bezetter. Piet, zo eigenwijs als hij was, 
bleef steeds op zijn standplaats staan wat niet de 
bedoeling was. Hierop werd hij aangesproken met 
de mededeling, dat hij de gemeente in gevaar 
bracht en door zijn houding sabotage pleegde. 
Toen hij een keer te laat op zijn standplaats kwam 
kreeg hij wederom alle dreigementen te horen. Op 
een winternacht, het vroor wel 20 graden en he- 
vige sneeuwstormen gingen voorbij, had de ploeg 
het ontzettend koud. We stonden dit keer op het 
Gasthuisplein en we scholden hevig op de bezet- 
ter. We kwamen tot de slotsom, dat we moesten 
gaan schuilen en daarvoor hadden wij de bakkerij 
van Van der WerR uitgekozen en bij de warme oven 
hebben we de nacht uitgezeten. Blijkbaar had de 
politie ook geen zin om zich buiten te vertonen want 
we hebben over dit incident de volgende dag niets 
gehoord. 

Op een dag zei Wim Gertenbach dat IJS de Jong 
en Piet Paap in zijn kantoor moesten komen om 
een man te ontmoeten die werkelijk verzetswerk 
verrichtte. Al pratende zijn we uitvoerig ingegaan 

op de konsekwenties, als wij in de drukkerij ille- 
gaal drukwerk gingen uitvoeren en welke gevolgen 
het met zich meebracht als we gesnapt zouden 
worden. We besloten om, ondanks de Duitse ver- 
ordening van boete, gevangenisstraf of doodstraf, 
verzetsblaadjec en krantjes te drukken. De krant- 
jes werden edities van "Het Parool" en als deze 
gedrukt moesten worden kwam een zekere heer 
Frans Goedhart uit Amsterdam met kopij naar de 
drukkerij. Was eenmaal de oplage gereed dan ver- 
brandden wij de kopij en alle misdrukken en het 
lood werd zo vlug mogelijk omgesmolten. De kop, 
een cliché, werd steeds door een van ons mee naar 
huis genomen en in een schuilplaats gelegd. Bij 
Piet thuis was dat tussen de zwarte kolen want daar 
keken ze toch niet. De kranten werden met een 
transportíiets naar het station gebracht. Niet recht- 
streeks maar via allerlei wegen en steeds weer 
anderen, om de nieuwsgierigheid van de NSB in- 
woners niet te prikkelen. Op het perron stonden een 
paar PlTers uit Amsterdam en die vewoerden de 
pakken naar de hoofdstad in het postcompartiment 
van de trein. 

Einde eerste deel van deze episode. 

Foto: Links Pieter Paap en rechts Ijs de Jong bij de pers 
waar tijdens de oorlog "Het Parool" op werd gedrukt. Deze 
foto werd in 1948 gemaakt. 



Waarover spraken zij? 

Om te voldoen aan de belasting op het recht van 
Successie, deden Engel & Jan van de Valk op 12 
december 1807 aangifte van het overlijden van 
Al bert de Ruiter. Al bed woonde in Zandvoort, toen 
hij op 26 november 1807 overleed. Zijn ouders, 
broers en zusters waren reeds eerder overleden, 
za kan men in de aangifte lezen. 
Daarom waren het de kinderen van zijn broers en 
zusters die in aanmerking konden komen voos deze 
nalatenschap. Het ging a.a. om een huis met erve 
in het dorp Zandvoort, belend ten noorden het Plein, 
ten zuiden van de Kerkstraat, ten oosten van van 
de WetH. Volgens de erven was het onroerend 
goed FL 150,= waard. Meubelen, mannen en 
vrouwenkleding hadden een waarde van FL 3OO,= 
en er was FL 400,= kasgeld. Voordat deze aan- 
gifte werd geaccepteerd, moest men toch eerst één 
en ander gerechtelijk laten taxeren. Het deel meu- 
belen werd verhoogd tot FL 350,=, omdat er ook 
nog koopmanswaar aanwezig was. Zo kwam de 
totale waarde van de nalatenschap op FL 900,=. 

Daar gingen vervolgens de schulden van af. Dat 
waren huis houdelij ke- en negotieschulden van 
FL 400,=, begrafeniskosten en andere doods- 
schulden van FL l OOT=. De zuivere rest ging ver- 
volgens in vijf gelijke delen naar Engel, Jan en Floris 
van de Valk, wonende in Zandvoort, alsmede Jacob 
van de Val k, wonende in Al kmaar en Kaatje Ar. de 
Ruiter, ook wonende in Zandvoort. Tenslotte moest 
dan ook het recht van Successie van FL 40,= nog 
be-taald worden. Dit alles op 4 juni 1808 geregeld 
en voor accoord getekend door Engel van de Valk, 

AGM van der Oord-Wisker 

Klinkerfje 7 
Wie heeft voor het Genootschap Oud Zandvoort de 
originele Klinken van de jaargang 1981, de num- 
mers l ,  2,3 en 4; van 1982 de nummers l en 2 en 
van 1984 nummer 2? 
Wij zouden graag deze nummers in ons bezit wil- 
len hebben ten behoeve van herdruk. Uw reactie 
aan J. Paap, Celsiusstraat 33, telefoon 571 5967. 

Klinkertje 8 
Oude gebaksvitrine Bakker van der Mije uit de 
Willemsstraat. Vitrine is ca. 75 jaar oud, afmeting 
50 x 50 x i70  cm, moet worden opgeknapt. Prijs: 
donatie of tegenprestatie ten gunste van GOZ. Te- 
lefoon tijdens kantooruren 023-571 571 5. 

n 
Klinkerfje 9 
Huig Bonnie Molenaar is op zoek naar de com- 

Kíin kerfje 1 0 
Zoals bekend wordt er in "De Klink" regelmatig aan 
al dan niet verdwenen winkelslbedrijven in Zand- 
voort aandacht besteed. Wij zoeken nog materiaal 
("diggelen', bestek, facturen, kwitanties enz., enz.) 
om dit digitaal te kunnen fotograferen. Mocht u iets 
in uw bezit hebben, dan verzoeken wij u contact op 
te nemen met de secretaris, de heer A. Koper, te- 
lefoon 5778441 (door de week, graag na 19.00 
uur). 

Klinkertje 17 
Het toerisme is onlosmakelijk met ons dorp ver- 
bonden. In de iwintigerjaren van de vorige eeuw is 
er de nodige "kitsch" voonverpen op de markt ge- 
bracht. Ik heb er een aantal in bezit (denk hierbij 
aan vaasjes, schaaltjes, asbakken, kop en scho- 
tels, lepeltjes enz., enz.) Graag zou i k een nog mm- 
pleter beeld willen maken van wat er toen zoal in 
omloop was, zodat ik dit fotografisch kan vastleg- 
gen. A. Koper, telefoon 57 18441 (door de week 
na 19.00 uur). 

plek tekst (3 coupletten) van het oprichtingslied van 
"Onderling Hulpbetoon" Dit staat helaas niet in het 
geden kbaek. Telefoon 023-57 f 5952 



Toen en nu 

Groeten uit. . . . . . 

Hoe groot is de invloed van de fotografie geweest 
op het toerisme. Tegenwoordig is dat niet meer 
weg te denken. Het hele jaar draaien de centrales 
door voor zomer- en wintersportfoto's Digitale fo- 
tografie is op dit moment een hot item. Je fotogra- 
feert en snel daarna via web-pagina's en of e-mail 
kun je de plaatjes versturen. 
Dat was vroeger wel anders, toen er nog glasplaten 
als negatief werden gebruikt (de familie Rakels 
bezit er nog vele en daar hopen we in de toekomst 
wat dieper op in te gaan). Prachtige platen zijn er 
geschoten en die vonden hun weg in de 
prentbriefkaartenhandel. Men wilde toch vooral de 
achterban Baten zien waar de vakantie werd door- 
gebracht. Tegenwoordig is er een levendige han- 
del tussen verzamelaars. Ze moeten bewaard blij- 
ven, want vele beelden zijn verdwenen, toen en nu 

Rechtsboven een prentbriefkaart uit lang vervlogen tijden met 
duidelijk de oude watertoren in beeld. De kaart isverzonden 
op 15 augustus 1929. 
De kaart daaronder van het mannetje in de (verkeerde) kle- 
derdracht is van nog oudere datum. Helaas is het jaartal niet 
te onderscheiden, maar de kaart is verzonden op 31 augus- 
tus met als apart detail, dat deze kaart verzonden is door 
ene Harry. Veel van dit soort kaarten zijn gemaakt, waarbij 
een deel open kan, waardoor diverse kleine foto" van Zand- 
voort tevoorschijn kwamen. Uit andere plaatsen zul je onge- 
twijfeld hetzelfde plaatje tegenkomen, echter met andere tekst 
en foto's. Hiernaast ziet u de Strandweg en het begin van de 
Haltestraat aan de kant van het Raadhuis en het oude Post- 
kantoor. 
Op de volgende bladzijde van boven naar beneden een kaart 
met diverse afbeeldingen van voor de oorlog. Duidelijk is te 
herkennen, dat de watertoren een prachtige locatie is om 
vanuit te fotograferen, gezien de beelden naar het noorden, 
oosten en westen. Het andere plaatje is de vijver in het 
Wandelpark "Kost Verloren". Op de achterzijde 4 postze- 
gels van 1,5 cent en verzonden op 30 mei 1921. 
Daaronder een beeld van na de oorlog. Ook hier is dankbaar 
gebruik gemaakt van de nieuwe watertoren met foto's naar 
alle windstreken. Op 2 augustus 1955 is deze kaart verzon- 
den door ene Francien Vermaak, Van Speijkstraai 6 te Zand- 
voort. 
De kaart daaronder rechts is geschreven vanuit het restau- 
rant van Bouwes Palace en verstuurd op 4 juli 1967. Let daarbij 
op het plaatje linksboven van deze kaart waar Bouwes Palace 
nog halverwege in aanbouw is. 
Met het verstrijken van de jaren, modernere technieken en 
vrij heden van de mens worden de kaarten ook fraaier. Meer 
en meer strand beelden met o.a. topless-dames verschijnen 
er in de kaartenbakken. Zandvoort verandert dus, ook de beel- 
den dienen jaarlijks aangepast te worden. Toen maakte men 
veel gebruik van dezelfde foto's. Nu kan dat niet meer. 
Als laatste rechtsonder een sfeerbeeld van het Zandvoortse 
strand op een kaart uit het jaar 2000. 
HO, kaarten eigen collectie 
1 8-90 





Werken aan je gezondheid deed je in de z 
Jubileumfoto Roode Kruis het golfslagbad "De Duinpan", Vondellaan 

eventiger jaren in 
57. 

De foto is genomen tijdens de receptie ter ere van het 25-jarig jubileum van de afdeling Zandvoort. 

Staande van links naar rechts: 
l. A. Loos 
2. J. Kraaienoord 
3. J. van der Weiff 
4. C. de Jong 
5. J. Loos 
6. J. Brugman 
7. G. Piers 
8. A. Frank (Beekhuis) 
9. M. Jansen 
i 0. W, van Koning bruggen 
11 . H. Borstel 
12. D. Doornekamp 
13. B. Reurts 
14. Dhr. Suurland 
15. Mw. Hamburg 
16. Dhr. Noppers 
17.'Mw. Paap 
18. Dhr. Zwemmer 
19. Mw. Doornekamp-Terol 
20. Dhr. - 
21. Mw. Groen 
22. Mw. Kerkman-Casander 
23. J. Kraaienoord 
24. Mw. Poots 
25. Mw. Castien-Poots 
26. Mw. Hams 
27. Mw. Joukes-Paap 

Zittend van links naar rechts: 
l. Dhr. van der Ban 
2. Dhr - 
3. Dhr. de Jong 
4. MW. - 
5. MW. - 
6. Dhr.- 
7. Dhr. Jung 
8. Dhr. - 
9. Dhr. - 
10. Dhr. Flieringa 
f l. Dhr.Poots 
12. Mw. Molenaar-de Wilde 
13. Dhr. Bantjes 
14. Dhr.- 

28. Mw. v a n  de Klauw 
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Verslag van Fol klorevereniging "De W u f  

In deze Klink weer wat wetenswaardigheden van 
Fol klorevereniging "De Wurf' 
De toneeluitvoeringen "De Strandweg" en "Verhu- 
ren is ook niet alles" waren dit jaar weer een groot 
succes. Op zaterdagavond een uitverkochte zaal, 
maar ook op de zondagmiddag bijna een volle zaal! 
De uitvoering ap de zondagmiddag is ooit in het 
leven geroepen omdat een aantal oudere mensen 
's  avonds niet meer de deur uit wilden. De regie 
was in de vertrouwde handen van Rob van Toorn- 
burg, iemand die altijd weer de juiste personages 
weet neer te zetten. Bij deze uitvoering maakten 
vier dames, die zich vorig jaar als nieuw lid had- 
den aangemeld, hun debuut. Met volle overgave 
speelden zij de rol van "Amsterdamse dames". 
Ook de jeugd is bij "De Wurf" goed vertegenwoor- 
digd; hadden we vorig jaar Sheila Valies en 
Stephan Koper, dit jaar hadden we Iris van Nes er 
bij. De uitvoeringen leverde 18 nieuwe donateurs 
en 4 nieuwe leden op. 

Een aantal leden van "De W u f  heeft haar welwil- 
lende medewerking verleend aan de opnames van 
TV NoordHolland in het Zandvoorts Museum. Deze 
opnames zijn reeds diverse keren uitgezonden. Als 
deze "Klink" bij u in de bus ligt heeft "De W u f  haar 
acte de presence op de Nationale Klederdrachten 
Schouw op 7 juli op het Gacthuisplein alweer ach- 
ter de rug. Groepen uit Groningen, Friesland, Over- 
ijssel, Gelderland en Zeeland, maar ook van an- 
dere streken waren hier vertegenwoordigd. De 
Schermer Dansers uit west Friesland traden op als 
dansgroep. 

Dan nog iets geheel anders: "De W u f  is voor een 
van haar volgende voorstellingen op zoek naar een 
ronde tafel op een middenpoot. Heeft u voor ons 
zo'n tafel ter beschikking, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn een berichtje te geven aan het nieuwe secreta- 
riaat: Mevrouw M. Hollander, Constantyn 
Huygenstraat 15,2041 N L Zandvoort. 

Freek Veldwisch 
Voorzitter 

Vervolgens was er de jaarvergadering. Het bestuur 
heeft een wijziging ondergaan: de secretaris Hans Ansichtkaaflvisafslag "De WurF'l lgS6 

v.l.n.r.: Hans Gansner, Rie Molenaar, -, Kiek Bluijc, Francis Gansner heeft na 43jaar (!) zijn functie Hendriks, Gijs Mol, Rieka Paap, Mien Kerkman, Engel Le- 
gen aan Hollander. 2e Penningmeecter ve ,  Nel Houtenbos, Alie Swart, Mieke Hollander. Anc 
Molenaar heeft haar functie na 33 jaar C!) overge- Veldwisch-Kerkman. Jaap Paap, Enciel Kerkman en Freek 
dragen aan Lieneke van der Veen. Veldwisch 



Nieuwe Leden 
Berg Fam.c.W.N. van den 
Boekelman Dhr. R. 
Bol Fam. P. 
Fransen Fam. E. 
Keur Dhr. E. 
Kluyskens Dhr. C. 
Kofler Fam.P. 
Koningsbruggen Fam. van 
Laan Dhr. Ch. van de 
Post Dhr. P. 
Posterjr Dhr. E.J. 
Reurts Fam.B. 
Schmidt Dhr. B. 
Vreeburg Mevr. P.C. 
Warmerdam Fam. M.M. 

Celsiusstraat 46 
Burg. Engelbertsstraat 50 
Jhr. P.N. Quarles v. Ufferdlaan 18 
Zeestraat 57 
Hoogeveenseweg 1 8 
Comodovaraan 7 
van Lennepweg l 04 
Keesomstraat 50 
Dr. C.A. Gerkestraat 47zw 
Corn.Slegersstraat 2a 
de Favaugeplein 61 1hs 
Hertog Albrechtstraat 23 
Prinsenhofstraat 1 
Van der Duyn v.Maasdamlaan 14 
Timorstraat 52 

2041 TK Zandvoort 
2042 KP Zandvoort 
2042 PR Zandvoort 
2042 L 8  Zandvoort 
7931 TD Fluitenberg 
1 704 VH Heerhugowaard 
2041 LL Zandvoort 
2041 XB Zandvoort 
2042 EN Zandvoort 
2042 GP Zandvoort 
2042 TS Zandvoort 
2435 XA Zevenhoven 
2042 KG Zandvoort 
2181 XD Hillegom 
21 03 TV Heemstede 

"Zegt 't voort, zegt 't voort" 

Tentoonstelling 
In het Katwijks Museum zal van 7 juli tJm 6 oktober 
200 1 een overzichtstentoonste~ling zijn van schil- 
derijen en aquarellen van Haagse School kunste- 
naar D.A.C. Artz. Aldaar zal ook het schilderij te 
zien zijn "Zittend Zandvoorts meisje met mand". Dit 
kunstwerk is eigendom van het Genootschap Oud 
Zandvoort en zal daarna weer te bezichtigen zijn in 
het Zandvoorts Museum. Wam aan bevolen. 

ZHC 
Recentelij k verscheen het "Lustrum boek ZHC, 65 
jaar Zandvoortsche Hockey Club." Het Is een zeer 
speciaal boek geworden waarvan slechts 200 
exemplaren (!) gedrukt zijn. In dit schitterend uitge- 
voerde boek natuurlij k vele foto's uit de historie van 
de ZHC, zoals het Heren l team van 193811939 
met Meeth, Beets, Nucink, Perlstein, Metselaar, 
Haan, Weenink, Polman, Petrovitch, Bolwidt en 
Van Pagee. Tevens kunt u lezen dat in 1935 Van 
Petegenn's Boekhandel was gevestigd aan de 
Burg. Engelbertctraat 11, tabak-, sigaren- en 
cigarettenrnagazijn A. van der Werff op de Groote 
Krocht 3,Electro-technisch Bureau J.H. van Keu- 
len, met de nieuwste schijnwerpers en leeslampen 
in de Diaconiehuisstraat 26 en dat je voor sport- 
artikelen, alsmede rijwielreparatien naar H.C. 
Nieuwenhuizen in de Pakveldstraat 4 moest. Nu al 
een collectors item. 

GO2 najaarsbijeen komst 
Een datum om alvast in uw agenda te noteren: 

26 oktober a.s. 
Nadere informatie over het programma vindt u in 

het volgende nummer van "De Klink" 

"Hoort burger hoort'" 

Geschiedenis Zeestraat en zijn bewoners (2) 

De heer Louw van den Bos, thans wonende te 
Aalten, was klasgenoot van alle kinderen die 
Geerge Kiefer in zijn verhaal beschrijft. In school 
G aan de Parallelweg was hij het kameraadje van 
Flip Bloemendal. Zelf woonde hij aan het Schuiten- 
gat en in f930 scheidden hun wegen zich, maar 
zij bleven contact houden. Flip ging naar de HBS 
te Haarlem en Louw ging naar de Kweekschool. 
Als onderwijzer raakte hij betrokken bij de verzets- 
groep van Harmen Elzinga, hoofd van de Rijks- 
leerschool. Flip raakte volop betrokken bij het 
drama van de jodenvervolging. Samen met zijn 
broer Harry assisteerde hij in Zandvoort Rabbi 
Frank met het samenstellen van de lijst van inwo- 
ners die gedwongen moesten vertrekken. Deze 
lijst moest worden ingeleverd bij de door Duitsers 
gecontroleerde Joodse raad in Amsterdam. 
De weduwe Bloemendal-Zilverberg en haar zus- 
ter werden op de lijst gezet, maar de broers Flip 
en Harry werden dat niet. De zusters werden ver- 
volgens op transport gezet en vermoord, maar 
naar beide broers werd niet gezocht, 
Verstopt in een kast ondergingen zij de voor hun 
meest beschamende gebeurtenis in hun leven. 
Hun moeder had hen bezworen om nooit en te nim- 
mer te voorschijn te komen, toen beide vrouwen 
werden opgehaald. Heel veel later kwam Flip 
hierop terug tijdens een bezoek aan Louw van den 
Bos. Omdat een moeder te allen tijde hoopt dat 
haar kinderen haar overleven, stelde zij deze daad. 

(een verkorte weergave van het door L.N. van den 
Bos ingezonden stuk) 
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G E N O O T S C H A P  
OUD ZANDVOORT 

Opgericht l l december 1970 

e-mailadres: genootschap-oud-zandvoort@ hotmail .com 
Werkgroepen Genootschap: 
Indien u zelf actief wilt deelnemen aan onderzoek van Zandvoorts historie, dan 
zijn er de volgende werkgroepen: 
- Genealogie, contactpersoon Arie Koper, 023-571 8441. 
- Monumenten & grafstenen, contactpersoon Jaap Kerkman Azn, 
023-571 50 1 3. 
Zelf kunt u ook het initiatief nemen om een werkgroep op te richten. 

"Klinkertjes": 
Indien u een oproep wilt plaatsen om histon'sch materiaal te ruilen of Ze verkrijgen, 
kan dit gratis (maximaal 5 regels) in de rubriek "Klinkertjes." Deze service geldt 
alleen voor leden van het Genootschap Oud Zandvoort. De advertentie mag niet 
van commerciële aard zijn. Vermelding van naam en adres of naam en telefoan- 
nummer in de advertentie is verplicht. Uw tekst dient binnen te zijn op de sluitings- 
datum van de kopij (zie colofon). 

Giften: 
Indien u het werk van het Genootschap Oud Zandvoort met een - in principe fis- 
caal aftrekbare - gift wilt ondersteunen, kunt u uw bijdrage storten op onze reke- 
ning van ABN-AMRO te Zandvoort. Hiervoor is het Genootschap u zeer erkente- 
lijk. 

Op zoek naar een Oud Zandvoorts cadeau? 
Iets te vieren, iets te schenken? Denk dan eens aan een ingelijste afbeelding van 
een echt Oud Zandvoorts tafereel van "Bing en Braet." U hebt keuze uit twee 
kleurenafbeeldingen. Voor nadere informatie: de heer Crabbendam, telefoon 023- 
571 2514. 

Opruiming? Voorzichtig, niet weggooien! 
Grote schoonmaak, verhuizing of een andere aanleiding om eens op te ruimen? 
Indien u spullen, foto's (ook oude familiefoto's met herkenningspunten van ons 
dorp), knipsels of andere publicaties over het Zandvoorl van vroeger Zegen komt: 
a.u.b. niet weggooien! Schenk het aan het Genootschap Oud Zandvoort. 

Advertenties: 
M.A.J.M. Crabbendam, 023-571 2514. 
Beschikbare formaten: hele, halve, kwart en l16 pagina 
Tarieven op aanvraag. 

Adressen cultuur-historische verenigingen 

Fol klorevereniging Historische Modelbouw Vereniging 
"De WurF" "Bomschuit Bouwclub" 
secretaris: H. Gansner, secretaris: H.C. Bakker 
telefoon 023-571 5068 telefoon 023-571 583.6 

n!! 
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Bestuur 

Losse verkoop "De Klink": 

Bruna Balkenende 
Grote Krocht 'i 8 

Zandvoorts Museum 
SwaBuëstraat 'l 

ISSN 1384-7082 

Vootziiter: 
ing. G.A. Cense 
Kostverlorenstraat 11 5 
2042 PL Zandvoort 
023-571 5715 
geracerise-v-lingen.demon.nl 

l 

Vice-voorzitter: 
ir. C.J. Wagenaar 
023-571 3999 

Secretaris: 
A. Koper 
023-571 8441 

Penningmeester: 
M.A.J.M. Crabbendarn 
023-571 2514 

Leden: 
A. Joustra-Brokmeier 
023-571 51 55 

J. Paap 
023571 5168 

W.A.H. Keur 
073-621 7222 

J. Paap 
023-571 5967 

Ereleden: 
P. Bmne 
ir. C.J. Wagenaar 
M. Weber 

Erepenning: 
P. van de Mije KCzn t 

Contributie: 
Minimaal fl 20,= (excl. verzend- 
kosten) per jaar. 

Bankrelatie: 
ABN-AMRO te ~andvmrt, 
rekening nr. 565738305 
Giro-rekening: 4206723 t.n.v. 
Genootcchap 'Oud Zandvoort." 
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