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Grote Krocht 3-5, Zandvoort 
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Hé ju, hael jai ewe 
een blommetje 
bai Jopie Bluijs! 

De specialist in al Uw Bloemwerken ....... . 

Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060 

Natuurlijk, er zijn al aquarel-, teken- en 
schetsblokken op de markt, ook 

heel behoorlij k van kwaliteit, 

hoewel kwaliteit men papiersoorten kunnen de door vinden. ons niet gebruikte heeft 
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"De KIM" 

Het blad 'De Klink* is een kwartaatuitgaw 
van het Genootschap "Oud Zandwoff en 
wordt samengesteld onder verantwoorde- 
lijkheid van het bestuurvan het genmkhap. 
Met het uitgeven van het blad siree8 het 
bestuur naar een grotere bekendhdd m 
de geschiedenis van landvoort %n het b& 
M e r e n  van de belangstelling h l e m .  

Redactie "De Klink": 

Peter Bluijs, (hoofdredacteur) 
Brededestraat 28 
2042 BE Zandmrt 
023-571 8292 
p.bluijs@hetnet.nl 

Theo Hilbers 
Keesomstraat 269 
2044 XK Zandvoort 
023-571 4621 
tb.rnhilbers@freeler.nl 

Jaap Kerkman Azn 
Burg. Beeckmanstraat 24 
2041 PN Zandvoort 
023-571 501 3 

Arie Koper 
W. Kloosstraat 9 
2041 BKZandvoort 
023-571 8441 
arie-kope@hotmail .mm 

Hanneke Molenaar 
Westerpatkstraat 27 
2042AV Zandvoort 
023-571 8519 
EW48helmich@cs.rom 

Hany Opheikens 
Sumatrastraat 1 
21 03 TG Heemstede 
023-529 4884 
hopheikens@hotrnail.com - 
Ledenadministratie: 

Adreswijziging en aanmelden 
nieuwe leden: 
mevrow E. Hoogeniorst-Schuiten 
Oostersiraat 1 
2û42 VE Zandvoort 
023-571 8177 
rdhoogervo~t@hotmaiI.corn 

- 
Volgende ultgave "De Klink" 

Deze zal half april verschijnen. 
Tekst enlof fotomateriaal uiterlijk 
1 februari bij de redactie aanleveren. 

"DE KLINK" 
Kwartaduitgave vm 

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

22" jaargang, nummer 85, winter 2002. Prijs los nummer € 3,= 

Voorwoord 

Waarde genootschapsleden, 

het eerste nummer van dit jaar verschijnt op een moment, dat er zich 
een aantal belangrijke gebeurtenissen voordoet. Om nu maar in ons 
eigen dorp te beginnen: we hebben op 19 december afscheid moe- 
ten nemen van het Zandvoorts Nieuwsblad. Hierdoor is de laatste 
onafhankelijke nieuwsbron alhier geschiedenis geworden. Het ge- 
mis zal zich in de toekomst nog meer doen voelen, daar latere gene- 
raties niet meer zullen kunnen putten uit deze wekelijkse, kwalitatief 
goede informatiebron over het wel en wee in ons dorp. 

Tevens hebben we op de laatste dag van vorig jaar afscheid geno- 
men van de gulden. U betaalt nu in euro's. Ook voor de geschied- 
schrijving is dit een belangrijk omslagpunt. Latere lezers van histori- 
sche documentatie zullen moeite hebben met begrippen als daalder 
en knaak en b.v.dat het florijnteken staat voor gulden. 

Een andere grote gebeurtenis is het voorgenomen huwelijk van kroon- 
prins Willem Alexander met MSixima Zorreguieta op 2 februari a.s. 
Voor de redactie van "De Klink was dit aanleiding een overzicht te 
maken van personen van koninklijken bloede en hoogwaardigheids- 
bekleders die Zandvoort ooit eens met een bezoek vereerden. Mocht 
u zich hier niet genoemde bezoeken herinneren, dan zouden wij dat 
gaarne van u vernemen. Wellicht hebt u hiervan ook nog een foto 
voor plaatsing in "De Klink" 

Dan is in dit voorwoord een gelukwens aan het Zandvoorts Museum 
meer dan op zijn plaats! Het Zandvoorts Museum is onlangs opge- 
nomen in het Museumregister en behoort daarmee tot de officieel 
erkende musea in Nederland. Deze erkenning is een mooi vertrek- 
punt voor een mogelijk intensievere samenwerking tussen het Zand- 
voorts Museum en het Genootschap "Oud Zandvoort". 

Tenslotte wenst de redactie u weer veel kijk- en leesplezier en ont- 
vangt graag weer uw reacties, En natuurlijk onze beste wensen voor 
2002! 



A 
Het bestuur van het Genootschap "Oud Zandvoort" 

m nodigt u uit tot het bijwonen van de 

"GENOOTSCHAPSAVOND" 
W vrijdag 8 februari 2002 

De avond zal zoals te doen gebruikelijk gehouden worden in 
gebouw "de Krocht", de aanvang is om 20.00 uur. 

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 

Opening door de voorzitter 

Boswachterij Elswout, 
Het onderwerp van de avond wordt Boswachterij "ELSWOUT". Veel Zandvoorters hebben hun 

werkzaamheden op het landgoed verricht. Een aantal van hen heeft tijdens hun werkzaamheden 
een bijnaam overgehouden; dat was noodzakelijke bij mensen met dezelfde achternaam. De 

causerie wordt met dia beelden ondersteund. 
Zie artikel "Landgoederen van Kennemerland", pagina 3. 

Pauze met verloting 

Muzikaal intermezzo van de Davida's 

Bij het ter perse gaan van "De Klink" was het bestuur van het GOZ nog bezig een passende film 
over oud-Zandvaart te verzorgen. 

Einde 
Vanaf 19.1 5 uur zuilen weer diabeelden van vroeger doorlopend getoond worden, 

samengesteld door Ton Drommel, 

I ;rent : 'Kraan@ Lekw met Zandvoottse vislopers, Circa 1 750. 
I 



De landgoederen van Kennemerland 

's Winters in he t grachtenpand en 's zomers in het 
buitenhuis. 

In de omgeving van Zandvoort zijn een aanhl prach- 
tige landgoederen. Misschien kent u ze van een 
wandeling of fietstocht via het visserspad naar 
Kraantje Lek: Elswout, Koningshof en Duinlust in 
Overveen. Eeuwenlang liepen de vislopers met 
manden vol vis (vaak de vrouwen) over dit pad 
dwars door de duinen naar de Vismarkt op de Grote 
Markt in Haarlem. Oe binnenduinrand was in voor- 
bije eeuwen zeer in trek bij regenten en rijke koop- 
lieden uit Amsterdam. 's Winters woonden ze in 
hun grachtenpand, 's zomers in hun "paleis" op het 
landgoed. In het VOO jaar gingen de tapijten, het lin- 
nengoed, de serviezen en het tafelzilver en alles 
wat men verder nodig had, samen met het perso- 
neel naar het buitenhuis en in het najaar weer terug 
naar Amsterdam. 
In deze tijd zou je een vakantiehuisje bouwen of 
huren. Maar toen liet de adel huizen met daarbij 
prachtig aangelegde tuinen creëren waar ze iedere 
zomer met de hele familie naar toe trokken. Met 
name in Elswout hebben Zandvoorters eind 18de 
eeuw meegewerkt bij de aanleg van de Iandschap- 
pelijke tuin zoals die nu nog te zien is. In opdracht 
van Boreel, die toen op Etswout woonde, had tuin- 
architect Georg Michael een plan voor deze tuin 
gemaakt naar de mode van die tijd. 

Mieke Wilmink is al jarenlang vaste rondleidster op 
landgoed Elswout en vete andere Landgoederen 
van Kennemerland. Aan de hand van dia's neemt 
zij u op vrijdagavond 8 februari mee voor een rond- 
wandeling door deze prachtige streek. 

Oproep 

Uw vereniging Genootschap "Oud Zandvoort" is 
een bloeiende vereniging en als zodanig de groot- 
ste vereniging in Zandvoort. 
Er bestaat een grote hoeveelheid kennis onder de 
leden inzake cultuurhistorie van Zandvoort. Ook 
blijkt dat veel leden zich op diverse terreinen en- 
thousiast bezighouden met allerlei historische za- 
ken met betrekking tot Zandvoort. 
Het bestuur van uw Genootschap wordt gevormd 
door een aantal enthousiaste mensen die er alles 
aan doen om de kennis en het enthousiasme, dat 

bij de leden bestaat, op een productieve manier 
samen te brengen en te gebnii ken. 
Maar uw bestuur kan niet alles zeîf doen. Zandvoort 
heeft een schitterend museum gekregen en, zoals 
u weet, is dit museum officieel erkend. Doch ook 
het museum is voor zijn functioneren man kelijk van 
vrijwi l legers. 
Wat er in Zandvoort ontbreekt zijn gidsen en rond- 
leiders voor het museum en dorpswandelingen. Met 
name toeristen blijken het heel plezierig te vinden 
wanneer zij informatie en rondleiding kunnen krij- 
gen, zowel in het museum als in ons mooie dorp. 
Dit is evenwel thans niet mogelijk. Uw bestuur zoekt 
daarom vrijwilligers die, na een korte opleiding, in 
staat en bereid zijn deze rondleidingen te verzor- 
gen. Er moeten genoeg mensen zijn binnen onze 
vereniging, die af en toe op oproep beschikbaar 
zijn om dit leuke werk te doen. De frequentie be- 
paalt u zelf. Stel uw bestuur niet teleur, want, on- 
danks het grote enthousiasme, kan het bestuur niet 
alleen de kar trekken. 
Voor informatie en aanmeldingen kunt u zich wen- 
den tot de heer A. Koper, secretaris. 
Hopelijk kunnen we op korte termijn een eerste 
infomatieavond organiseren. 
Meldt u aan! 

W.A.H. Keur 

Interesse in modelbouw? 

Zin om gezellig bezig te zijn met met nabouwen in 
miniatuur van getiouwen uit het vroegere Zandvoort. 
Bij de "Bomschuit Bouwcfub" bent u van harte wel- 
kom. Kom eerst eens langs op de dinsdagavond, 
van 1 9.00 tot 20.30 uur, in ons clubhuis aan de Tol- 
weg (u herkent ons aan het roer op de deur) om te 
kijken waar wij zoal mee bezig zijn. 
Het bestuur van de Historisch Modelbouw Vereni- 
ging "Bomschuit Bouwclub" wenst alle lezers van 
"De Klink" het allerbeste voor 2002. 



Verslag GOE-avond 26 oktober 2001 

De zaal in "de Krocht* was reeds vroeg bezet om 
te kijken naar de oude prenten van straten en 
strand gezichten zoals het geweest is. He5 heeft 
nog een ieders belangstelling, alhoewel men zich 
moet afvragen wie van de jongere generatie nog 
weet wat en waar het was. Over een aantal jaren 
zullen de nieuwe leden die de avonden bezoeken 
enige uitleg behoeven. Een speaker kan hierin dan 
een wel korne aanvulling leveren. 
Door wat moeilijkheden met de vetilichting, opende 
de voorzitter, de heer G-Cense de avond in een 
roze lichtbron, wat enige hilariteit gaf. In zijn toe- 
spraak memoreerde hij twee trouwe leden welke 
het Genootschap ontvallen zijn. Mevrouw A.G.M. 
van der Oord-Wisker, we zullen haar artikelen in 
"De Klink" node missen. Verder de heer H. V m a n ,  
die veel kon vertellen uit de tijd dat zijn oudem op 
Zandvoort wuonden. Als Genootschap verliezen 
we een stukje uit het verleden, ie% wat moeilijk op 
te vangen is. De nabestaanúen wensen we veel 
sterkte toe met het verlies van hun dierbare. 

De inhoud van de avond stond in het teken van de 
Blauwe tram. Om ons hierover te verhalen, was uit- 
genodigd de heer G. Schaap, oud employee van 
de HZHTM en nu directeur van het NZH tram mu- 
seum. Het ontsluiten van Zandvoort werd na de 
oprichting van het badhuis een aantrekkelijke aan- 
gelegenheid. Tot in de 19e eeuw werd het vervoer 
van passanten en goederen gedaan met paard en 
wagen over een randweg en later over een klinker- 
bestrating naar het achterland. De voerlieden ston- 
den onder de BEL om te voorkomen dat anderen 
clandesüene vrachten vrij van belastingen zouden 
vervoeren. In 1895 kwamen bij de gemeente 
Haarlem investeerders om te komen tot een elek- 
trische tramweg tussen Haarlem en Zandvoort. Het 
beginpunt zou dan zijn bij het brongebouw aan het 
Frederi kspark en het eindpunt bij Hotel d'Orange. 
Met veel tussentijdse besprekingen ging de tram 
rijden en in 1899 kwam de eerste aan op Zand- 
voort aan het Tramplein. De belangstelling was 
groot (zie de foto in de laatste KLINK, welke geno- 
men werd van de feestelijke aankomst, door de 
heer Ant. Bakers). Uiteindelijk reed de tram van 
Amsterdam naar Zandvoort. Veel dagjesmensen 
hebben gebruik gemaakt van de Blauwe tram, 
maar toen de concessie afliep, wilde de gemeente 
Amsterdam deze grote concurrent van de stads- 
tram wel weg hebben, want de grote wagens be- 
heercten en hinderden het verkeer enorm. Weg tram 
dus; in l957 kwam een eind aan een uniek stuk 

tramweg his@rieme1b, dmsr velen nu nog mm& 
wordt gemist. 
Na de pauze was h&)w@&aan Klaas Koper. Als 
beste omroeper van Nededand hield hij op rijm een 
alleraardigste prornotietoe~pmak om het boekje 
*De Dorpsomroeper" tegaanik~pen* Hei geeft een 
overzicht, tot zover mogelijk in Mverleden, wie de 
omroepers op Zandvoort waren. Met boekje is te 
koop in het Zandvoorts museum. (Een wat langer 
verblijf in het museum is overigens zeker meer dan 
de moeite waard). 
Na de gebruikelijke verloting wist de heer G. Loog- 
man de aanwezigen kostelijk te amuseren met zijn 
opsomming van de bijnamen, behorende bij de 
gebruikelijke achtmamen. Hilariteit ontstond als 
de spreker er helemaal naast zat en vanuit de zaal 
verbeterd werd. Dat door veel dorpsgenoten de bij- 
naam met enige trots gedragen wordt, lieten en& 
kele dia's zien, waarbij op een aantal woningen het 
bijnaammonogram op de gevel zichthaar gemaakt 
is. Het meeste succes had de spreker met zijn blote 
kanijnenhilletjes, blank te koop aangeboden bij de 
deur. Om dit ondeniverp succesvol te laten verlo- 
pen heeft men de hulp ingeroepen van Ton Drom- 
mel. Hiewuor hartelijke dank. 
Een avond met een zakelijk begin maar met een 
spetterend einde. Aan het eind van de avond werd 
een film vertoond over de rittussen Amsterdam en 
Zandvoort. Deze gaf de aanwezigen het gevoel 
weer even zelf plaatsgenomen te hebben in die 
prachtige oude Blauwe tram van weleer. Iets om 
over na te praten tot in de kleine uurtjes. 

Om in uw agenda te noteren: 
volgende ledenavond in "de Krochr, 

vrijdag 8 februari 2402. 
Algemene Jaarvergadering in strandpaviljoen 

*het Trefpunt", 
vrijdag 17 mei 2002. 

De najaars ledenavond in "de Krochr, 
vrijdag 25 oktober 2002. 

Uw contributie (in Euro's) voor dit Jaar: 
Voor leden weIke wonen in de gemeen- 
te Zandvoort en Bentveld f 9.25 
Voor leden in de buitengebie 
den, waar ook ter wereld E 13.85 
Deze leden ontvangen van het Genootschap het 
blad *De Klink*. "De Klink* in de losse v&mp gaat 
3 euro kosten en is verkrijgbaar bij de Bruna boek- 
handel. 



Wij gedenken 

Hoewel wij met veel genoegen bij herhaling de uit- 
breiding van het ledental mogen ervaren, kunnen 
wij er niet aan voorbij gaan, dat onze vreugde soms 
zeer dicht bij verdriet ligt. Wanneer er dan een be- 
richt komt dat personen, die ons zeer na staan, zijn 
overleden, dan worden wij ons die nabijheid van 
vreugde en verdriet pijnlijk bewust. 
Het bestuur van het genootschap kreeg melding 
van het overlijden van zowel mevrouw Apofonia 
Greta Maria van der Oord-Wisker (l 926) alsmede 
van de heer H.J.Vreman. Twee personen die door 
hun inzet respectievelij k warme belangstelling heel 
nauw met de verrichtingen van ons genootschap 
waren verbonden. Met grote waardering voor hun 
plek in ons genootschap wil ik graag de volgende 
regels aan hun overlijden besteden. 

Onder de titel: "Waarover spraken zij ..." heeft mw. 
Van der Oord-Wisker vele malen aandacht ge- 
vraagd vuor het verre verleden van Zandvoort. Zij 
kon dat doen vanwege haar professie ais genea- 
loge en op dat gebied was zij onze vraagbaak. 
Het is de verdienste van onze oud-secretarislre- 
dacteur de heer P.Brme, dat wij al vanaf 1981 via 
ons blad de verhalen van het oude Zandvoort heb- 
ben kunnen lezen. De relatie lag in het feit, dat me- 
vrouw v.d.0-W (zoals dikwijls onder haar geschrif- 
ten stond), woonachtig in Hoofddorp, aldaar se- 
cretaresse was van het historische genootschap 

"Meer-Historie" uit de Haarlemmermeer. Haar r e  
latie met Zandvoort was dat zij een deel van haar 
jeugd in Zandvoort heeft gewoond en ook nog fa- 
mitie hier had. De persoon Van der Oord-Wisker is 
niet meer, maar zij zal in ons genootschap door de 
vele artikelen blijven voortleven en dankbaar mo- 
gen wij haar gedenken. 

flenk J.Vreman (1922) was de zoon van een oud- 
inspecteur van politie in Zandvoort. Geboren in 
Zandvoort maakte hij tot 1943 de bezetting alhier 
mee. Aan de tewerkstelling in Duitsland wist hij te 
ontkomen en dook onder in de Achterhoek; na een 
korte gevangenschap wist hij te ontsnappen, kwam 
bij het Canadese leger en kreeg een dienstverband 
bij de R.A.F. Zijn binding met Zandvoort heeft hij 
gehouden. Vefe keren mocht i k hem op de jaarlijkse 
genootschapsavond ontmoeten en vele keren 
kreeg i k voor het genootschap een plaatje of foto 
van het oude Zandvoort. Ik mag in dat verband ver- 
wijzen naar een klein attikel in de Klink van april 
1989. Hij was een enthousiaste man, die in zijn 
woonplaats De Steeg vele verdiensten heeft ge- 
had voor zowel de plaatselijke als de regionale his- 
torische genootschappen. In de rouwcirculaire 
wordt gesproken over "een speciale man", een om- 
schrijving die bij ons zeker zo in gedachten zal blij- 
ven. 

Theo Hilbers 
Foto: A. Bakels (1 905) 

-, . 11, .-,.S& 
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"Hoort, burgers, hoort!" 

Dankzij u mocht de redactie weer de nodige reae 
ties ontvangen. Hartelijk dank hiervoor en ga vooral 
door ons correcties, toelichtingen en aanvullingen 
te sturen. 

Uit het rampjaar 1932 
"De Klink", nummer 3, 1 988, pagina 14 
Van de heer C.A. Korver uit de Oosterparkstraat 
ontving de redactie een aanvulling op een reeds 
eerder in "De Klink (uit ..... 1 988!) beschreven 
drama op zee. Op 23 mei 1932 verdronken de vis- 
sers Comelis Paap en Frans van de Ploeg, varende 
op de Zandvoort 5 en in de nacht van 22 op 23 
september van dat zelfde jaar verdronken Jan Vis- 
ser en Piet Loos, gamalenvissers op de Zandvoort 
3. (Piet Loos was de oom van C.A. Korver en de 

broer van zijn moeder Alida Loos) Oe volgende dag 
ging de jongste broer Engel Loos (van het Sport- 
huis) naar het strand om te kijken of de Zandvoort 
3 al terug was. Het schip lag aan de kant, maar 
was niet op de vlonder gehesen, waan-nee het schip 
hoger op het strand geduwd zou worden. Er waren 
acht manden met garnalen aan boord, maar van 
beide mannen geen spoor. Verderop in de Zuid 
werd het lichaam van Jan Visser gevonden en tien 
dagen tater, bij de Zuiderpier dat van Piet Loos. 
Men denkt dat het ongeluk als volgt gebeurd is: bij 
het binnen halen van de netten is een van hen uit- 
gegleden en overboord gevallen. De ander is hem 
nagesprongen. Jan Visser kon zwemmen, Piet 
Loos niet. Die nacht regende het en de zee was 
als een spiegel zo glad. De zee bracht Zandvoort 
naast welvaart ook droefheid. 

Foto: De begrafenisstoet van wflen Piet Loos op d8 Nooro'erduinweg naar de Algemene bepaf-  
plaats, nu Sophia weg, voorheen Beltweg. Op de achtergrond de KostverJorenstraaf met rechts aVi/la 
Njkduin ", hersfellings- en vakantieoord voor kinderen uit deffige stand. Directrice was mevrouw E. 
Schuurman-Kreusler. Het karrenspoor ticMing duin leidt naar he t Wsserspad. 

Dorpsomroepers omroepers in de "De Klink" van romer 2001, num- 
*De Klink", nummer 83, pagina 4 mer 83. 
Het schrijven van een verhaal heeft een aparte be- Vanuit de redactie was de vraag gekomen over 
koring, wanneer het verhaal gepubliceerd is en er aanvullende informatie m. b.t. de foto op pagina 
komen reacties, dan krijgt het voor de schrijver een 4-56. Al direct na het verschijnen van ons blad 
bijzondere lading. Dit gevoel was ook bij mij (Theo kwam er een brief van de heer Jan v.d.Bos (M), 
Hilbers) aanwezig, toen ik reacties mocht onhran- die exact de plaats aanwees waar de foto was 
gen op de beschrijving van de Zandvoortse dorps- genomen. Het pand waarbij op het raam valt te le- 
6 



zen LUNCH ROOM was Kerkstraat 7, het is de plek 
waar nu de ijssalon van Giraudi is gevestigd. Het 
witte huis ernaast was van de heer Comelis van 
der Wem ("Meester Kees") een bekende persoon 
uit het verleden, die nog voortleeft in de Comelis 
van der Weffístraat. Tussen deze twee panden was 
de Bodeslop, een doorgang naar het Dorpsplein. 
Bovengenoemde beschrijving werd nog eens be- 
vestigd door o.a. mevrouw Ada Piers maar ook 
door de heer A.M. Aleven van de Van Lennepweg 
Deze laatste maakte melding, dat zijn familie een 
aantat jaren in het pand Kerkstraat 7 heeft gewoond 
en aldaar een zaak had in huisvlijt. 
Bovengenoemde reacties zijn natuurlij k heel wel- 
kom maar de redactie had ook graag willen we- 
ten, wie nu de man is die voor de "lunchroom" op 
de gong slaat. Het was mevrouw Piers die nadien 
nog eens contact opnam, die er voor 99% zeker 
van was, dat het zou gaan om Klaas Zwemmer 
"Klaas de Zeebeer", want ..... . werd erbij vernield, 
hij droeg toen altijd een cape en voor haar was dat 
op de foto duidelijk te zien. Hoewel wij wat moeite 
Rebben met die aanduiding is het ook zo, dat het 
van andere zijde niet werd tegengesproken. Wie 
weet het wel? 
Het boek over "De dorpsomroepers en hun plek in 
de geschiedenis van Zandvoort" is zeer goed ont- 
vangen en ook de presentatie in het Zandvoorts 
Museum was een plezierige aangelegenheid. Bij 
het museum is dit boek a Euro ?,g4 verkrijgbaar. 

Jubileumfoto Roode Kruis 1960 
"De Klink",ummer 83, pagina 2 1 
Naar de mening van de heer Kiefer is mevrouw 
Molenaar uit Uithoorn abuis als zij meent dat op de 
betreffende foto nummer 8 en 14 resp. Dr. C.A. van 
Faassen en apotheker Wijne zouden zijn. Dr. van 
Faassen is namelijk in 1951 uit Zandvoort ver-trok- 
ken naar een praktijk in Laag Keppel in Getder- 
land tenvijl de heer Wijne reeds in de oorfog bij een 
beschieting van de tram nabij Halfweg het leven 
had verloren. Wie de heren op deze foto dan wel 
zouden moeten zijn is helaas nog onbekend. 
De heer H. Slagtvetd meldde dat de heer W. Blok 
(nummer 20) destijds gemeenteambtenaar was, 
werkzaam op de afdeling Bevolking, onder de heer 
P. van der Mije. 

Singer knip- en naaicursus 
*De Klink: nummer 84, pagina 12 en i3 
Van Liesbeth Keur, wonende te Amsterdam ont- 
vingen wij een reactie op de middenfoto in het vo- 
rige nummer. Zij weet voor 99% zeker dat de 
tweede persoon van links haar tante Aagje Keur 

is. Zij was de zuster van haar vader Gijs Keur. Aagje 
Keur was getrouwd met Jacob Kraayenoord en 
woonde destijds aan de Vondellaan. 

Goede voornemens 
"De Klink", nummer 84, pagina 1 
Naar aanleiding van het door uw hoofdredacteur 
geshreven voorwoord "Goede voornemens" heeft 
de portefeuillehouder Monumentenzorg van de Ge- 
meente Zandvoort, de heer C. Oderkerk, een reac- 
tie gezonden waarin puntsgewijs de inspanningen 
staan die de Gemeente over de afgelopen vier jaar 
ten faveure van monumentenzorg heeft gereaii- 
seerd . Graag geeft i k hem de ruimte voor zijn reau 
tie. 
"Al vanaf het begin van de zittingsperiode van het 
huidige college heb ik mij (met het college) ingezet 
voor de monumentenzorg binnen de gemeente 
Zandvoort. Er is sinds die tijd dan ook veel gebeurd 
op dit gebied. Een aantal ontwikkelingen wil ik u 
niet onthouden: 
1. Er zijn 1 60 panden in Zandvoort aangewezen 
als gemeentelijk monument en l 5 panden als rijks- 
monument. 
2. Voor een snelle afhandeling en een goede toet- 
sing, met inachtneming van de cultuur historische 
waarden, is de Monumentencommissie gelnte- 
greerd in de Welstandscommissie 
3. De Open Monumentendag is de laatste jaren dui- 
del ij k vormgegeven en met enthousiasme georga- 
niseerd 
4. Er is een beeldkwaliteitplan voor Zandvoorl door 
de raad vastgesteld, waarin ruime aandacht is g e  
schonken aan het behouden van de bestaande 
waarden en historische panden. 
5. De provincie heeft de Cultuur Historische 
Waardenkaart opgesteid, waarin bijvoorbeeld de 
Haarlemmerctraat en de Zandvoortselaan worden 
aangewezen ais gebieden met hoge cuttuurhistori- 
sche waarde. 
6. De voorbereidingen voor het restaureren van de 
toren van de Nederlands Hemmde kerk zijn in volle 
gang 
7. De gelden, die beschikbaar zijn gesteld voor bij- 
dragen aan restauraties en onderhoud van ge- 
meenteiijke eigendommen in particulier bezit, zijn 
daaraan ook uitgegeven. 
8. Tijdens de afgelopen collegeperiode zijn er door 
de gemeente twee historische schilderijen aange- 1 
kocht. 
9. Momenteel wordt er gewerkt aan een notitie 1 



waarin monumentenzorg in brede zin, ook in de toe 
komst, gemeentelijk beleid zal worden. 
Dit zijn enkele voorbeelden waaruit blijkt dat het 
huidige college het bewaren van de cultuur historie 
van Zandvoort (en monumentenzorg) een warm hart 
toedraagt en alles in het werk stelt dit m k  de ko- 
mende tijd te continueren". 
Waawan akte. 

Fotobijschrift 
-De Klink", nummer 84, pagina 6 
N.a.v. de tekst onder de foto bij de uitnodiging voor 
de genootschapsavond zond Ger Cense ons de 
volgende rectificatie en aanvulling: "Op t juli 1899 
vond de officiëie opening plaats van de lijn 
Haarlem-Zandvoort. Het feit, dat men bij 
Aerdenhout het viaduct over de spoorbaan zou pas- 
seren, was voor de weinigen, die de uitnodiging 
voor de eerste rit hadden aanvaard, toch wel te bar; 
de meesten stapten uit en wandelden terug naar 
Zandvoort* (bron: Ons Amsterdam, 1 Oe jaargang, 
nr. 11 november 1958). Tevens is op de foto de 
bouw van het postkantoor te zien welke eveneens 
in het jaar 1899 plaatsvond. De hooischuur, welke 
aan de linkerkant van de foto is waar te nemen 
wordt in t 901 de hooischuur van boer Van Saasse 
aan de Kleine Krocht (zie "Zandvoort in oude an- 
sichten", deel 2). Aan het pand in de Haltestraat, 
dat gedeeltelijk door de steigers aan de lin kertijde 
van het in aanbouw zijnde postkantoor te zien is, 
hangen de volgende namen: Pensionlrestaurant 
Frank Genon, Restaurant en vishandel E. Dukker, 
Lunchroom Heimerikx, Lunchroom en Patisserie 
van Houten (heden Del Mar caf6 Brasserie). 

Noodlanding 
"De Klinkn nummer 83 en 84, pagina 9 en 7 
Wiegtuig- enlof noodlandingen op ons strand is een 
onderwerp dat om een of andere reden onze be- 
langstelling heeft. Van de heer de Groot uit de 
Vinkenstraat ontvingen wij een overdruk van een 
pagina uit het tijdschrift "Het Leven" van juli i919 
met als kop *Een luchtdienst Scheveningen-Zand- 
voort V.V. en averij". Hierop twee foto's van een ge- 
slaagde en minder geslaagde landing op het 
strand. Er staat helaas niet bij of deze opnames 
op ons Zandvoortse strand zijn genomen. Daarom 
geen publicatie in "De Klink". Wel staat er dat "de 
beide gmte badplaatsen Scheveningen en Zand- 
voort binnenkort haar eigen luchtdienst krijgen met 
een verwachte vliegtijd van iets langer dan een 
kwartier". De redactie zou graag meer infor- 

matie willen ontvangen over het bestaan van deze ? 
luchtdienst. 

Onbekend Oud Zandvoort 

"De Klink, nummer 84, pagina i 1 
De leden Schaap, Bos, Schuiten en Van de Bos 
hebben gereageerd. Alle vier kwamen er achter dat 
dit de huisjes waren aan de Spoorstraat 21,23,25 

I 

en 27, bij de schuine oploop naar de Noorderstraat. 
Links in de hoek werd later het snoepwinkeltje i 
Fatuiltje. J. van Duin heeft later een groot raam in I 

de gevel laten zetten. Daarnaast, met de plompe 
m 

schoorsteen, woonde €lias Schuiten, een oom van 
Jaap Schuiten, de kolen boer. Daar weer naast Jan 
Paap (met als bijnaam "Rossien), de stamvader van 
de bekende familie. Geheel rechts woonde Arie 
van der Mije, de voorvader van bakker van der Mije 
aan de Willemsstraat. Waar of niet waar, een der- 
gelijke foto staat in Beelden van Oud Zandvoort 
alsmede in het luchtíotoboek. 
Ook van de heer J. Zwemmer kregen wij een uit- 
voerige reactie. Echter deze komt deels overeen 
met bovenstaande- Van links naar rechts is dat hele 
kleine stukje gevel van de snoepwinkel van Van 
Tuiltje. Deze mensen waren zeer achterdochtig, 
want als je als kind een snoepje kwam kopen ke- 
ken ze eerst vanachter een gordijntje of je niets weg- 
nam. I n het volgende huis met de vierkante schoor- 
steen woonde Engel van Koningsbnrgge (Engel de 
Taaije). In het volgende, nog verder naar achteren 
geplaatste huis woonde de familie Diependaal (de 
bokkeboer). Voor zover i k weet waren dat de groot- 
ouders van Apolonia Wisker (zie elders in 'De 
Klink"). Daarnaast, het iets hogere huis, werd be- 
woond door Jans Paap (Jans Rossie). Daarnaast, 
de gedeeltelijk blinde gevel, was een bakkerij ge- 
rund door Willem van Duin (Wullum de bakker). Te- 
genover hem was de winkel van Cosman van der 
Poorten. Tussen het huis van Jans Paap en Willern 
van Duin is nog een reepje dak te zien; dat was 
een huis op het Zeemanshoffie. Vertaald naar nu, 
zouden deze huisjes ongeveer gestaan hebben aan 
de oostkant van de huidige Noordemiraat. 
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Het voorgenomen huwelijk van onze troonopvol- 
ger is aanleiding voor de redactie eens na te gaan 
wie zoal Zandvuod aangedaan hebben. Een his- 
torisch overzicht van bezoeken door gekroonde 
hoofden, prinsen, prinsessen en andere hoogwaar- 
digheidsbekleders. Gaarne zouden w# deze in- 
ventarisatie met de nog ontbrekende bezoeken 
aanvullen. Niet bekend is b.v. of Wilhelmina, 
Juliana, Beatrix als prinses of koningin en/of 

I Willem Alexander Zandvoort met een bezoek 
vereerd hebben 

I 

I 1304: Witte van Haernstede 
Waarschijnlijk het eerste bezoek van een hoog- 
waardigheidsbekleder aan Zandvoort staat ver- 
meld in de Rijmkroniek van Melis Stoke, waar 
sprake is van de landing van Witte van Haemstede, 
de natuurlijke zoon van graaf Floris V, in 1304. Het 
staat alsvolgt beschreven: 
Hier binnen est alsm comen, 

overheersing van Nederland. De Prins van Oranje 
zou spoedig het bewind over het vrijgekomen va- 
derland overnemen en met een aantal schepen van 
de Engelse vloot de oversteek maken. Hoewel hier 
de nodige wagens en paarden in gereedheid wer- 
den gehouden, landde de Prins van Oranje op 30 
november 181 3 .... . .... te Scheveningen. Dat deze 
landing niet te Zandvoort plaatsvond, is mogelijk 
te wijten aan het feit, dat Zandvoort geen goede 
verbinding had met het achterland. Helaas. Daarin 
zou gelukkig spoedig verandering komen. (uit: 
"Gort met stroop, geschiedenis van Zandvoort 
voordat het badplaats werd"' pag. 33) 

1844: Opening Renbaan 
In het duingebied ten zuiden van de Zandvoortse 
laan werd op 6 en 7 september 1844 de eerste 
paardenrenbaan van Nederland geopend. Op een 
speciale vorstelijke tribune woonden de prins van 
Oranje en de prinsen Frederik en Alexander de 
openingswedstrijden bij. De huidige Renbaanplas 
in de waterleidingduinen herinnert hier nog aan 

Dat her Witte was ghevaren 
Uut Sirixe met cleere scaren; 
Met enen scepe ende niet mee 
Voer hi buten bi der see 
Ende quam an bi Santvoerde 
(uit: "Gort met stroop, geschiedenis van Zandvoort 

I voordat het badplaats werd", pag. 19) 

1602: Prins Maurits zeilt per wagen voorbij ... 
Zie tekst en illustratie op pagina 10 van "De Klink" 
bij Cense & van Lingen. 

181 3: ... en de Prins van Oranje laat Zandvoort 
links liggen 
Na ruim 10 jaar komt er een eind aan de Franse 

en is te bereiken via de ingang aan de Zandvoortse- 
laan. (uit: "Uit Zandvoorts verleden", pag. 49.) 

1851: De Prins van Oranje en water- 
management 
Het vermelden waard is een gebeurtenis die op 
de grens van Zandvoort en de gemeente 
Bloemendaal plaatsvond op l l november 185 1. 
Op deze dag stak de Prins van Oranje onder mu- 
ziek en kanongebulder de eerste spade in de 
grond en begon men met het graven der Kom in 
de duinen, thans geheten de Oranjekom. Dit was 
het begin van wat later de Amsterdamse 
waterleidingduinen ging heten. De Oranjekom is 
de plaats waarin het uit de duinen gepompte wa- 

9 



Zeil met ons mee, 
in tweeduizendtwee 

Van Scheveningen langs Santvoort naar Petten 
In het v m r j ~  van 1602 maakte Prins Maurits ten opzienbarende proefrit met een zeilwagen. Het voertuig, 

ook wel ilandjachtî genoemd, werd voor hem ontworpen doar Simon Stevui, ingenieur in dienst van de Prins. 
in de recordtijd van twee uur reed de wagen met Prins Mahts en 27 voornamelijk adelijke gasten over het 

strand van Scheveningen. langs Santvoort naar Fktten. (Circa 80 km.) Jacques de Geyn n, die er vermoedelijk 
zelf bij was, legde het spektakel in een tekening vast en Hugo de Groot (1 5 jaar oud), die als wonderkind 

en vriend van Stevin de tocht ook meemaakte, schreef een lofdicht, opgedragen aan Maurits, over 
dit wonder van techniek: Stevuisi iwintwageni. Uit de volgende regels blijM de snelheid van de zeilwagen: 

"Ick wilde Santvuurt sien te rugge, maar gans droes, 
Wy waren Wyck voorby eer wy dar conden weten ..... I1 

(Naar kopergravure bestaande uit 3 platen, door Cleas Jansmon Visschw, 1652) 

Onbezorgd Woongenot begint bij 

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

Jhr. P.N. Quarles van Ufíordlaan 2 
2042 PR Zandvoort Tel: 023-571 571 5 Fax: 023-571 5747 

Zie www.cvl.nu voor onze virtuele tour 



ter werd veizameld en vanwaar het, na eerst gezui- 
verd te zijn, naar Amsterdam werd geleid. Thans te 
bereiken via de ingang Oase (uit: "Gort met stroop, 
geschiedenis van Zandvoort, voordat het badplaats 
werd", pag 42) 

1884: Sissi, keizerin van Oostenrijk 
In de jaren 18841885 verbleef de keizerin van 
Oostenrijk regelmatig in Zandvoorl. Zij logeerde 
toen in Hotel "Kaufmann' en villa "Paula". Van dit 
verblijf op Zandvwrt heeft oud gemeentearchivaris 
wijlen de heer G. N. De Heer een album samenge- 
steld dat nu berust in het Oostenrijks Staatsarchief 
te Wenen. (uit: "Zandvoort van toen" van JA. Steen) 
Keizerin Sissi schonk de R.K. Kerk al hier een ka- 
zuifel. In het gastenboek van de kerk staan vele 
namen van familieleden en hoogwaardig heidsbe- 
kleders die in het kielzog van de keizerin Zandvoort 
bezwhten. 

1900: bezoek voor Het Grand Hotel 
Aan de Noord Boulevard werd op 24 juni 1898 het 
Grand Hotel geopend. Dit luxueuze hotel trok een 
stoet van vorstelijke gasten, veelal uit Duitsland af- Solms-Braunfietd kon men er rond de eeuwwisse- 
komstig. Op het dak wapperden de vlaggen met ling treffen. (uit: "Ik ben vanmorgen in zee geweest", 
het familiewapen van de voorname logés. De prin- Mariette Polman, pag 67) 
sen Georg, Friedrich en Ernst Heinrich von Saksen 
verbleven er enige weken. Maar ook prins en prin- 1928: Z.K.H. Prins Hendrik viert samen met 
sec Heinrich von Waldeck-Pyrmont, en prinses van Zandvoort een jubileum 
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Hoog bezoek op Zandvoort 

In het tijdschii8 "Het Leven" is te lezen dat in dit jaar 
het honderdjarig bestaan van het Groot Badhuis - 
en het eeuwfeest van de badplaats zelve - met prin- 
selijke deelneming en onder grote bdangstelling 
gevierd werd. Prins Hendrik was bij het feestdiner 
tegenwoordig. Zittend van links naar rechts: Bur- 
gemeester van Atphen, Prins Hendrik en daarnaast 
Jhr. Mr. Roëil, Commissaris der Koningin in N.H. 
(uit: "Zandvoort in oude knipsels" van W. A.H. Keur) 

1929:H,M. Koningin Emma 
H.M. de koningin-moeder brengt een bezoek aan 
het rustoord "Badhuis Zeeduin" en enige kinderte- 
huizen. (uit: 2andvoort in oude knipselsn van WA-H. 
Keur) 

Trauma 
(uit: "10 jaar Wood, 100 van zijn beste columns", 
Arend Bos) 
Op 7 mei 1929 bracht koningin-mmder Emma een 
bezoek aan Zandvoort. Onder meer bezocht zij het 
vroegere "bad huis voor minvermogenden", dat w s  Fofio boven: H.M. De Koningin Moeder brengt een 
gelegen aan een der boulevards. Het werd een bezoek aan het rustoord "Badhuis Zandvoort". 
grote dag voor het bestuur, de patiënten en het Hier de aankomst van Koningin Emma. 
personeel van die inrichting. (Later werd dit een Foto onder: het vertrek van koningin Emma. 
zeeduin-zonnebad alwaar mijn grootmoeder jaren 
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badvrouw is geweest). Iedereen in het dorp had de 
vlag uitgestoken. De kinderen waren vrij van schoof 
en moesten 's morgens vroeg aantreden op 
het Tramplein om de koningin-moeder toe te zin- 
gen met vaderlandse liedjes. Ik zat toen in de 
tweede klas van de lagere school en door het veie 
repeteren van de vaderlandse liederen klonken die 
melodieen als "Ouwe taaien in m'n oren. Het was 
schitterend weer. In een open rijtuig kwam konin- 

' gin-moeder Emma het dorp binnenrijden. Toen zij 
I was uitgestapt, kwam een verwende meid van &dn 

der hoogwaardigheidsbekleders haar een bos 
bloemen aanbieden. Zij deed dat met veel gratie 
(vooraf ingestudeerd). 's Middags zou Hare Ma- 
jesteit onze sctiool bezoeken. Maanden voor haar 
komst had onze klas een lied ingestudeerd geti- 
teld "De zeven muzikantjesw waarbij zelf gemaakte 
instrumenten werden gebruikt. Van karton en hout 
werd een trommel, banjo, een gitaar en een trompet 
gemaakt, terwijl ze mij tijdens de repetities een " in- 
gende haring" in mijn mond stopten. De meester 

belmfde mij, tijdens de uitvoering, een beter instru- 
ment. Hare Majesteit had vooraan plaatsgenomen, 
met alle notabelen uit onze gemeente om haar 
heen, Net voordat het doek openging, kreeg ik een 
instrument in mijn handen gedrukt* Het bleek een 
zilverkleurig fluitje met een klein wit mondstuk te 
zijn, waarop een belletje! zat. Zo'n fluitje kreeg je 
toen cadeau als je een pak "Klokzeep" kocht. Na 
het sparen van 10 punten kwam je in het bezit van 
zo'n fiuitje. Allen stonden gereed. Op de achter- 
grond werd het lied op een opwindbare grammo- 
foon afgedraaid. Stelt u zich voor. Een jongen die 
twee koppen groter is dan zijn leeftijdgenootjes met 
zo'n miezerig fluitje. U kunt zich indenken hoe ik 
mij voelde. Nog als ik een klein fluitje zie, ga ik gil- 
len. Vermoedelijk heb ik daar een trauma aan over- 
gehouden. Mijn psychiater heeft gezegd, dat ik dit 
trauma van mij af moest fluiten en schrijven. Bij 
deze. 

Wood 

ca. 1932: ex keker Wilhelm I1 
Wilhelm I1 ( l  859) was van 1888 tot november 191 8 
keizer van Duitsland. Na afstand gedaan te heb- 
ben werd hem door Nederland onderdak verleend, 
waarna hij eerst op kasteel Amerongen woonde 
(eigendom van graaf Bentinck) en vervolgens in 
het door hem gekochte Huize Doom (tot zijn over- 
lijden 

Foto: Wilhelm 11 wandelend op de boulevard 

in juni 1941). Ookvehleef Withelm II regelmatig in 
Zandvoort. Op de eerste foto Wilhelm II (2e van 
rechts) samen met zij n vrouw Hemine gefotogra- 
feerd op de Boulevard de Favauge ter hoogte van 
de umosterdhuizen". Hij kwam regelmatig op be- 
zoek bij Baron von der Heydt, die aan de Strand- 
weg twee villa's bezat n.l. Villa Lichttoren en Villa 
Rim. 

l ;s i1 I;: 
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Foto: Wilhelm /I bij de fruitkar van Molenaar ("de oude Bokkum") gevestigd aan de Schulpweg 6. 

1952: Oranje belangstelling voor de Grand 
Prix namen wij, dat toen hij nog zijn bedrijf op de Noord- 
Zoals bekend is Z.K.H. Prins Bernhard een liefheb- boulevard exploiteerde, één der kelners hem ver- 
ber van snelle auto's. In 1 952 was hij samen met zocht even naar een bepaalde tafel aan het raam 
H.K.H. Prinses Beatrix aanwezig bij de Grand Prix. te willen kijken. Daar bleken de prinsesjes Beatrix, 
Op deze opname bezichtigen zij de Ferrari-stal Irene en Margriet gezellig achter een glaasje limo- 
achter de pits. (uit: "Zandvoort 1 945-1 965", "Cir- nade te zitten, begeleid door twee hofdames. 
cuit*, pag. 95) 

5 september 1975: Heropening Bouwes 
In december 3 974 werd een deel van Hotel Bouwes 
door brand verwoest. Nico Bouwes had voor de 
heropening Prins Bern hard uitgenodigd. Deze ar- 
riveerde per helicopter en verrichtte vervolgens de 
openingshandeling . Deze feestelijke gebeurtenis 
stond eveneens in het kader van het Wereldnatuur- 
fonds. Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van 
de heropening van Hotel Bouwes. Van links naar 
rechts: Oud-burgemeester Mr. H.M. van Fenema, 
de lege stoel naast hem behoorde aan Burge- 
meester A. Nawijn, die op dat moment een toe  
spraak hield. Daarnaast waarnemend Commissa- 
ris der Koningin in N.H. Th. Laan, Prins Bernhard, 

Vijftiger jaren N.W. Bouwes, directeur Bouwes Exptoitatie Mij., 
Het is algemeen bekend dat meerdere leden van mevrouw J. Bouwes-Kok, G.H. Kiefer, directeur 
het Koninklijk Huis Zandvoort diverse maten priv4 Hotel Bouwes en als laatste B. Wesley, adjunct- 
hebben bezocht. Uiteraard zijn hiervan geen ofi- directeur Bouwes Exploitatie Mij, 
ciële foto's beschikbaar. Van de heer Kiefer ver- 
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Foto: gemaakt ter gelegenheid van de heropening van Hotel Bouwes. Van links naar rechts: Oud- 
burgemeester Mr. H.M. van Fenerna, de lege stoel naast hem behoorúe aan Burgemeester A. Nawtn, 
die op dat moment een toespraak hield. Daarnaast waarnemend Commissaris der Koningin in N.H. 
Th. Laan, Prins Bemhard, N. W. Bouwes, directeur Bouwes Exploitatie Mij., mevrouw J. Bouwes-Kok, 

I 

G. H. Kiefer, directeur Hotel Bouwes en als laatste B. Wesley, adjunct-directeur Bouwes Exploitatie 
Mv. i 
Tachtiger jaren: Willem Aiexander. 
Uit diverse bronnen biijkt dat ook onze kroonprins 
meerdere malen Za ndvoort heeft bezocht. Incog- 
nito is hij in verschillende horecagelegenheden 
gesignaleerd. 

P.s. de bezoeken aan de Kennerner Golfclub zijn 
in dit artikel buiten beschouwing gelaten. 

Huwelijksfeest Koninklijk paar 
Ter gelegenheid van het huwelijk van Prins Willem 
Alexander en mevrouw Maxima Zorreguieta wordt 
op I februari 2002 een nationale feestavond geor- 
ganiseerd door het Nationaal Oranje Comité. 
De gemeente Zandvoort heeft 50 toegangskaarten 
gekocht voor de inwoners van Zandvoort. Het Na- 
tionaal Comitb heeft de gemeenten gevraagd deze 
kaarten volgens bepaalde criteria onder haar bur- 
gers te verdelen, waaronder aan 25 personen, 
welke aktief zijn in een toonaangevende organisa- 
tie op Zandvourt. Het Genootschap is door de ge- 
meente uitgenodigd een vertegenwoordiger af te 
vaardigen. Uit haar midden is de voorzitter verzocht 
deze uitnodiging te aanvaarden. Te zijner tijd zal 
verslag gedaan worden van deze gebeurtenis. 





yin naast het "Huis in de Duinenn. Waarschijnlijk circa 7952. De watertoren is gereed, maar hef "Huis in de 
rieners Honsdroken en Jansen. De Zuid-boulevard is in ontwikkeling, gezien de enkele villa 's aan de linkenijde. 



1 De Noordboulevard. 

1 L 1 r i  De Duitse tseeeetten hebben het 
'wat'en .hoen beantwoord, mäar ook velen van hen zullen zich afgevraagd hebben Waarom?", want ook 
zij maakten gebruik van de vele accomodaties van onze boulevard en met name de noordzijde met de 

I prachtige hotels en huizen. We zullen er ook nog heel lang over blijven praten, zolang op de avonden van 
I het Genootschap of in "De Klink"de beelden en foto's te zien zijn. De bovenste afbeelding is een origi- 
nele fotokaart. Deze gebruikte men toen als ansichtkaart. Deze werd uitgegeven door de bekende 
boekhandel W.J. 
Lorenz. Halte- 
straat 15, tele- 
,foon 54.. De on- 

I 

derste foto is van 
i een datum voor 

1918 met o.a. 
links in het mid- 
den Caf6 Res- 
taurant Ger- 
mania. Op twee- 

. de pinksterdag 
in 1918 brandde 

I dit tot de grond 
I toe af. 
Hoe anders is 

l on-ze huidige 
I boulevard. De 
1 één zal zeggen 
dat het er saai is 
en niet de uitstra- 
ling heeft van voor de oorlog, de ander zal zeggen dat hijlzij er prachtig woont en kan wandelen over 
de speciaal aangelegde wan-delpromenade. Wat gebleven is, zijn de hotels. Op de bladzijde hier- 
naast boven een foto van eind '60, begin '70. De kaart is gestempeld op 21 juli 1971 met nog een 
kale vlakte aan de kop van de van Lennepweg. Een terrein dat gebruikt werd voor circus, kermis. 

, maar waar ook tijdelijk een politieburo heefi gestaan. Thans staat daar het Gran Dorado Hotel, ge- 
bouwd in de jaren 
'90. De onderste 

I foto van eind jaren 
I '90 is nog eens 

! de "sky-line" te zien 
van onze noord- 
boulevard met 
nog fier overeind 
Bouwes Palace en 
waar men druk 
berig is het circuit 
te verlengen. 

Weer een prachtig 
'Toen en nu" beeld, 
waarin de verschil- 
len groot zijn. 
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Kwekerij 

P. van Kleeff 
0, 

vereniging 
van hwenbrs en 
groenvoaaieners 

Van Stolbergweg 1 
Zandvoort - Tel: 023-57 17093 

Versteege's I Jzerhandel 
Verkoop van: Verhuur van: 
Verfwaren Kango Betonboor 
IJzenivaren Kango Breekbeitel 
Elektra Div. Schuurmachines 
Camping Gaz Nietmachines 
Gereedschap 

SLOTEN- EN 
SLEUTELSERVICE 

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 42554, Zandvoort 

Haltestraat 54, Zandvoort 
Tel: 023-57 12451 

Garantie voor Topkwaliteit 

Luxe B ~ O O ~ -  en 

Raad huis plein 2, Tel: 023-57 1 2865 
Potgieterstraat 24, Tel: 023-57 36957 
Pasteurstraat 4, Tel: 023-57 31967 
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HaItestraat 13, Zandvoort 
Tel: 023-57 14738 



Het schilderij in de R.K. kerk 

1 Geschreven tergelegenheid van de onthulling van 
I een schilderstuk van J.A. Krusernan in de 

Agathakerk op 19 november 2000 

Het is Nieuwjaarsdag, 
Zandvoort, +l januari 1852. 
Pastour I'Ami schrijft een brief: 

Geliefde Betje, 
Alleraangenaamst was het mij een briefje van uw 
kleine handjes geschreven te zien. Zie daar nu 
bij het aangebroken Nieuwjaar op verlangen een 

t lettertje t e w .  En bij dezen, geacht vriendinnetje, 
wensch ik u alle zegen des hemels en ais dat U 
als een braaf kind in de vreeze des Heeren mag 
op wassen, tot heil van Uw eigen zelve, tot genoe- 
gen Uwer beminde ouders en Uw engelbewaar- 
der en ook hiervoor zal ik bidden, bemind kind, 
en wees ook nog in Uwe gebeden indachtig die 
zich noeme, beste Betje, Uw toegenegen vriend. 
J. J. t %mi, pas foor. 

R S. Lieve Betje, bid toch alle dag een wees ge- 
groet ter ere van de H. Moeder Gods, opdat er 

genoegzaam middelen bekomen worden om uit 
het stalletje van Bethlehern in een nieuwe kerk te 
komen. Mgn zuster groet U. 

Beste gasten, 
We weten niet wie geliefde Betje was, aan wie pas- 
toor f'Ami vanuit wat hij noemde zijn stalletje alle 
zegen toewenst en voor de parochie de nodige 
middelen. Hij is nu bijna vier maanden in Zandvoort, 
heelt een week geleden de eerste nachtmis ge- 
vierd in het pand op de hoek HaitestraatlPakveld- 
straat, nu Café Neuf. Daar was hij op 6 september 
1851 aangekomen met zijn zus Jaantje. 
De huiskapel aan de Haltestraat was aanvankelijk 
een soort schuilkerk, hoewel er - ook toen al - niets 
verscholen kon blijven in de Zandvoortse gemeen- 
schap. De poddiken {Zandvoorts voor Rmmschen) 
moesten maar doen wat ze niet konden laten. Zand- 
voort had het jaren zonder eigen pastoor gedaan. 
Vanaf 1848 was vrijheid van godsdienst een grond- 
recht in ons land. De tegenwind kwam echter uit 
eigen kring. Toen Jacobus en Jaantje I'Ami op 6 
september 851 naar Zandvoort kwamen, hadden 
ze niet gerekend met Jobje van der Meij, van be- 
roep visvrouw en tevens bewoonsterlbehegrder van 

Foto: Exterieur van de Agathakerk naar het ontwerp van de waterstaatsarchitect H.H. Dansdorp in 
7 854. In 7 906 werd de kerk uitgebouwd door aannemer Slegers met wat al gauw de puisvde bult werd - 
genoemd. (Nu ingang ~ebouw de Krocht). 
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de kapel. Bij hun aankomst was mevrouw Jobje niet 
ter verwelkoming aanwezig. Waarschijnlijk was ze 
met haar handel in de 'Stinkende Emmer' in Over- 
veen. De pastoor, voor een vaste deur gekomen, 
liet de deur forceren tot grote woede van Jobje van 
der Meij, die terecht het huis niet wenste te verla- 
ten, omdat zij er met haar zoon al zo lang had ge- 
woond. De pastoor moest maar kamers nemen in 
het dorp. Hoe I'Ami het klaarspeelde weten we niet; 
niet hij maar Jobje van der Meij vertiet nog die avond 
het pand. Ze zwichtte en nam met haar zoon haar 
intrek bij een getrouwde zoon Dirk van Velzen. U 
denkt misschien intussen, hoe belanden wij toch 
bij het schilderij ? Ik wil u iets laten meevoelen van 
de cultuurschok en het heimwee dat I'Arni bij aan- 
komst in Zandvoort moet hebben gevoeld. Tot nu 
toe had hij de kerk in al haar luister meegemaakt. 
Kunst was altijd om hem heen geweest. Hij was 
geboren in Roelofarendsveen in 1814. Hij koos 
aanvankelijk voor het kloosterleven. Hij meldde zich 
bij de Franciscanerorde van de paters Con- 
ventuelen in Rome. Nog onder koning Willem I was 
het kloosterc verboden nieuwe leden aan te nemen. 
Met de naam Clemens Maria werd hij op 21 mei 
1842 priester gewijd in Rome. Hij werd als pastor 
benoemd in Halle (Duitsland bij Leipzig). Na 2 jaar 
werd hij voor studie teruggeroepen naar Rome. 
Daar is hij, toch een beetje mysterieus, overgestapt 
naar een andere orde. In brieven aan zijn ouders 
schrijft hij over de pracht en praal, de luisterrijke 
liturgie in de Sint Pieter op het graf van de apostel. 
Hij beschrijft hoe Rome een en al licht is op het 
feest van Petrus en Paulus, over de plechtigheden 
met paus Gregorius XVI en over de nieuwjaars- 
receptie bij de Nederlandse consul (Toevallig deze 
week weer opnieuw in discussie !). Gregorius XVI, 
paus van 1 831 -1 846, was een van de meest reac- 
tionaire, behoudende pausen die de kerk ooit heeft 
gekend. Met hand en tand verdedigde hij de Ker- 
kelijke Staat tegen het Italiaanse nationalisme. Van 
hem is bekend het verbod op alles dat de vooruit- 
gang bevorderde. Zo verbood hij in de Kerkelijke 
Staat het gebrui k van spoonvegen. Met een woord- 
speling op de Franse naam 'chemins de fer' (ijze- 
ren wegen) noemde hij ze 'chemins d'enfer' (we- 
gen naar de hel). Zijne Heiligheid was ook tegen 
het plaatsen van straatlantaarns; uit vrees dat men- 
sen zouden samenscholen tegenover de gezags- 
dragers. Opeens herken je de tirade van pastoor 
I'Arni in zijn dagboek tegen de aanleg van de spoor- 
lijn Haarlem-Zandvoort. Hij lacht in zijn vuistje wan- 
neer de spoorlijn de eerste jaren met verlies werkt. 
Ook vindt hij aanvankelijk, dat met het ontsluiten 
van Zandvoort de samenleving aan verderf wordt 

22 

I 

r,> g 
LI' 

Foto: Pastoor l'Ami in toog. De sjerp werd gedra- 
gen op  feestdagen. Hij draagt een zogenoemd 
'Wosofenpetje ". De onderscheiding is "de gouden 
medaille eerste klasse, " hem verleend in 1865 
door keizer Napoleon !i/ van wege zijn hulpverle- 
ning bij hef even ten zuiden van Zandvoort ge- 
strande Franse schip 'Pauline ". 

blootgesteld.. . .. totdat per spoor vooraanstaande, 
adellijke, zelfs keizerlijke, bovendien katholieke 
hoogheden naar Zandvoort komen. Hij ontvangt 
keizerin Elisabeth van Oostenrij k (Sissi), onder- 
houdt briefwisseling met haar, ontvangt geschen- 
ken en ze kerkt bij hem. CAmi is een veelzijdig 
mens: hij kent zijn talen, weet van kunst en is door 
zijn Franciscaanse achtergrond ook een man van 
het vol k. 

Hoe kwam IfAmi toch in Zandvoort ? Na zijn over- 
gang naar een andere orde in Rome wordt hij al 
snel van iets heel ergs beschuldigd. Een 'atrox 
calumnia' zeggen de stukken. Vertaald: een vre- 
selijk valse beschuldiging. Waarvan ? We weten 
het niet. Zeker iets dat onder de straatverlichting 
niet mocht worden gezien. Pater I'Ami zegt, dat hij 
onder ede bereid is te verklaren dat de aanklacht 
vals is ("Calumniam fuisse jurejando testari paratus 
est"). In 1 846 vroeg hij ontheffing van zijn klooster- 
geloften en meldde zich als saeculier priester 



(wereldheer) bi] de aartspriester van Holland en 
Zeeland - zaals toen de b i s h o p  heette - . Die 
houdt zijn twijfels. Hij benoemt hem op 25 augus- 
tus 1851 in Zandvoort, een parochie die nog niet 
bestond. Méf'.ech.t helemaal niets dan zijn zuster 
Jaantje komt htj In Zandvoort. Zijn enige bezit wa- 
ren een beddetiijk met,pelw, een kruisbeeld en een 
brevier, een gebdsbwk arn de getijden te bid- 
den. Zijn bgnoerning .in Zandvwrt l ijkt mij dan ook 
een hivijfela~hilge mr. 
Met Rome nog in zijn achterhmfd woont hij nu, ik 
citeer: "op hef zolder onder de dakpannen". Pas- 
toor CAmi gaat er hard tegenaan. Hij zet alles op 
alles om uit d0 ellendige Halternat te komend Hij 
ontwikkelt zich pastoraal gezien als mn echte 
'mensenmens'. 
Al in f 853 komt hij tot de bouw van d6 n'iwwe Sint 
Agathakerk, waar nu "de KroéhP k, leen water- 
staatskerk van de archfied Dansdorp, Dezewe 
die pas de houw van 'de:hWOmde kerk in Zand- 
voön had voko.oÍd en .die de Jomfkerk i0 de Jans- 
straat ih Haarlem .on&wiiatys, de toenmalige 
bkchopskerk. C h i ' k a  fliet: leven zonder kunst. 
Vanuit Italië was het a[tìjd maf hem meegegaan. 
M i  had smaak. Hij wist vanuit Overveen ëen 
prachtige houtbewerkte preekstoel te ritselen van 
de beroemde Franse meubelmaker Charles 
Cressant, dim stieif in 1768 te Parijs, toonaange- 
vend in de mege rococostijl. 

Het toeval wil, dat in het jaar van de bouw - 1854 - 
ook in Leimuiden een nieuwe kerk werd gebouwd. 
Leimuiden kent hij uit de streek van zijn geboorte. 
De naam I'Ami is er niet onbekend, In dewde keh 
van Leimuiden hing h& grote schilderij 'Christus 
aan het knik' of zoab 1Mi het noemde 'De Zalig- 
ma kw hangende aan het kruis'. Bil de nieuwbouw 
wist men er geen raad mee. Het paste niet meer. 
Het was te groot, L'Ami ruiktzijn kans. Ik citeer hem 
nu woordelijk: "Dit altaarctuk is het bekroonde 
schilderstuk in de tentoonstelling in Haarlem anno 
i 825 en aangekogt door zekere pastoor Thomas, 
pastoor te Leymuiden; door herbouwing der kerk 
a tdaar het niet tot aitaarstu k dienende en door mijn 
herhalende aanvragen (om niet te zeggen bede 
len) heeft met goedkeuring van Zijne Doorluchtige 
Hoogwaardigheid den Naschop van Haarlem F.J. 
van Vree, de pastoor aldaar J. van der Huist en 
kerkmeesters het aan de kerk St. Agatha te Zand- 
vaort present gedaan, onder voorwaarden, zoo ook 
hier om verbouwing der kerk hel niet wel konde 
geplaatst worden, het altaarstuk teter dispositie moet 
gesteld worden van den Bisschop van Haarlem. 
Hiervan is act8 gepasseert". 

De gever pastoor Van der Hulst is vandaag ook 
aanwezig in het schDderÍj dat we in bruikleen moch- 
ten hebben van de parochie Leimuiden. Hij is af- 
gebeeld met links van hem de trotse toren van de 
nieuwe St. Jan de Doperkerk. In de naam van de 
koper heeft I'Arni zich vergist, Die kan niet pastoor 
Thomas zijn geweest. Die was nl. al in 181 9 over- 
leden. We hebben wel het wat potsierlijke portret 
mogen lenen van de voorganger van pastoor Van 
der Hulst, David van den Enden: meer bonnet dan 
gezicht. Die heeft van 1 828-7 841 vroom hsid en 
inspiratie geput uit het schilderij in zijn kerk; 

Uit de bronnen staat vast, dat het schilderij gekocht 
is op de zgn. LTent~onstelling van Nationale Nijver- 
heid en die van Schilder- e? Bee!dhouwkunsf te 
Haarlem in 1825 en dat Jan Adam Kruseman de 
makmb. Over die tentwnsblling bestaat de no- 
dige literatuur, zoals In de Haarlemse Spectator en 
de Ogreçhte Haerlemce Courant. 37 schilderijen 
waren er tentoongesteld. Ze wfden verkocht voor 
een totaalbedrag van f. 12.360,- ver boven de 
geschatte waarde van f. 5.770,- De tentoonstel- 
ling was met uitdrukkelijke bemoeienis van Koning 
Willem I tot stand gekomen. Bij ko.ninklijk besluit 
was vastgelegd dat er om de vijf jaar een tentoon- 
stelling van nationale nijverheid zou m-n plaab 
vinden, afwisseIend in het Noorden en het Zuiden 
van het land. De tentoonstelling was een volksfeest 
en duurde van 5 juli tot l 1  augustus. Het werd afge 
sloten met eep groot vuurwerk op 1 O augustus. De 
koning was op 8 augustus komen kijken. Tot de 
bekroonde inzendingen behoorde het schilderij 
'Christus aan het Kruis' van Jan Adam Kmseman 
[in zijn werkboek noemt hij het 'de gehangene'). 

De Haarlemse Spectator van 13 juli t825 bejubelt 
de inzending van de heer hsernan te Haarlem. Ik 
citeer: "Die heeft hier weder getoond wat zijn jeug- 
dige hand nu reeds vermag (Kruseman was 21 t) 
en wat wij eenmaal van zijn penseel mogen ver- 
wachten. De Hemel schenke hem gezondheid en 
lust, en altijd blakende drifi voor de kunst. Die drift 
die eens in Haarlems wallen Frans Hals 't penseel 
gaf in de hand. En Wouweman zijn roem deed 
schallen ..." Het doek van de jonge Kmseman hing, 
het is op oude foto's te zien, hoog, rechts van het 
hoofdaltaar in de oude St. Agatha. 

In 1928 treft het doek in Zandvoort hetzelfde lot als 
destijds in Leimuiden. tn de nieuwe Agathakerk van 
Pierre Cuypers is er niet meer mee gerekend. Wat 
moeten ze in de stijl van de Amsterdamse School 
en de nieuwe zakelijkheid met een Laat-Roman- 
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tisch doek van zo grote afmeting ? 
Volgens contract had het toen terug gemoeten 
naar het bisdom Haarlem. Pastoor Wijnker, de 
bouwpastoor van deze kerk koos voor het kolen- 
hok. Men wist er geen raad mee kennelijk. Het doek 
werd nog net niet verstookt. 

Gezien de foto's uit de oude Agathakerk was het 
doek al in slechte conditie geraakt. En ik vermoed, 
dat men er eigenlij k wel af wilde. l k zeg het niet met 
trots, maar de kerkeljjke situatie in de jaren '20 was 
bepaald kunstv,ijandig. Kerkelijke kunst werd 
slechts toegelaten voorzover ze de heersende leer 
en vroomheid dienden. Want stel je voor, dat een 
lichaam op een echt menselijk lichaam leek ! Ver- 
gelijk maar de gestileerde Chn'stus met ingehou- 
den emotie (in de absis) op het mozaiek in onze 
kerk. Veel kerkelijke kunst werd in fabrieken ge- 
maakt van de fa. Cuypers-Stoltzenberg,. Echte op 
drachten aan onafhankelijke kunstenaars hamen 
er niet meer aan 2e pas,. De Theresia's, de 
Antoniussen, de Heilige Harten kwamen bij bosjes 
uit de mallen en waren dus malle beelden, Kunst 
en religie zijn elkaar nooit kwijtgeraakt; maar de 
relatie kerk en moderne kunst werd het helaas heel 
lang moeilijk gemaakt. 

De opvolgers van pastoor Wijnker ware geen fre- 
quent bezoekers van het stookcompartiment. Ze 
lieten het vuile werk aan de stokers. Zo kon het 
gebeuren, dat zelfs de uiterst accurate pastoor Van 
Diepen in zijn inventarislijst van de parochie. 

het schilderij niet eens meer vermeldt. Het is aan 
devergetelheid prijsgegeven, Lekkages doen hu n 
werk. De houtworm teeft zich uit in de lijst. Begin 
jaren '90, toen het hok toch eens moest uitgemest, 
kwamen we oog in oog met het zeer gehavende 
schilderij. Maar gek genoeg liet de aanblik van het 
gezicht je niet meer tos. Al lezend in de parochie 
archieven stuitte i k op steeds meer gegevens over 
het schilderij: Kruseman, $825, Leimuiden ... Me- 
vrouw Warda Zetteter, toen verbonden aan het 
Frans Halsmuseum komt kijken en herkent het on- 
middellijk als een Kruseman. Ze keek zorgelijk, 
maar hoopte dat er wegen te vinden zouden zijn 
voor restauratie. Vandaag is het gerestaureerde 
doek onthuld. We begrijpen dat de plaatsing van 
het doek in i 928 zeker ook een echt probleem was. 
Er zijn 3 liturgische evoluties overheen gegaan, 
voordat het zijn plaats kan vinden, daar waar ooit 
een Maria-zijaltaar heeft gestaan. We hebben er 
een mooie stilte-hoek voor teruggekregen. We 
hebben niet gekozen voor een plek middenin de 
kerk. Het kruisthema is al tamelij k dominant aan- 
wezig in onze kerk. 

We zijn hartstikke trots op onze Kruseman. Maar 
we willen onze ogen er niet voor siuiten, dat de man 
uit Nazareth meer beelden en symbolen oproept. 
Kijk maar straks naar de houtsneden van Ren6 
Srneets. 

Di& Duijves 

Foto: Pastoor Bohl ( f9 1 1- i 927) in wit ge waad (kazuifel) en de feestelijk uitgedoste misdienaars ver- 
raden dat hef Witte Donderdag voor Pasen is. Een doorde- weekse dag, daar er alleen vrouwen in de 
gelegenheid waren in de kerk te zijn. 
De beelden zijn met paarse doeken aan hef zicht oníttvkken bij wijze van rouw in de passietijd. Het 
schilderij' van J.A. Kruseman hangt boven hef Maria-altaar. 



"Zegt 't voort, legt Y vaart" 

Slager Heck 

Vele Zandvoobrs zullen zich ongetwijfeld slager 
He& van het Kerkplein nog herinmeren. De sla- 
winkel met de voorname ~ubtmling. Daar rekende 
men niet af over de toonbànk maar aan een daar 
tégenweropgeste1de kassa. Een van rnmigelaM 
hout en glas spgetmWn .kamertje In d8 winkel 
waarin een laket zal met daamhter m dame, %die 
afrekende en d @ ~ ~  opnam. De sl@exsm&- 
ten niet met hun handen aan hei geld komen. Een 
aahtal jouge Zand- vrnuwen he& bij slager 
Heck gewerkt ah misdih en veWheid&mfange 
mannen ais tapjongen. 01WW~-het M d@# rri 
wers&illende boekjes ever Z%ndvOoR &e naam 
He& opduikbis over+sIager He& vrij weinj~ b e  
k n d ,  -Wel weten *we.dat sr. 2,gestadtten Heck op 
b&€ Kerkplein het alager'rsbedrijf hebben uitgeoe- 
fend. De laatste sIw8r H& had een brnerdie &A 

genaar van hotel i'Ocean (gedoopt Sn i %3$s ge+ 
weest. De zoon van deze h&leigmaar;8& ihWId+ 
deis mk 60 jaar is en in M e u w ~ l a n d  hedl 
v'm 'email ,wn&ct met ons genmtsohap, Deze 
Meuw-WanBsa. He;dt ? s ~ g e Ï n & ~  In zowel 
gegevens over het hotel van djn vader als ook de 
slagerij van zîjn mm, Mochten er lezerszijn die fp- 
tok of leb anders hebben of weten over deze 
'Heek" familie laat het ons horen. Al het materiaal 
kanworden gekopieerd, In de volgende Win k zul- 
len we u vertellen war de famille He& vawaan 
Wam en welke rol Koning Wllm tll spelde h een 
geschil dat Heck met de gemeente had. 

Het MHlennlumcadeau 

Een cdmm met daarop alle Zandvoortse couran- 
ten vanaf 1896 tot 2000. 

Op l 3 novem bef 200 1 heefk het college van bur- 
gemeester en wethouders in principe ingestemd 
met het voorstel van het Millenniumcomité om alle 
Zandvaome kranten tot het jaar 2000 op te slaan 
opeen cd-rom. Deze od-rom zat zo het zich nu laat 
aanzien in het jaar 2002 kunnen worden vewaar- 
digd en gratis uitgereikt aan iedere geInteres- 
seerûe Zandvoorter. De -idee Is dmr het Genoot- 
schap Oud Zandwort ingebram, nadat bleek dat 
een eerder vorirstel om ,te komen tot een digitaal 
infomatiecentrum niet haalbaar was. 
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h t o :  KetkpIeIn anno i9Oû met slagedj Heck 

Weliswaar.rno.eten er bÎj het tier perse gaan van dit 
bericht nog een aantal a k e n  geregeld worden, 
maar het comité treeft goede houp dat bij de ver- 
de& uitwerking van dit.plan er zich geen onovet- 
kamslijke problemen zullen voardm. 
Door de modem cd-rom twhnologie aangevuld 
met een geavanceerd roekprogramma kan men 
snel door duizenden pagina's tekst zoeken. Pils 
men daarbij bedenkt wat er allemaal in de 
andvooftse kranten in meer dan honderd jaar 
heeft gestaan en dat giemchte informatie binnen 
enkele seconden op het scherm verschijnt, dan is 
dit een waardevol cadeau voor de inwcmets van 
Zandvoort. 
De grootste Zandvoortse kranten vemrneling be- 
vindt zich in hei raadhuis. Onderstaande opgave 
van de aanwezige kranten, heeft het millennium- 
comitk mogen ontvangen. 
Wie het cornitk kan helpen aan de ontlitreleende 
ex&nplamn Wjst daarmee aan alle ZaZandvoorters 
een grote dienst. Uiteraard warden alle geleeh88 
kranten na overriame m - d e  inhoucl geretourneerd. 
Indien U ons kunt helpen wit u zich dan met onder- 
getekende in verbinding stellen. Bij voorbaat dank. 



Zandvoorter 
de jaargangen 

1929,1931 tlm 1941 en 1943 
Zandvoorts Weekblad 

exemplaren 1933 en i 934 
Zandvoorts Nieuwsblad 

1946 tot en met 2001 
Zandvoortse Courant 

1900thn 1922,1931,1932,1934tlm 1941, 
1945 tlm 1985 

f andvoortse Badcourant 
exemplaren 1896,1938 en 1939 

Zee en Duin 
exemplaren 1927,1928 en 1930 

Ger Cense - vooniîter Stichting Viering Millennium 
Zandvoort 

Nagekomen bericht: Het voorstel werd op 9 januari 
ter beoordeling voorgelegd aan de commissie Al- 
gemeen Bestuurlijke Aangelegenheden. In die ver- 
gadering werd ons de gelegenheid geboden de 
commissie nader te informeren. 

De historie van de regio Zuid-Kennemerland 
op CD-ROM 

De historische verenigingen: Ons Bloemendaal, 
Historische Kring Velsen, Genootschap Oud Zand- 
voort, Meer Historie, Oud Heemstede-Bennebroek, 
Santpoort en Haerlem hebben besloten hun jaar- 
boeken en periodieken te laten digitaliseren op Cd- 
rom. De gegevens worden gebundeld op een of 
meerdere Cd-rom's in een plastic doosje waarvan 
de omslag duidelijk zal maken dat het de historie 
van de regio Zuid-Kennemerland betrefl. De stich- 
ting die de Cd-mm's uitbrengt is voor iedereen toe- 
gan kelijk op www. historÌcfuture.nl. 
De verkoopprijs ligt naar verwachting onder de 
f. 100,- (ca. 45 Euro). Medio 2002 is de voorspel- 
ling dat de Cd-rom op de markt gebracht kan war- 
den. Het bestuur van het genootschap heeft beslo- 
ten de volgende uitgaven van Zandvoort te laten 
opnemen op deze regio Cd-rom's: 

DE KLINK (1 980 TIM 2000) 
HET GEMEENTEBLAD (l 963-1978) 
GORT MET STROOP 
OUD ZANDVOORT 
ZANDVOORT (1 945-1 965) 
ZANDVOORT VAN TOEN 
BAD ZANDVOORT 

De Stichting Historic Future levert de Cd-rom's aan 

de historische verenigingen tegen kostprijs. De 
verenigingen zullen in onderling overleg een kleine 
toeslag berekenen. Daar het hier niet gaat om een 
commercieel doel nemen de verenigingen aan dat 
de auteurs uit het verleden geen bezwaar hebben 
tegen het digitaliseren van hun bijdrage. Het be- 
stuur zal u van de verdere ontwikkelingen op de 
hoogte houden. 

Ger Cense. 

Straatnamen boek van Zandvoort 

Al enige tijd wordt er door een groep enthousiaste 
leden gewerkt aan het straatnamenboek van Zand- 
voort. Daar deze klus er in aanvang eenvoudiger 
uit zag dan hij is, gaat er meer tijd in zitten dan ver- 
wacht. Het boek zal bestaan uit circa 230 beschre- 
ven namen van straten 1 pleinen 1 sloppen /etc. en 
circa 40 beschrijvingen van vervallen namen. Om 
iets daarover te vertellen eerst een stukje geschie- 
denis wat wij ontlenen aan het boekje " De straat 
waarin wij wonen " geschreven door de stads- 
archivarissen G. H. Kurtz en J.J. Temminck. In dit 
boekje worden alle Haarlemse straatnamen ver- 
klaard, maar ook de geschiedenis van de 
Haarlemse straatnaamgeving wordt beschreven. 

"In de geschiedenis van de straat- 
naamgeving worden doorgaans twee verschillende 
perioden aangetroffen. De eerste waarin straat- 
namen ontstaan in de volksmond, de tweede 
waarin opzettelij k, gewoonlijk door de overheid, 
straatnamen worden gegeven" 
Van deze laatste methode zijn tot op heden geen 
Zandvoortse voorbeelden bekend van v66r 1880. 
In Haarlem begon de eigenlijke officiële straat- 
naamgeving na het midden van de 19de eeuw. In 
Zandvoort zal dit vermoedelijk door de ontwikke- 
ling van de Noordboulevard eerst na 1 880 zijn ge- 
weest. Of was de Straatweg naar Zandvoort in 1826 
al een officiële naamgeving? Onderzoek zal e.e.a. 
aan het licht moeten brengen. 
Bij de officiële straatnaamgeving ging men een 
groep van straatnamen maken voor bepaalde 
dorpsgebieden vernoemd naar bv.: de Heren van 
Zandvoort, Leden van het Koninklijk huis, Neder- 
landse Letterkundigen, Zeehelden, Natuurkundi- 
gen, Vogels, etc. Normaliter zijn de straatnamen 
die tot een bepaalde groep behoren op de platte- 
grond van Zandvoort ook bij elkaar te vinden. 
De meeste straten in Zandvoort zijn met opzet - dus 
officieel -benoemd en verbergen veelal geen diepe 
Zandvoortse historische feiten in zich. 
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Anders ligt dat met de eerste en oudste groep 
straatnamen, welke ontstonden in de volksmond, 
zoals ook de straten en sloppen vanzelf ontstonden 
zonder een vooropgezet plan. Aanvankelijk hebben 
zij meestal ook niet de bijvoeging ''ctraar of" weg" 
Met uittondering van o.a. de Kerkstraat (1 623), de 
Heerenweg (1604) en de Noorderctraat (1 735).Van 
de Heerenweg (1604) - niet te verwarren mt de 
circa 300 jaar latere Herenstraat (Cornelis 
Slegerstraat) - is nog onbekend waar die gelegen 
was in Zandvoort. tn oude registers worden namen 
gevonden, die wijzen op ligging of bodemgesteld- 
heid. Als voorbeeld kunnen worden genoemd de " 
Wildemissen(t 604) aan de zuidkant van het dorp 
en de Cmft (1788) of Krocht (vlg Temminck een 
hooggelegen akker). Bij de Pakveldstraat (circa 
1883), afgeleide van het Pakveld dat nabij het 
Schuitengat en de schardrogefljen gelegen was en 
waarschijnlijk alles te maken heeft gehad met het 
inpakken van (gedroogde?) vis, is er twijfel of deze 
naamgeving uit de volksmond gekomen is of offici- 
eel benoemd. In 1883 wordt deze naam gevonden 
in de literatuur maar dan heeft dit "Pakveld" ook een 
aansluiting met de trein en worden er ook andere 
zaken "verpakt" getransporteerd (schelpen, bouw- 
materialen). Dit geldt ook voor den Hoogenweg 
(1 8261, welke werd aangelegd als verlengstuk van 
de Haarlemmerstraatweg en eindigde op de bouw- 
plaats van het eerste "Badhuis" in Zandvoort - later 

"Groot Badhuisn. Deze weg liep (loopt) geleidelijk 
omhoog, om het oude dorp heen, en was vanuit 
het dorp gezien een "hoogemweg. Ook hier de 
vraag: officieel benoemd of door de volksmond zo 
genoemd? 
Een andere groep behelst de straten, die genoemd 
zijn naar nabijgelegen gebouwen of bouwsels, zo- 
als o.a. de Kerstraat, Kerkplein, Badhuisplein, 
Poststraat, Vuurtorenpad, Gasthuisstraat en 
Schoolstraat. Ook van deze namen is nog onbe- 
kend welke officieel zijn vastgesteld. 

Als laatste groep wordt genoemd de straatnamen 
die zijn ontleend aan beroepen. 
Denk aan o.a. de Smedestraat, Bodeslop, Poelier- 
slop, Visserspad, Kosterstraat, Voermanderijpad, 
etc. 
Zowel de groepsindeling alsook de opsomming 
van de oude straatnamen is zeker niet volledig. Er 
moet nog heel wat onderzoek gepleegd worden 
urn achter de " mogelijke" waarheid te komen. 
Wanneer we praten over de straatnamen in de 
16de, 17de, 18de, en 19de eeuw, is er niemand 
in Zandvoort, die uit zijn geheugen iets kan vertel- 
len. Het wordf gissen. 

Nogmaab Temminck: 
" De geschiedenis van de straatnamen, hun her- 
komst en betekenis is daarom ook wel degelijk 
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een stuk geschiedenis van de stad (lees: ons dorp). 
In sommige opzichten is de straatnaamgeving te 
beschouwen als spiegel van de tijd waarin ze g e  
schiedde." 

Het vastleggen van deze geschiedenis is een eer- 
volle taak welke met grote nauwkeurigheid dient 
te worden uitgevoerd. Het is om deze reden dat 
wij de hulp in roerpen van al onze lezers om ons 
waar mogelijk te ondersteunen met hun kennis. 
Daar de bronnen bij de gemeente zijn uitgeput 
moet er meer werk worden venet om een goed en 
verantwood straatnamenboek te produceren. 
Hieronder staat een lijstje met "Nog te beschrijven 
straatnamen". Wij zouden graag antwoord wil l0n 
krijgen op de volgende vragen: 
l. Wanneer en waarom werd de straat I weg 1 slop 
1 etc. zo genoemd? Reden van naamgeving, 
2. In wel k (oud) geschriftCen) karnt de naam voor? 
3. Zijn er interessante details bekend? 
Meldt u bij Klaas Koper (de omroeper)tel. 5714833 
of bij het bestuur als iets te melden heeft of als u 
wilt meewerken aan het straalnamenboek van 
Zandvaort, Het team dat aan het straatnamen boek 
werkt is u bij voorbaat dankbaar voor alle steun die 
u verleent. 

Ger Cense 
Nog te beschrijven straatnamen, etc. 
Nr. object 
0075 Bentveldsduin 1270 Pamdijsweg 
0080 Bentveldweg 1340 Postctraat 
0500 Duinstraat 1.450 Rodartsduinwg 
0640 G m t  Bentveld 1490 Schelpenplein 
0980 Koningìnnewg 1610 StraWeg 
0990 KoningSnraat 1620 SwaluWaat 
1020 KostvedmnsM 1850 Westerduinwg 
1025 KrPmboommeld 1925 WîVeld 
1060 Langelaan 193û h d m M a a n  
1245 Oostenreld 19û0 Zuidlaan 

Het ZANDVOORTS MUSEUM 
officieel geregistreerd. 

In aanwezigheid van een groot aantal genodigden 
is op 29 november j.1. in de Raadszaal van het g e  
meentehuis de officiÙle museumregistratie voar het 
ZANDVOORTS MUSEUM uitgereikt aan het g e  
meentebestuur van Zandvowt, door de directie van 
de Stichting Museaal en Historisch Perspectief uit 
Haarlem. 

Dat betekent dat het museum nu geregistreerd 
staat als een erkend museum, dat voldoet aan alle 
eisen die inmiddels aan een museum in Nederland 
worden gesteld. 
Dat houdt in dat alle objecten volgens de daartoe 
opgestelde nomen worden tentoongesteld en b e  
waard. De collectie wordt als redelijk compleet b e  
schouwd, zodat een historisch verantwoorde vaste 
tentoonstelling wordt getoond. Daarin worden 
steeds kleine details gewijzigd, vandaar dat aan- 
vullingen met schenkingen en bruiklenen altijd wel- 
kom zijn. 
Iedereen die dus nog niet in het museum is gewest 
moet daarom maar eens snel langskomen. De 
entree-prijs kan daarbij nauwelijks een belemme- 
ring zijn, want voor boven 65 jaar en kinderen is 
dat slechts f 1.- (straks L 0.45) en tot 65 jaar 
f 2.50 (, 1.15). U bent van harte welkom 

De Wurf 

Alweer is er een nieuw jaar aangebroken. De Wurf' 
heeft de afgelopen tijd weer verschillende activi- 
teiten achter de rug. Op 7 juli hadden we ome Kle 
derdrachten Schouw, wat voor ons, de deelne- 
mende groepen, maar vooral voor de bezoekers 
een groot succes was. Op 29 september hebben 
we een Medingschouw op het Kerkplein gegeven, 
tijdens het omroepersconcours, waar onze eigen 
dorpsomroeper Klaas Koper wederom een dub- 
bel kampioenschap binnen haalde. (Dus Klaas, op 
naar het EK of zelfs het WK-omroepen). 
Enkele leden van De Wurf hebben onze jongste telg 
van de vereniging, Stephan Koper, ondersteund op 
zijn spreekbeurt op school over de Zandvourtse 
klederdracht. 
Op 29 november was een delegatie van De Wurf 
aanwezig tijdens de uitreiking van de registiatie en 
opname in het museumregister van ons mooie 
Zandvoorts Museum. Op 3 december hebben we 
een kledingschouw gegeven in het Golden Tulip 
Hotel ter gelegenheid van een St. Nicotaasfeest 
voor alleenstaande oude Zandvootters. 
Verder rijn we volop bezig met het repeteren voor 
ons toneelstuk Toen Zandvoort Badplaats werd*, 
geschreven door de heer J.A. Steen en geregiseerd 
door Rob van Toornburg. De uitvoeringen zijn op 
zaterdagavond 16 en zondagmiddag I 7  maart 
2002 in gebouw De Krocht. 

Freek Veldwisch 
Voonitter van De Wurf 



De technische dienst van Beach Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots 
kunnen wij stellen dat u de meest exlusiwe en exotische computers kunt bestellen bij Beach Net. 

Ook voor het aanpassen van uw computer naar de huidige standaard kunt u terecht bij Beach Met. 

Zeifs de moeilijke taak, uw data terug te halen bij een crash, is &n van de specialiteiten van onze 
technische dienst van Beach Net Kortom, Beach Net het adres voor u, en uw computer. 

Haltestraat 6 1 2042 LL Zandvoort I 
Geopend van din / zondag 12-00 tot 2 1 -00 
Tel: 023-5730749 / 06-4 12 86 1 75 Email: info@,beachnet.nl 

ml Zandvoorts Museum 

Hierbij wordt U uitgenodigd om de expositie 

"ZICHT OP ZEE" 

te bezoeken, met schilderijen (olieverf en ge- 
mengde techniek) van de Zandvoortse kunste- 
nares MARGA DUIN. 

De expositie wordt gehouden 
tot en met i 7 februari 2002. 

Wij zien uw bezoek met belangstelling tegemoet. 

Swaluëstraat 1 
Zandvoort 
023-5740280 
Geopend vanaf: 
Woensdag tot en met Zondag 
van 13.00 uur - 17.00 uur 

Hier 

had 

advertentie 

kunnen 

staan! 



Kiinkettje 15 
De redactie is op zoek naar infarmatie over een 
zekere mevrouw Meumann of Neumark. Zij schijnt 

In de RK pastorie Is een schilderij van de oude voor de oorlqg in de Oosterparkstraat geshebben 
Agathakerk (nu gebouw "de Krocht") met de pas- gewoond. In haar huis heeft zij stadskinderen, bij 
tofle. Het is,geschilderd in 1906 door een zekere wijze van vakantie ( m e d a m p ) ,  gehuhest. Erzijn 
S.A. Deze schilderde puur voor het plezier. Gaarne aanwijzingen dat Anne Frank en mogelijk haar 
zou ik willen waten wie deze initialen hanteerde. zusje Margot bij deze dame een paar vakantie 
Reactie aan D. Duijves, Grote Krocht 43, telefoon weken hebben doorgebracht. Met belangstelling 
571 2685. Mail adres: kerkei~k.bureau@wanado.nl zien wij uw informatie tegemoet. Hanne ke Mole 

naar, 571 851 9. 

Als hoofdredacteur van uw blad kijk ik regelmatig WihkeNe 18 
de oude "Klinken" om n@@ @en of daar aarrvub Onlangs is het Genootschap Oud Zandvoort in het 
I n d e  infomatie in staat t: dak~ndarwerpen niet bezit gekomen van het archief van de kinder- 
dubbel gapu bliceerd worden. Hiervuor gebrui k I k operette vereniging "Jong Zandvoort." Wij zijn hier 
de exemplaren uit dé bib!L~tbg;ek van het,g$nlQot- erg blij mee en zullen hier te zijner tijd op terugko- 
schap, Helaas ben zelf,fli@ [n het b&R,van de men. G ~ a g  zou de secretaris de personalia van 
gebonden jaargangen (8&85,1-90,. 91-95 m 36- de geefster vernemen. Namens hei G02 onze 
2000). Wie van u kan mij hieraan helpen? Peter dank. 
Bluijs, teleibon 571 8292. 

Fam. harhave de Fávaugeptein 51M 2042TS Zandvoort 
Mevr. A.Goos-Kallf Emrnaweg 8 ZW2 NV Zandvmrt 
Dhr. J. Hogernduorn H m f l û t ~ ~ h ~ m a t  34 2042NC Zanûvmrt 
Fam. D.W.Ch. H0pp.e Ontvanger Schoutewraat 3 2û41 K '  Zandvoort 
.Dhr. J.P. Jans~n Pd de BlaMraat 5 204.1 EE Zandvoort 
Mevr, C.A. Jongbloed-Spoelder (Frans Zwaanstraat 40 2042 CD Zandvuurt 
Dhr. J. Kerkman van Lennepweg 3g gû41 U ZandvpoVt 
Dhr. Q.A.M. Kok Hogeweg 59 ZW 2642 GG ondvoolt 
-Dhr. J,C. van Lingen Jacques Pexldan 12 2106 EP Heemst& 
Mevr. J.H. Qtdenburg Niauw-straat 76 2042 VN Zandvoorl 
Phr. J,DU Weerefeegen H,arnontslraat 96 tOB8.MG Amsterdam 

&J. v,d. Mmlenstraat 70 % ~ 4 ?  NG bn&oort 
2136 AB 0enWeld 
21ïl3TM Heemsh.de 

Byrg. kwijnlaan 39 2042 PN Zandvoort 
J, d& Gíe5aWaei143l2 IOB? HM Am&rdam 

ZW2 PN Zandvoart 
ZW2 ?E Tandroofl 

'Dhr. R, v.d.W& :$chuitengät 3g 2042 TK Zandvoort 
Dhr. W. Willemqwì ppi'a vavan SpgyK$bat 2-65 2041 KL ZandmoH 
Dhr. D. ZeHmaksr &.~u-k'34 2041 HL Zandkmrt 
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G E N O O T S C H A P  
"OUD ZANDVOORT" 

Opgerichs I I  december 1970 

e-mailadres: genootschap-oud-zandvoort@ hotmail .com 
.- 

Werkgroepen Genootschap: 
Indien u zelf actief wilt deelnemen aan onderzoek van Zandvoorts historie, 
zijn er de volgende wetkgroepen: 
- Genealogie, contacipersoon Arie Koper. 
- Monumenten & grafstenen, contactpersoon Jaap Kerkman Azn. 
Zelf kunt u ook het initiatief nemen om een werkgroep op te richten. 

dan 

"Klinkertjes": 
Indien u een oproep wik plaatsen om histoiisch materiaal te ruilen of teverkrijgen, 
kan di gratis in de rubriek uWinkettjes.fl Deze senrice geldt alleen voor leden van 
het Genootschap "Oud ZandwxitY". De advetlentk mag niet van commerciële aad 
zijn. Vermelding van naam en adres of telefoonnummer in de advertentie is ver- 
plicht. Uw tekst dient binnen te zijn op de sluitingsdatum van de kopij (zie colofon). 

G k n :  
Indien u het werk van het Genootschap "Oud Zandvoort" met een - in principe 
fiscaal aftrekbare - gift wilt ondersteunen, kunt u uw bijdrage storten op onze 
rekening van ABN-AMRO te Zandvoort. Hiervmr is het Genootschap u zeer 
erkentelijk. 

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. Vmr nadere infomialie: de heer Crabbendam. 

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

Advmnhies: 
8eschikbare formaten: hele, halve, kwart en 116 pagina. 
Tarieven op aanvraag via dhr. M.A.J.M. Crabbndam. 

Losse Verkoop "De Klinku: 
Bnina Balkenende, Grote Krocht l 8  
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1 
ISSN 1 384-7082 

Adressen duIfuur-h?storischevemnigingen: 

Fdkiwewemiging Historische MRdelbouw Vereniging 
'De Wuff "Bomschut Baydubn 
secretaris: Mieke Hollander secretaris: H.C, Bakker 

telefoon 023471 5836 

SE 

"De Kllnk" 
koperen gong, dis door de vroegere 
Zandvurtse omroepers gebraikt werd 
om dn mena w a e ~  te kchowe as de 
HsaePe kich'eplti ik ddhf kmme. Dah 
Bongemm ria& he: stiahd w e r  de. af- 
s@ vah de ggmaej en de vis gshouwe 
wter. de gong @P de.mwpsr 
airtart2 *Ai tf@@ri 8BWiú l  @n gamael 
k o p  M e ,  hm.an.zea,.* (De Wurf) 

Besaiur 

Vaonitter: 
ing. G.A. Cerise 
 oren^ $15, 
WPLandifoMt 
,0237571 571 5 
geacensw-Iingen.demon.nl 

Vic&vmdtei: 
ir. C.J. wagenaar 
o m 4  3999 

s~~f~tan's: 
.A. Koper 
,023471 8441 

PendnglniMSbK 
M.AJ.M, Crabbendam 
W3471 2514 

Leden: 
k Joustra-Bmkmeier 
023-5Tl51!35 

J. Paap Lm 
023-571 5987' 

W,A.H. k u r  
073-621 7222 

J. Kerkman Am 
023671 9 1 3  

J. Paap C m  (Mok) 
023-571 5j68 

Erebden: 
P. Brune 
ir. CJ- Wageïiaar 
M, Weber 

Contributie: 
Minimaal & 9,25 
(excl. venendkosten) per jaar. 

Bankrelatie: 
AW-AMROteZandvoort, 
rekeningnr. 585738306 
Gi m-rekening: 4206723 t.n.v. 
Genootschap "Oud ZandvooRn 
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ABN+AMRO De bank 
- n 

De bank voor betalen - De bank voor sparen - De bank voor lenen - De bank voor beleggen 

Open: maandag Urn donderdag 09.00-1 6.00 uur. Vanaf I mei-l oktober tot l 7.00 uur. 

Gehele jaar vrijdag 09.30-1 7.30 uur. 

L.1- 

Tel: 023-57 60500 

Winkelcentrum 
Jupiter 

Haltestraat Zandvoort 
Een gezellig centrum voor: 
Speelgoed 

Kadootjes 
Meubels 

Herenkleding 
Kindermode 

Huishoudelijk 
Bloemen en Planten 

Kinderschoenen 
Sport 

Snoep 
Een hapje 

Voor ieder wat wils 
KOM EENS LANGS!! 

Raadhuisplein Zandvoort, 

C 

Bruna Balkenende 

. 

uw adres voor: 
Kantoorarti kelen 
Strippen kaarten 
Reisgidsen 
Boe ken 
Tijdschriften 
Stripboeken 
Landkaarten 
Wenskaarten 
Krasloten 
Rookwaren 
Staatsloten 
Toto en Lotto 

Grote Krocht 18, 2042 LW Zandvoort 
Tel: 023-57 16033 
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