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uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

I

H& ju, haeljai t i e
een blommeije

bai Jopie Btui#sl

drukkerij
van petegem b.,
in het v v a n
het oude Zandvoort
~ostbbs54.2040 A6 Zandvoart

De specialist in al Uw Bloemwerken.......
Haltestraat 65,Zandvoort, Tel: 023-57 12060

Alblas Grafische Produkten
Kerkplein6, Zandvoort
Te!: 023-57 13546

Het gezelligste terras
van Zandvoort

Poffers kenne beter
waeter zoipe.....!

DE TROMP WINKEL

OOK OP ZONDAG GEOPEND!!!

b h s t r a a t @-X#f CE Bndvoort
Telefoon & k023 57 125 05

Aquarel- en Acryl materialen
Lijsten
Pasre Partouts op maat gesneden
Boekbindatelier

Brilmode
Oogmeting
Contactlenzen
Zonnebrillen

Zandvoort Optiek

Grote Krocht 3-5,Zandvoort
Tel: 023-57 t 9058

Tel: 023-5712466
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Kunstschilder Frik von Uhde in Zandvoort
Toen ~andvoodin het midden van de IWe eeuw als badplaats bekendheid kreeg, kwamen er naast de vele dagjesmensen ook een groot
aantal kunstschildem op o m badplaats af. Onder hen bevonden zich
de Haagse schilder Jozef tsraels (18241911) en DAG. Ark (18371890) maar ook de Duitser Frik von Uh& (1@&.l
917). Op aanraden
van de kunstschilder Max Liebmann (1847-1935), die er in 1877 was
geweest en wellicht tevens op advies van djn arts, bracht Uhde in de
nazomer van 1882 vier weken d m in Zandvoort,
Uhde schreef tijdens rijn verblijf in Nederland in totaal 31 brieven aan
rijn vrauw. Over Zandvoort schreef hij op 28 augustus 1882: 'Het is
wonderbaarlijk mooi hier. Het plaatsje is prachtig en de sfeer zo g e
mwâelijk*. Voigens een artikel in de Klink (jr.1, 1981, nr, 2) kmeg de
schilder onderdak bij de ü r n m m n Jaap van Duivenwen, die achter in zijn werkplaats een kleine ruimte had waar een atelier kon worden ingericht. Ondanks dat Liebemann Uhde uitdrukkelijk had gezegd dat hij vooral buiten op het strand moed sldiikbren, werkte hij
hter een aanbi van schetsen uit. Om nog beter de sfeer van het oude
Zandvoort te kunnen vastlagen, had hij aan de hutgemeester toe
stemmirig gevraagd om in het 'Oude Mannen en Vrouwenhuis' te
mogen schilderen.
september legde tiij hier deze oude vrouw
z i R d op.een k g m a t t e knopsbl voor m venster op doek vast
w o l g zie paslina W.
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zijn sporen heeftM i e n d , Een envelop met inhoud
Vnjdag ?B mei 2003
was zijn deel; voor zijn wouw Rita was er een flinke
ruiker. Gelukkig blijfl Mons kantoor onderhouDe opkomst (zeventien leden, waarvan zeven van den. Namens d8 drie culturele erenigingen blijkt
het bestuur)was wel erg minnetjes voor een ver& de heer G. Cense de W n g e n te behartigen bij
niging met meer dan vijftienhonderd leden... De het Histo~schMuseum Zuid-Kennemerland, maar
voorutter was met kennisgeving afwezig en Ankie er werd geen rnecledelinggedaan over de huidige
Joustra heefi de vergadering geleid. Als belangrijk expositie over de kust. We konden het hem niet
punt memoreerde zij, dat het millenniumcadeau wagen.
gegeven is door het gemeentebestuur. Het idee Er bl'/kt onzekerheid te bestaan over het zonder
was uitgegaanvan het genmtschapem dat daarbij toestemming kopiëren van films en foto's. Vooral
hulp is verfeend bij de berichtgevingaan de bevol- als op internet fragmenten te zien zijn, die in het
king met het recht om reclame te maken is door bezit zijn van de eigenaar. Het genootschap gahet comitb aanvaard. De financiële boekhouding randeert, dat niets digitaal opgeslagen wordt zonwas puik in orde en de geldbufferis voldoende. Uit der vooraf toestemming van de eigenaar en dan
de vergadering kwamen voorstellen als een bij- alteen voor eigen gebruik.
drage aan het Comité700jaar Zandvaort, 175jaar
Badplaats. Ook om de ronde openingen aan het Na de pauze werd door mevrouw Joustra een diagemeentehuis te vootzien van glas-in-M i.p.v. het s& ve-d
w e r hetstrandleven in hetalgemeen
huidige perkament. Een posiuef antwoord kon hier en h het bijzonder over de kleding,de stoelen, het
niet op gegeven worden, want het bestuur moetzich vervoer, de tenten voor mnsumpties en een blote
beraden op de toekomst, de digitale snelweg. De billen-parade voor een visstand op het naaktstand.
verkiezing bracht geen verrassing: de heren Het ging allemaal vlot en om 22.00 u konden we
Wagenaar en Crabbendam werden herkozen en weer huiswaarts gaan.
Cor Draijer werd benoemd. Afscheid namen we
van Jaap Paap k n , die na 20 jaar in het bestuur

vrijdag 24 oktober 2003

'Hoort, burgers, hoort!'
Reacties van k e r n

De Klink, nummer 90,pagina 22
Nadere gegevens van de Coiffeur op de schitteZandvoortse Mudekkapel
rende winterfoto uit 1942 kon de redactie vinden
De Klink, nummer 90, pagina 72, 13
op de CD Rom '120 jaar Zandvoortse Krantenn:
De foto op de middenplaatvan tiet vome nummer G.P. Wijdeman, Rozennobelstraat 6. Salon voor
is kennelijk in de smaak gevallen en ik mocht Scheren en Haarsnijden.
daarop de nodigecorrecties, aanvullingen en ma0
ties ontvangen, Van o.a. Lies Slagveld-Kerkman, WseweethMl
Henk Berkhout, S.van dan Bos en Bob Gansner.
Op de onderstaande fotokaart, die op 7 augustus
Nr 15 is Jan Berkhout, nr 18 is Paul Korstenbroek, 4923 v a n u ~ ~ v e m d is,
e isndevillauOog
dus met een 'f, nr 20 lijkt op Jan Koper, zoon van en Ai" te zien. De naam is (slecht leesbaar) gaFrans Koper, opzichter begraafplaats. Nr 26 is plaatst onder het middelste raam van de eerste
Henk Berkhout, nr 27 is Willem Weber (Imdgieter, verdieping. In het adresboek 1918-1919 staat de
Diaconiehuisstraat), nr 28 Henk Slagtveld is zon- genoemde villa gesitueerd in de Mauritsctraatterder t, dus Slagveld, nr 36 is Jan Schaap (eigenaar wijl in een Zandvuortse Coumnt van 1930 een pervan "HetWonder van Zandwort")en Kees, nr 36 is ceel met dezelfde naam aan de Brederodestraat
zijn zoon. Nr 37Jan Weber (mvan Gerrit). Nr 39 is ligt en bewoond wordt door architect J.A. van
niet Lies maar Neet de Vries. Nr. 45 is G.J. Straaten. Mocht u weten waar de foto genomen is,
Btuijnreel (van uJupitef). Bij bestuursleden: J. van dan EOU ik dit graag van u horen. Tel.: 023 5718441
den Bos en A van Zeijl. Dank voor uw reacties.
of via e-mail: atie-koper@hotmail.com

Wie wad het? 2
Onlangs kwam ik in het bezit van een 2-tal plaatjes, de afbeeldingen zijn zwarVwi afgednikt met
een rodetekst. Deze plaat@ zouden afkomstig a9jn
van een 'uitknipkalender" die m g e r door Nauta
is uitgegeven. Wie weet wanneer deze katenderis
uitgegeven en haeveel Zanekroorbe afbeldingen
hierbij behoren? Tel.: Q235718441 of via e-mail:
arie koper@hotrnail.com

De laagste rente, maar
ook het beste hypotheekadvies vindt u bij de
Hypotheekhop Zandvaart
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Een gedegen hypotheekadvies
is nu wel heel dicht bij huis:
DS (ii
aan de Kosberlorenstraat 100
HVl'cmEa
StfM,
in Zandvoort vindt u de
nieuwe Hypotheekshop. Ons filiaal is de
nieuwste van de 200 Hypotheekshopvestigingen in heel Nederland. Onderdeel
van de grootste keten van onafhankelijke
hypotheekadvixun.
'Indrukwekkend, maar wat betekent dat
voor mij?', zult u miss~himzeggen, Hed
veel. We kunnen u hypotheekproducten
bieden die u nergens anders vindt en door
onze ijzentake positie kunnen we lagere
percentages voor u bedingen. Profiteer
ook van onze scherpe tarieven en maak nu

een afspraak voor een persoonlijk advies.

land. Mocht u eerst een indruk op willen doen
van
de atlas dan kunt u deze bekijken via
Reactìes van lezers
mmn.i2provinden.111
Wie~e&het33
Leden van het Genootschap Oud Zandvoort die
De persoon op onderstaandefoto hebbenwe bin- deze Atlas bestellen krijgen € 1O,= korting en b e
nen het Genootschap maar "Ome Piet"genoemd talen dan € 39,= (dit is inclusief veizendkosten).
omdat we niet weten hoe hij heet en wie hij was. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de
Mogelijk kunt u ons helpen. Peter BIuijs,tel. 023- secretaris, telefoon 023-5918441.
5718292 of p.bluijaetnetnl
N h w van het Rijkswd~iefIn Nm~Wdbnd.
Sindsenige tijd beschik het Rijksarchief in NoordHolland over een eigen, nieuwe website. U vindt
deze website onder mnw.nwrdhollandsanhIof.org
De site is nog in opbouw eb bevat momenteel
voornamelijk basisinfomaUe. In het komendejaar
zullen echter verschillende voor genealogen interessante bestanden te raadplegen zijn.

Vervolg 'Hoort, burgers, hoortl'

.

Zoals elk jaar worden er ook dit najaar weer een
aantat nieuwe cursussen gegeven over diverse
onderwerpen, Dit zijn onder andere cursussen op
het gebied van notarigle archieven, gevangenen
en rechtbankarchieven, bronnenbedrijfsgeschie
denis, paleografie (oud-schrift), genealogie en
doop-, trouw- en begraafregisters.

VefBdlenell:
Naar Zandvoort, waar Haarlem en Amsterdam bij
zee eindigen
Geschreven door Marcel Bulte. Uitgegeven door
De Vrieseborch, Haarlem, deel 59 uit de serie
Haarlemse Miniaturen, ISBN 90 6076 5079,
Verkrijgbaar bij Bruna-Balkenende, & 14,75

Haring en ttjn maatfes
Hmwel het zeer lezenswaardigeboekje niet over
Zandvoort verhaald, heb ik gemeend het toch onder uw aandacht te moeten brengen. Het vertelt
over haring in al zijn facetten en beantwoordtvele
vragen, zoals hoeveel haringen er zwemmen in
de wereldzeeën, hoe ze gevangen worden, waar
ze van leven enz, enz. Er staan een aantal foto's
in van Zanckcoortse komaf in deze rijk geillustreerde uitgave.Het is geschreven door Adriaan de Boer
& Wouter Klootwijk en uitgegeven door Inmere bv
te Womer. ISBN nummer 90 6611 029 5

HbWsche A t k van Noord-Holland
Onlangs is de HistorischeAtlas van Noord-Hdland
verschenen. Dit zeer fraai uitgevoerde bmk bevat
74 historische topografische kaarten in kleur welke
zijn gemaakt tussen 1890 en 1910 die een gede
talleerde weergave bieden van geheel Noord-Hok

Nadere informatie is aan te vragen bij het Rijksarchief in Noord-Holland of bij de secretaris.

w e :
Van nul tot nu, 2000 jaar historie in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Deze expositie is gemaakt naar aanleiding van het feit dat Gemeentewaterleidingen Amsterdam in 2003 150 jaar bestaat. De expositie is te bezichtigenin Bezoekerscentrum 'De Oranjekom', op een historische plek
vlakbij de Oranjekom, waar in 1851 de eerste
waterleidingactivlteiten zijn begonnen. In de expositie komen allerlei thema's van de boeiende
duinhistorie aan bod, van archeologische vondsten tot de laatste bewoonde boerderijen, van
verklaring van veldnamen tot het graven van de
waterwinkanalen in vroeger jaren, en van grenspalen tot jachtvethalen. Informatieveteksten worden afgewisseld met oude foto's, kaarten en
gebruiksartikelen.

Het Bezoekerscentrum ligt vlak bij ingang Oase
aan de Vogetenzangseweg.
Geopend van dinsdag tlm donderdag van 9.30
tot 16.00 uur en in het weekend van 9.00 tot 17.00
uur. De expositie is te bezichtigen tot 30 oktober

2003.

Het ontstaan van Speelhiinvenrniging 'Kindervreugd'
Mijn verhalenschommel over de speeltuinvereniging "Kindewreugd" is, na een duwtje in de rug, in
beweging gekomen. Veel foto's en infomatie werden spontaan aangeboden door de lezers van de
Klink. Namen van enthousiaste vrijwilligers zoals de heren Spierieus (voorztitier) en Holsteyn (figuurzagen). Maar het echte verhaal van de oprichting kwam niet boven water. Totdat de telefoon ging.
'Hallo met Jan Srnit, heb je belangstelling voor materialen en foto's over de speeltuin?" Toen Jan
Smit later bij mij thuis binnenstapte kwamen mijn verroeste radertjes in mijn hoofd op gang. 'Ik weet
het opeensuzei ik, *Mevrouw Groen is jouw moeder en aan haar betaalde je het dubbeltje entree als
je geen lid was van de verenigingm,Van Jan kreeg ik de aanvullende informatie over het ontstaan van
de vereniging. In één van de maandblaadjes *de Schakeluvan mei 1954, die zijn moeder bewaard
had, stond het volgende intenriew wat ik iets ingekort heb.

Het was in 1948, zo vertelde Joop Kunkder de oprichter van de speeltuin, dat men in Zandvoort een
begin maakte om1-0
plantsoenenaan te leggen. In de plaatselijke perswerd gn
op de taak van
alle ouders en opvtxders om toe te zien dat dejeugd deze plantsoenen eerbiedigde en m m notitie ging
nemen van de natuur. Het m n deze aanwijzingen waardoor Joop k l o o t om iets te organiseren voor
dejeugd. Wat was daarvoor het meest wxir de hand liggend? Richt een speeltuimiging op! Dat was
makkelijker gezegd dan gedaan. Het söbiten van een vereniging ievelt al moeilijkheden op, laat staan
een speeltuinvereniging. Want hoe kwam men aan grond voor de tuin, de omheining, de wetktuigen?
Immers alles kost veel geld. Er werd contact gezocht met mensen die op de één of andere Wjze met de
jeugd te maken hadden en tenslotte kwam er m comité die een oprichtingsvergaderingvmbrddde.
Deze vergadering werd gehouden op 19 mei 1949 in de a a l van Zomerlust Er was wel belangstelling
en zek de Burgemeester en de Korpschef van Poiitie gaven door hun a û m g h d d blijk van hun be
langstelling. Het resultaat van deze avond was: 7 60 leden en 24 donateurs. Zandvaart was een vereni. ' ging rijker geworden maar ...er was nog geen speekuin.
Eerst werd er een huisaan huis collecte gehoudenom het benodigde bedrag van 10.000 gulden bijeen te
krijgen. Helaas lukte dat niet en na enkele besprekingen met de gemeente kon er een lening worden
gesloten. Door Jhr. Quarles van Word werd zonder enige kosten een terrein ter beschikkinggesteld. Nu
kon er eindelijk gebouwd worden. Vete ouders begrepen de spreuk: 'Speeltuinwerk is Oudewerk" en
men was dan ook menige avond of Eaterdagmiddagin de tuin te vinden om te bu\nreri aan afrastering of
het plaatsen van attibukn. Hetwaren onder andere de heren D. Temaat, E. Paap, C. Koper, J. Kuvener,
CH.De Muinck, E. Koper, H, Paap die de spits hebben afgebeten.
Op de kop af p h s tweejaar na de oprichting namelijk 19 mei 1951 werd under grote belangstelling de
openingsceremonie venicht door mevr. Fenerna-Brands. In die twee jaar werd er niet aleen gebouwd
aan de speeltuin maar was er ook het eerste St. Nicolaasfeest in Monopole en werd er deel genomen aan
het bloemencorso (zie foto) waar de eerste prijs in de wacht werd gesleept, Joop Kunkeier vervotgt zijn
verhaal over de d l ~ k b e d e n
met de bouw van het tuinhuis. De bouwprijs kwam veel hoger uit dan was
beraamd en een W j moest het nodige geld opbrengen. Een Wede pechwas dat,door een vergissing
OP het ministerie, de vergunning van deze lobril ne&n maandenop zich lietwacht& waardoor all& ook
weer niet zo liep als nodig was, Maar uiteindelijk is
ook dit vmr elkaar gekomen. Al deze moeilijkheden
zijn overwonnen metsteun van hetgemeentebestuur
en met hulp van veel medewerkers. Het wek is niet
voor niets geweest, zo Jndigt de heer Kunkeler djn
intewiew en ook al vraagt het veel geduld en tijd, wij
gaan u& in de toekomst door dat is namelijk m e
plicht tegenover de jeugd.
Hoe lang de speeltuin heeft bestaan en wat er in het
wintmeimen allemaal aan clubwerk gedaan werd
en door wie, dat leest u in de volgende Klink.
Nel Sandbergen-Kerkman
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Foto b e n : Hel bloemencorsovan 7 951 waar d8 balletgroep onder leiding van mevr. Faik de eerste
pnjs m.Op de besteiwagenvan dhr. Fail6 staan o.a. Maadje Koper. Coby Faik en Gìna Koper. Naast
de auto op rolschaatsen Ranghlld de Mulnck, Lena Vossen.
Foto onder: De draaimolen met op de achtergrond de spoorbaan en huizen van de Tollensstraat. Omringd door vrolijke kinderen zit memuw G.Groen. Zij was een van de vele rneclwwkersvan de spdtuirivereniging "Kindemugd".
Foto op de linkebladzijde: Het toegangshek tot "Kinderweugd".

r

Kantoor- en boekhandel W.J. Lorenz

Tjden van weleer herle
ven wanneer je uit de nalatenschap van Truus
L o m wat oude foto's in
handen krijgt.Wanneer u
vanaf het Gemeentehuis
de recent fraai gerenoveerde Haltestraat in
wandek, ziet u links, naast
café *De Klikspaann op
nummer 15 een kledingzaakje (Banana's). Hier
was van 1913 tot 1976
kantoor- en baekhandel,
alsmede leesbibliotheek
W. J. Lorenz gevestigd.
Daatvoor hadden haar
ouders d8 Algemeene
Boekhandel en Leesinrichting Lorenz, Passage nr 5. In de deuropeniñg staan vader en moeder Lorenz,met op haar arm de kleineTruus. Deze opname dateert van begin
vorige eeuw.

17

Zaak Haltestmat
Deze foto is waarschijnlijk genomen in 1913, alweer 90 jaar geleden. Op de foto staan drie generaties
eigenaren, waarvan het kleine meisje met strik in het haar, Truus Lorenz is.
Het pand heeft meerdere huisnummersgehad. In 1915 staat in de Zandvoortsche Courant de aankondiging dat de Wed. C.F.G. Lorenz, Haltestmat nummer 3 telefoonaanluiüngheeft verkregen (telefoonaansluitina 541, Laterwerd
het numiefl 3 en vervolgens nummer 15 met tel*
bonnummer 2154.
Tevens was hier een
Hoofd Agentschap voor
de Stads Editie Oprechte
Haariemsche Courant. Je
kon hier een abonnement
afsluiten voor f 337 per
kwartaal, per maand f 1,20
of f 0,27 per week. Ook
kon men op dit adres
advertentien opgeven
voor De Oprechte, tegen
een tadefvan f 0,35per m
gel, vraag en aanbod 1 ti
m4 mgetsvoor f 0,60;voor
iedere regel meer f 0,15.
nten worden hier zonder
prijsverhooging aangenomen.
Brieven onder nummer werden toen geplaatst als Br. letter M, boekhandelLorenz, alhier.
Op de etalageruit kunt u nog net zien, dat bij deze boekhandel ook de Haagsche Post te koop was.
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JIMMY AND JAMES
- DON PEDRO

d

1

Bij de familie Bos thuis werd veel gezongen en iedereen probeerde een muziekinstrument te bespelen. Bruer Jan speelde
harmonica, terwijl Henk en Arend met m
gitaar experimenteerden. Henk had veel
talent en bespeeldenogal wat instrumenten, zoals piano, orgel, gjtaar en klarinet.
Hef was voor de tweede weddoorlog,
Jotinny and Jona waren bezig aan een
gmte opkomst DezeWee JOOCtsejongens
brachteneen schitterend pmgmmma: vlot
en eigentijds. De *B-'
waren n q jong
en streefden ook naar succes. 2Jj leencten
mhgkaarenWnáivemeg~wn~
g* jongens af. Na -n jaaf Mhl
,m
de vingem erachter en erop, zesp-Meia'
al behoorîîjk gitearl Bij'mwi-endel
D&
Bmr En Heiariem kochtenzij op afbetaihg
~ ' n ~gitaar.
M Ze
" betaaldenh b m
Fl. W,=: een heel bedrag voordie tijd. De'
afbetaling bedmg Fl. l,=
per w&c; de
man me!kwartjes n
u wel lukken. En m
een goad jaar werd de gitaar hun &gen*
dom. fnhssen werd w mn een buk p*
p m m a gawerkt. Vader Bos cumpowerd8 tguk, vloW Iedjes gp bestaande
&I n k m
Wr-glnpndo broers
over op dgen cornpo~t?~;
Eni o m
werd geboren .: "Jimmy and J ~ ~ .W
w s ~ ~
twa boys ahd t
bg k . Hun vuurdwp
op f januari 1940, Diwmte grote o*
den voor publiek v& plaats in het,@m~I
Badhuis. Zij haddeh at hun vrim&n:-qRgmg&gd gaan:In de pauze k m e n de Zmd\f~~rtse
Jimmy
m dit spekhkd.
fe maken. M d h& mmsi and James voor het voetlicht met hun aardige wi
gaan dan zoudm de vrienden
plausmrgen. ~etwerd
een davwend

wiw,

1

e
gmäa~rtrn e m ~
volgt van de pers: De g d m e d b
~ ~ imÍtmr+

van Zegenwop 13 april en tijdens Koninginnedag
den opkmbiijk wim JohmyendJPrsss". Op 24 in Bodega Mustart aan de Stmnntfweg,georganí-aiti
Wh&Zdfdai~r~~@
m ~e' hm&n m
r
d door d8 W.
Weede optreden en wel vmWe wbl~rverrenlgirvg
HSV de Kampioen, die z*n343%jawíeest vibfd''. 1Q mei 1940...de Duitse inval. Bijna hert gehele
, Na dit optreden was de volgende recensie te le- artiestenleven kwam tot stilstaan. Engelse liedjes
zen:*Ophet toneel deden de heren Bos zich ken- waren uit den boa. Nog eenmaal traden Jimmy
nen als een paar rasartiesten met uitnemend ge- 0nd James op voor de inmiddels opgerichte
slaagde nummersw.Hierna vlogen zij de p t t uit jongerendub "DeTOB-NIET Clubnin Hotel Kiefer.
en volgde de ene uitnodigingna de andere. Op 10 Hierna kwam er een voorlopig einde aan hun sucmaart vetzorgden zij een O&Gawnd voor de N e ces.Henk, ambtenaar bij de P n , moest al gauw in
ddandse miiiiiren. Ook de recensie na dit o*
Duitsland voor de Deutsche Postdienst werken.
den gaf aan dat de broers hiernee door moesten Toch slaagde Arend erin om onder de naam 'Don
J

Pedro" door te gaan met een aangepast p r e
gmmma. Zoah de naam al doet vermoerden #was
di een HolIanûs-Spaeins pmgramma, Zijn Meding
werd aangepast an hij M m k a pals brreader. Om
niet tewed ~p te udlmlbij de Duitse bezetter
hij " t u s mde sahuifdeunn"op zoals men clat toen
uMruW. Dim&zo ompwknd magdijkgebeumn omdat hij zich niet had aangmlotea bij de
Cultuurkamr. Elka artiest d f ~ , d tijdens
&
de
Mett5ng bij deze
aamte~meI&nZjn p w
gramma was daar dan ook naai hetgeen bijvoorb e l d uitde wigend8 mgel$
blijk€:"Dat heb je ervan als
js met de moffen wijt, dan
raak je al je haren kwijt,
amigowat wrdje danlliqd!
HiJtrad onder andemo9;in
het AMVJ-gebouw .en.h
Bellevue te Ams@&m, ,tg
Vinkeween, Ovewmm!I
T:

Haarlem. Zijn laatste.opk
den tijdens de oorlm vond
plaats up S7 juni 1944 in
een besloten club, Toen de
Tweede Wereldoorhg ten
dnde was trad hÎj nogtwee ,
maal op als Don Pedro. Op
13iuli f 345 vmde Buinek
landse Strijdkmchtm@nop
213 en 22 augustus v o de
~
geallieerde troepen. hkende artiesten van toen
waren 80b Nelson, H m
Thnlen, Besry Klevits,
GeradWalden en Tobi Rix.
In juni l945 keei.de, zijn
broer Henk temg uit D u b
land en werden daoude namen Jimmyancf J a m wepaetst. Intussen hadden de broers dch aange
$totenMj aiea&rbumuLw
Marti in Haarlem, deze
zorgde voor zeer veel aptriedms in Nederland. Zo m
geri zij voor radio Hemmnd
Nederland i.n theater G d -

land te Hilversumen s ~ l den zij in de Vara studio. Zij
werden zelfs toegevoegd
aan cabaret "De Windwijzer* van Wim Ib. Indeze
groep trad eveneens de
toen nog jonge Toon Her-

mans op in de &Meren& mtidUrnijnheerJmsl
sen". Beide brom bleven met s l h r Angen tot het
jaar lW ,
daarnaW gx een punt achter gezet.
Henk aing verder ah ambtenaar bij de PTT en
Arend ging de.Melbmche in,
Ruim 10 iaar img kuka Wevenben van c
m
Zandvaats duo,

A8 Wood'

ze duwen dat niette zeggen. De ke-erneente

I
in stuivers per stuk Een brmd was het voornaamste
Santvoort was m die dagen streng inde leer, met voedsel en werd veder aangevuld met gort, mw n variant op ''Ruemser dande P a s n , ging men ten, knollen en bonen. De aardappel wasnog onzeggen "nog stmnger &m Q!v@nm.Tmn FolllnUS MkeM &ij hetvolk g e r e m @rMMnicus
een pooslébinnende ghmeeM&ms9 had men,& mr s @ i p . ' m n @ t m uit d@ ~-pische$treken
gauw door dat hij zich gemakkelijkap&elde, maar ais@& O p w e l k e w Î j z e d i ~ s d ~ ~ m a e s t
omdat h-ijgestuurd waa doarde synode werd W worden wist niemand, Bekend isdat 'bende kok
tegen hem geen hetze ondernomen,.editerzijn in- va0 Koningin Elisabeth van Spanje voor het eerst
Moed werd steeds kleiner op da gemeente van deze patata uit America moest bereiden, hij de
gelovigen. Deze Follinusvoelde =E-n
dat men knollen weggooide en hij het Iaof gekookt opge
hem niet m&, maar om bij dk synode eon an- diende. ba koningin dacht dat ze vergifägd werd
derre staanplaats& vertcrijm"W het -fen
op en de kok werd ontslagen. Dë bevolkinQop SantM n vrije plaats. Hij solIíciteerde,bijde hem van mrtwas verdeeld in atm en rijk, in reders en vishet VOC om te warden mnpshld af$ vloot* m,in duinmaaiers en laridlbden en een schapmdikant. 'Ende hij werd b
m 7 d eEdele mel ~hib
b- was wegge!@ vwr de vislopers
Mogende Haeren staaten g~ri.mal,tot pmdibnt en Iosse arbikiem, zij leefden van de opbrengst
op d
e
N
~ onderu't-bMjd
~ van~Jaquis van eie dag.
Y Here mje€en.Hijwied van sfjnw dbnstte Sant- Hert voedsel in de kuststmekwasmeastal vis met
voortmtstagen op?wbber 1In zijn laopban awbn en bonen, scimsaangwldmetvetof
hedl hij vier reizen gemaakf in de jaren l623-24- afval, geh-&d bij d& shchtehjen. Andemn hielden
25 en 1626 en tijdens het scheep gaan v m hij gelten in de duinen vmr de melk en het vlees. De
zich af, waarom hij Santvoort zo snel had opgege- losse arheidem liepen naar het binnenduin om
ven, hijwas wel v W p M ~ k nmet
t een g o d inko- werk te vinden bij de andwinplmben, waavshikmenmaarhijbegtoch heimweehaarhetgewone ken duin afgegraven werden om hef ziand te verpastoraal werk op het land. In de Republiek Hol- handelen naar de gm€bsWm, bVjvorbee1dnaar
land zaten ze niet meer-om hem te springen maar Amsterdammde stadsuMbmidingen te
in Insulinde,waar in een Wne post Palikettanean IÎjken, tiet iandgmd"Eiwout* is ontstaan,
kleine 150
wanden, werd fdlinus waar de scheepskanonnengieter Marselis de sivoorgangeren daaris hij M v d b i j w f n &nieuwe gelliaar van was. M m d m k h die dagen ved Her,
religie mrgegaan.
dat was gezonder dan grondwateren het vulde de
m a g . Omdat men uren onderwegwas mvan de
De opvolgerin gwdmneerde ~emeente
op Sant- me plaats naar de andere te kamen kreeg men in
vaat was eeri vropadent"b e s Btmuit H&m
een herberg de gelegenheid te rusten, te eten en
en hii had het ook al moeilijk met da stijfkoppige drinken en ook mte roken. In deze gelegenheden
Santvoortsche gemeente. Op 1 september l627 kon men Wak verkrijgen en bij d0 waard was een
werd hij benoemd dmr de9yinode en geplaatst in kamer alwaar men de tabak kan nuttigen in een
Elburg welke benoeming hij onder de naam lange stenen goud- pop. De brbergen hadden
Comelius Petmaltsa a n m . I nSmtwatlwmmen ook de provenuh van het recraatieberoekaan de
nog de volgende voorgangers, Peter Facke van zee, bos en duinen, wantondewegwerd veel ge1627 tot l646,waarbij in het jaar 7 637 de Staten geten en gedronken door hen die boven de
Bijbel verscheen, waaruitgelezen m& wrden. beshqnsgr;erls uit kwamen. Sanfviaort ddaar best
Daarna barn H e n d n o k m
~ ~ n isllgtotzijn van hebben mee geprofiteerdwant de weg naar
overiijden in '1656, beidenwaren proyEodent, afge- de zee was lang en mg slecht manbaar. Er was
studeerde studenten geplaatst door de synode toendertijd een groot onderscheid tussen de
maar zander een vast salaris. De t7e eeuw, de bevolkingsgmepen. Men had rijken, fatsoenlijke
goarden eeuw, waarin de Hollandseboplieden fijk amienmamienmnder hwisen haarddieop straat
werden, maarwaar de bevolkingvan Hdlan4we2- wierven. De laatste groep, bestaande uitjong en
nig van merMe, was do eeuw waarin de rijke oud wilden ook niet werken, want werken was in
Gildenaren kosthambuitenhuizen tieten bouwen. die fíjd geen heilige plicht. Een atelletjevagebonToch was de Republiek een oase van wekfaart in den uit de steden vormden dan een bende om te
stelen en te men, vooral op het ptabland en h&
vergelijking met het buitenland in Europa.
Het loon van een whadrge a h Í Í c h t was werdeen grote plaag. In 1625 is hetg-geraan
in de steden 74 8fUivqm p r week. Een twaab- te pas gekomen om de bende van niet werkende
pond roggebrad schommeIde tussen de 8 en 5 jongeren op te pakken en aan te klagen voor het
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c&emt-De technische dienst van Beach Net heeft r u h 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots
kaanen
stellen dst a de meest exhtsleve en exotische computers kant h&eUan bij Beach Net.

w

Ook voor het aanpsen van mv computer naar de htûdige standaard kmt II terecht bij Beach Net.
Zelfs de moeilijke taak, uw data temg te balen bij een cmh, b één van de specialiteiten van onze
technische dienst van Beach Net. Kortom, Seacb Net het adres voor u, en uw computer.
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Haltestraat 6 1 2042 LL Zandvoort
Geopend van din / zondag 1 2.00 tot 2 1 -00

Tel: 023-5730749/ 06-41286 175 Email: info@beachnet.nl

ADMINISTRATIEKAt4TOORVAN DER HAM
Administraties en beladngzaken

Zit u met een probleem
dat u zelf niet verhelpen kan?

Voor ondernemersen parüculieren

....bel dan de Klussenman!

Voor de vernorging van onder andere uw:

financiële administratie
loonadministratie
aangiften loon- en omzettielasting
* aangiften inkomstenbelasting
* aangiften vennaotschapsblastlng
" fiscale adviezen

Burgemeester Engelberkstraat8
2042 KN Zandvoort
Telefoon 023 - 5736028
Telefax 023- 5736029
Mobiel 06 11325410
E-mail hampaap@hetnet.nl

glus - en onderhoudsbednii

Ton Bakker
Van Lmepweg 131
2041 LM Zarndvoart
023 - 57 201 52
06-29340523
E-mail: Bakker2021@zonnet.nl
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Hof. De straffen waren niet mis en Amsterdam had huis regenten aan te stellen. De Schout en de
er wat op gevondenom bij de straf de gevangenen amienrneesbfsm
het beheer van het Gastte laten werken. De mannenwerden verpIiit in het huis op zich nemen. De amenmeesters hadden
rasphuisgezet en de vrnuwen in hetspinhuis. Qn- meestal e e n dubbel functJe,.of:zewaren schepen
derdeamienwamvd~,mannen
envrou- van het dorp en daarbij nog 'kerkenraadslid, of
wen maar ook wezen, weduwen en zieken. Om de diaconen van de kerk. Dat het Gasthuis een zenood te lenigen werden veel kl0~sM-s
in de ste- kere bekendheid gmmt blijMuit een testament in
den omgebuwdW Gasthuizen, om daar de hulp 1663, opgesteld door &nes van Akerstoot. Zij
behoevende burgers op te vangen. Nu wae er in woonde in Haerlam en was heel goed bij kas. ZIj
Santvoort mk een soort huis waar monn'bnver- moet het nodige gehoordof gezien hebben over
bleven. Vanoudsjwashet als k a t h d k k g h h w i s het Gasthuis op Santvoort. Zij wist schijnbaarwelke
in gebruik v a r zieken en gebmWge 6 u d e . m moeite de SantwMiZers zich getroosten om o u d e
sen die juist In he€a@eIegenSantvoort g&am ren engebrekkige mensenzo goed magelijk bij te
lijk in verdddng mmm.b
vW-1
&&m.Misschien omdat de visserij weinig winstging kwammuitde sp&bk~ k a m e h d m g w ' dwas, moet het haar hebben aangespoord
van de ke*.
bezMngen.~n,b~kdb
m:-e daad.In het testament stond hetvolgende
lieke kerk ve@WB$warB~,<W~~~@Ze
b&revm: üeVmuweAgnes,bejaardedochbr
tmgeihiezeri am&lwB'tieer+ds G W q
f e , . ~ ~ m ,haar onroerendegmdem, beode van de Hwrt$MddS m M .
$baW'í@
vnidttbare landerijen, ria verkoop, de

.w

De kerk werd i,ri 1586 ter b w h W ~ n gesteld
$
aän
de nieuwe w-,
de g e r d o m ~maar
,
heit
gastenhuiswerd nog op de oude manier VDO~Q~..
zet onder bewind van de Graaf. Om de zieken,
gebrekkigen,m a r s en mewe&tevenorgeh en
te voeden was gdd nodig welke met enige regelmaat gegeven werd door de dlaconen van de gereformeerdek&, het kaaioliekafonds en uitlegaiten van burgers. Na het overlijden van tfe Gaaf, in
d 657, beslocrt de DouariIlm, déadelI&keWW,
Gravin Sandrina van BredeW,'vaarh d gasten

vemlg van pagina l
Door taalverwarring en het onvermogen van de
oude mannen om tijdens het poswen stil te zitten,
sloegzijn e n t h o u d m &€w J mlom in i*tie. Hijomschreefdmude h n ~ e r s : a lnutteloze,
s
onwetende en daarhm rustdoze Ikdenm m d e
in een bedompte en vdvfige ruimte. Maar hetwas
vooral de stank in het huisdie hem snel deed b*
slissen om buiten in de oude dorpskern de kinde-

m

opbren$@aan de stichting- van%asaiuizen op
Santvuart en Wijck op
In Ramlmbment gela* ajdeamenbesturn om in januati vanieder
jaar,,na rekening$mveramrditlg te hebben opgernaaw, aan de Sehoul, de bewoners, 'ter
pleziereseen pin* wijn. m een haHmijnn
Ita p
ven. In het
lg men deze biofte,nagekomen,
maar toen er b b m armoeá9oXrtstonden de gelden verbtziilitwamin, kon men de Mafteniet meer

m
5
7

rmmlenC

ren, die voortdurend nieuwsgierig om hem heen
dromden, te 8chetsen. 7ijdens zijn verblijf in Zandvoort maal& Uhde mkstenevijfenhrvjntigstuclies
van kinderen In de hui~lucht,waanran hij er een
aantal g&miWe v~r'Fishefkiriefer
In Zandvoort,
een mmpasitie.met meerdere figuren, die hij nag
net voor dijn v@tfelquN Nederland Iconw M m .

Drs. Anne Marion Gense

De volgende nieuwe leden heten wij ven harte welkom:
Bloerne Dhr. F.
Drommel Dhr. J.
Jongebluet-Hennrarth Mevr. A.
Keislair Mevr. H.
Kerkman Dhr. F.
Schomaker Dhr. C.H.J.
Schaap Fam. C.
Tijl Mevr. H.

Kostuertorehslmat 75
Bod. &maar4 18
Sec. Bosmanstraat 37
Emmaweg 7
Gasthuish@e 15
Secr. Bosmanstraat28

Madmhat 6
Keesomstraat87

2042 PC
2041 JA
ZW1 KS
2042NT
2û42 JS

Zandvoort

Zandvaal
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
2042 PC Zandvoort
2042 KK Zandvoort
2041 XC Zandvoort
f 9-275
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MOWARDE VAN SOMANSEE
Toon H e m n s
Na bijna vijf en v e d gjaren is Toon H e m ' s@ftlm uit 1959 in Zandvoort terug te zien. En wel op
vrijdag 26 september In een aantal voorstellingen: om 10uur, 12 uur, 14 uurèn 16 uur in de b b
s m p van Cims Z$ndvoort Gezien het geringe
aantal plaatsen (pm 80)dient men tijdig zich van
een kaartje te voortlen, Bovendienta het onwaarschijnlijk dat de film nog vewrvoar vertoning W
schikbaar is. Thys Odcemrr mgelde met het Filmmuseum dat de film weer een hvertoond kan
worden. Vmr de Kllnk nu zijn h a a lover Tam en
"Moutardevan & n a m . "
Vroeger zag ik h mwel eens in& n M . Op de
fiets met een zoontje achterop en een voorop. In
een jeep door úe Gerkestraat. Ik wist dat Toon
Hermariseen bekend a Mwas, maar ik had hem
nog nooit* opfden. Hjhad na de
Sittard
voor Zandvoort v m i l d en in oude Zandvoortse
kranten duikt veel hij op. Bv. in 1953 met een
brandje in zijn huis op Thorbeckeshat 44. Wam
in de pan, geblust d m de bumn.
En veel cabaretprogramma's in Zomerlust of
Monopoie: in 1947 'Zie ik Jevanavond nog?"en
'Dat is het toppuntu[toegangspfìjzenf .1,50, f 2.enf 2,501, in 1948 "Zegheu,in 1051 "Allegekheid
op 'n stokkiemen "Hartendwaas"Er werd had g e
werkt in de cabaretwereld en het publiek dat net
de Tweede Wereldoorlog achter zich had liggen
verslond amusement. Toen kwamen de one-man
shows op tv en heel Nederlandzat vastgenageld
aan de buis. De acts met de gehaktbal ,de stoel
van mijn tante, de goochelaar d b zijn duivenact in
de oorlog moet opeten en het ballonnetje waren
onvergetelijken werden klassiekers.Verenigingsavondenwerden verschovenen Philips specialist
F. H. Penaat op de Koshrerlmnstraat 7 , waar
menig kind zijn eerste tv-uikending had gezien liet
weten dat je nu absoluut een tv toestel moest kopen om Tmn mt Kerstmis niette missen. Maar ik
zag ook in 1959 zijn speeRlm "Moutarde van
Sonansee"in de Lido bioscoop in Haarlem en ik
herinner me dat ik als niet al te kritischejeugdige
kijker behoodijk teleurgesteld thuiskwam. En dat
ik ook verontwaardigd was omdat hijeen komische
operatiescene uit de Danny Kayefilm"Thesecret
l i ofW a k Miw nageaapt had.Veel tpededandse
speeffilms werden er in die tijd niet gemaakt. Maar
ik had genoten van "Het wonderlijke leven van
Willem Parel"met mijn idool Wim Sonneveld als
de orgeldraaier. En daarna was er 'Bert Haans-

oom

tra's 'Fanfare* waar heel Nederland naar toe ging.
En In Theater "Monopolewop zondagmiddagwas
er wel eens een Nederland*, eigenlijk Limburgs-,
gesproken kinderfilm van Henk van der Linden.
Meestal Dik Trom

".

SONANSEE
Rond l959 was Toon Hetmans door zijn one-man
show op tv van een bekend een beroemd artiest
geworden en hij vond dat hij de uitdaging wel kon
aannemenom ook eens een film te maken. Hijwas
een vurig bew;onderaarvanJacques Tati die in ons
land zo populair was met zijn Monsieur Hulot-komedies. Hmans moet gedacht hebben, dat kan
ik mk.Maar het venrelende was dat hij blijkbaar
niemand vroeg hoe doe je zo iets, een film schrijven, regisseren en de hoofdrol spelen. Zelfs Bert
tiaansúa had veteraan Alexander McKendrick van
vele m g e b komedies om raad gevraagd bij het
script van "Fanfare".Toon Herrnans nam alles op
zijn schouders en voor zo'n vi&onderdduirend
gulden- in die jaren een redelijk bedrag vaor een
film- wsrd er een nieuwe nederiandsespelfilm ,"
Moutardevan Sonansee opgenomen, voornamelijk in de plaats waar hij woonde, Zandvoort. Wat
Charlie Chaplin en Jacques Tati konden kon hij
ook. Dat zou hij bewijzen. En net als zijn grote =rgangers zou hij alles zelf doen. Tot aan het schilderen van de decors en het componeren van de
liedjes. En naast hem had hij de vrouw uit zijn o m
man show Phyllis Lang en een vaste medewerkster uit zijn cabaretprogramma's Wiesje Bouwmeester, Een voormalige bioscoop naast de
Mmopdeaan het Sbtiwspfein,later een meubeizaak, vond hij de geschikte ruimte om als filmstudio
te gebruiken. H m n s zelf lichtte in 1959 af en toe
een tipje van de sluier op waar zijn film over ging.
Over een sympathieke man in een villa, Moutarde,
( T m ) die het opneemt tegen een worstFa brikant
(Johan te Ska) die hem van rijn landgoedwil verdrijven. En dan hadje het verhaal look wel gehad.
Maarja, Tati, Keatm en Chaplin hadden ook geen
groot verhaal nodig om hun humor te brengen. Als
je de verhalen mag geloven is Toon Hermans uitvoerig op straat aan het filmen geweest in Zandvoort en vermoedelijk is veel van dat materiaal in
de montage op de vloer terecht gekomen. Toen de
film uitham waren de ctiüci meedogenloos in hun
oordeel. Er was geen fatsoenlijke film uitgekomen.
Het was een rommeltje en de mooie reputatiedie
Toon Hemans had opgebouwd kreeg een ge-'
duchte knouw door *Sonanseew.Niettemin gingen
er zo'n vier en half honderdduizend mensen naar
21-277

de film, maar de teleurstellingwas groot. Huib Wilton, de dimeur van CityfÌlrn, die de film mede had
giefinancieerd en officieel de producer was, kondigde aan dat hij vast van ptan was om nog meer
films met Toon te maken, maar b e n hij nietlang na
de premiere inzijn auto dodelijk verongelukte hield
Toon's filmloopbaan op.Toon dook zeif een aantal
malen op bij filmvertoningen om zijn publiek mee
te delen dat ze g e w n naar eenIeuk8 film gingen
kijken en dat hij verder niets pretendeerde. Jaren
labr moest hij toch toegeven dat hij er niets van
gebakken had en omdat zijn ane man shows zo
succesvoI waren wilde hij deze smet op zijn bla=n ver wegstoppen inde onderste lade van een
kast Defilmcopien en het negatief gingen naar het
filmmuseum met strikte instructiesdatze in de Wuizen zouden biijven liggen tot nader order. Zeb de
Toon Hemans'fanclub kreeg geen toestemming
om de film prive te draaien. Ook ik deed een poging toen de Sirnon van Collem filmclub van start
ging om een verhing inZandmrt bmgelen. Het
filmmusgum liet weten dat ik de film kon vertonen
ais T m toestemming gaf. Hij liet via zijn secretaresse weten dat die bestemming niet gegeven kon
worden. En daarmee was de kous af.

de montage (van M Rust) is gedegen ( hij moest
er een verhaal van snijden) en het camerawerk van
veteraan Heman Wassenaar is vooral door de
nieuiiirscopy heel -1.
ErAjn wnew momenten. Er is een jeuns premier rol weggelegd voor
een heel jonge Kees VeMde die later beeldhouwen prefemerde bwen aderen en een piepjonge Nelly Frijda ( ma FIodder) doet ook nogeven
mee. In het jongensbr zijn ongetwijfeld Zandvoortew te herkennenaf bij de meisjes in bikini in
het m,Ik kon maar Mn andvmrter herkennen,
de vader van Jan Paap (Dikke Jan) die in de
Koningsbaat hegff gwvmnd.
'Moutarde van Sonanseenonthktdch nu aan een
hard omiael. EcMe Toon Hermans fans zijn verrukt dat zena-vieren veertig jaren onbekende liedj= ent&&n tegenkm in dg film. ZandVOMfers
zullen v w k t zijn vanwege plaatsgenotendie onder de figuranten zitten of oude locatles die nist
meer bestaan of veranderd zijn. En zo krijgt elke
film, ook de minder goede, op den duur zijn eigen

waarde.

ThysOdcem
Foto'seigendom van T. @kersen

44 JAREN LATER
Toon Herrnans is niet meer en de film mag nu op
heel bescheiden schaal worden vertoond. Eigenlijk alleen maar in het Tuschinski theater in Amsterdam op een zondagochtend (drie honderd belangstellenden) en dan nu in Zandvoort. En zo krijg ik
"Moutarde van Sonansee" met een klein select
gezelschap ineen zaal van het Filmmuseumna 44
jaren weer te den. Ik kan me niet veel meer herinneren van de rolprent. Wat me opvalt is dat Zandvoort eigenlijk maar de eerste &intig minuten in
beeld komt met veel pictureske beelden van oud
Zandvoort en dat de film zich dan voornamelijk naar
de studio verplaatst, waardoor veel couleur locale
wordt gemist. Dat eerste gedeelte bef! wel iets
van Tati, maar daarna is de film een mix van liedjes, schetsjes, Limburg (de katholieke kerk) en
Frankrijk (het mfe}.
Toon Herrnans heeff persoonlijkheid genoeg om
een goede filmster te zijn, dat heeft hij op tv bewe
zen. Zijn acteren is kleinschalig in tegenstelling tot
een aantal toneelacteurs die op ouderwetse manier hun partij blazen. Maar het heeft iets
vermoeiends als Toon om de vijf minuten een liedje
zingt. Merkwaardig is dat er technisch weinig op
de film valt aan te merken. Het geluid is voor die
tijd acceptabel (lees: behoorlijk verstaanbaar),
22-278
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GENOOTSCHAP
"OUD ZANDVOORT"

e-mailadres: genootschap~oud~zandvoort@hotmaiI.com
Werkgmepen Oenoobcbap:
Indienu zelf actief wilt deelnemenaan ondefmekvanLandvoortc historie, dan
zijn er de wende wetkgmepen:
- Genealogie, contactpersoonArie Koper.
-Monumenten & gtahtenen, contadpetsoonJaap Kerkman h.
Zeif kunt u ook het initiatief nemen om een,wmkgraepop te richten,
uKllnkertjesn:
Indienu een oproap wit plaatsen om h i s t a M mabriaalte mlen of te verkrijgen,
kan dit gralk In de rubrlek "Ktinkertjes."Deze servicegeldt alleen voor leden van
hetGena&&ap "W
Zandinxirff,De dvertmh m g nietvan commeídêle aard
zijn. Vermelding van naam en adresof telefoonnummerin de advertentieIs verpikbt. lJw tekst dient binnen te zijn op de s4qitingdaûirn van de kopij (zie ccrlofon).

Gîften:
Indien u het werk van hel Genootschap"Oud Zm&oort" met een - En principe
fiscaal afhkbare gift wilt ondemteunen, kunt u uw bijdrage atorten op o m
rekening van ABN-AMRO te ZandwiMt. Hiervoor is het Genootschap u zeer

-

erkentelijk.
Op miek nier een Oud Zandmorka cadeoiu?
Ietste vieren, iets te schenken? Denk dan eens aan een ingelijsteafbeeldingvan
een echt Oud tandvoorts tafereel van "Btng en Braet." U hebt keuze uit twee
kleurenafbeldingm.Voor nadere informatie: Matai4 Crabbendam.

Opruiming? Vwdchdg, niet weggooien]
Grote schoonmaak, verhuizing of een andere aanleiding om eens op te ruimen?
Indien u spulbn, foto's (ook oude familiefoto's met herkenningspuntenvan ons
dorp), knipselsof andere publicaties wer het tandvoort van vrmger tegenkomt:
a.u.b. niet weggooien! Schenk het aan het Genootschap "OudZandvoort".

Bestuur:
v-fter:
ing. G.A. Censa

Wetlomnstraat 115
2042 FL Zandvoort
O23471 5715
ger@mnse.nl

Vic8-voo~~&er:
A. Joustra-Brokmeier
023571 5155

Sm&tis:
A. Koper
023-571 8441

Pennlngmewter:
M.AJ.M. Crabbendam
023-571 2514

Leden:
C. Drayer, 023-5273730
W.A.H. Keur, 073-6217222
J. Kerkman Am, 023-571 5013
J. Paap t z n , 023-571 5967

ConWbuae:
Minimaal Eg,%, binnen Zandvoort
Minimaal &13,85, buiten Zandvoort
(incl. venendkosten), per jaar.

Advettentles:
Beschikbareformaten: hele, halve, kwart en 1/6 pagina.
Tarieven op aanvraag via Matai4 Crabbendam.

Bankf&w:
ABN-AMRO te Zandvoort,
rekeningnr. 565738305
Giro-rekening: 4206723 tn.v.
Genooischap 'Oud Zandvooh" 03

Losse verkoop 'De Klink":
Bmna Balkeriende, Grote Krocht 18
ISSN 1384-7082

Adressen wltuur-tilstorische verenlgirrgen:
HMudscheModetbcuw Vermiging
Folkicmwmiging
'Bomsdrult Bouwclubn
"De WurP
sew.: mw. C.C.M. Kemp-van der Mije,
secretaris:Mleke Hollander
T ú h g 29,2042 EJ Zandvoort
Const. Huygenstraat f 5
telefowi 023-571 72û1
2041 N1Zandvowt
c.vandemiip@planetn~
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LUX^ Brood- en

P. van Kleeff
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Van %albergweg ï
Zandvoo~ Tel: 0 2 5 7 17093
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Versteege's Idzerhandel
Verkoop van:
Verfwaren
IJzewaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Verhuur van:
Kango Betonboor

Kango Bteekbeitel
Div. Sdsuumachines
Ni&nachlnes

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakve1dskaat 19, Tel: 02347 12554, Zanávoort

Raadhuisplein 2, Tel: Q23-57 12865
Potgietmbat 24, Tel: 023-57 36957
Pasteurstraat 4, Tel: 023-57 31967

DL ()T ijlk A
ExposMes
Workshops
P~08vwiJan
Recepthm

GAURIEDE~UWERBIIC~~
mwfmmd vmkijdlga combinatie.
KerirpleIn0, ZandwiokTd: 023 5713546
€ m i k gsleriedmtijktm@planet.nl

Café - Brasserie
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Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451
Garantie voor Topkwaliteit
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Haltestmat 13, Zandvoort
T ~ I :023-57 14738

%ym
-

d
-

-1

aUi3vEz4mvmm

1
-

-W
Dhr. MeurI O.K
a r . P.N.Qmdmv* w l a a n 1
-PP
XA)gWOORT

Adres

:Kostverlorenstraat 121

Telefoon (023)5 7 l 68 4 1
Telefax (023)571 20 88

Postadres :Postbus 286
2040 AG Zandvoort

E-mail
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Bruna Balkenende
uw adres voor:
Kantoorartikelen
Strippenkaarten
Reisgidsen
Boeken
Tijdschriften
Stripboeken
tand kaarten
Wenskaarten
Krasloten
Rookwaren

Staatsloten
Toto en Lotto

Grote Krocht 18, 2042 LW Zandvoort
Tel: 023-5716033

Winkelcentrum
Jupiter
Haltestraat Zandvoort
Een gezellig centrum vmr:
Speelgoed
Kadootjes
Meubels
HerenWeding
Kindemode
Huishoudelijk
Bloemen en Planten
Kinderschoenen
Sport
Snoep
Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

Opname hietbown aan het beginzeventigerjaren.
De parkeermeter heeft haar intrede gedaan.
"Klinkertjes"
Anno 2003 verkeert het pand aan de buitenzijde opzOel<naar*nog in de oorspronkelíjke staat.
Peter Bluijs
A-

B

ALOEME€EIE.BOEW&WQEL
l . I m I 3 ~ ~
ADVERT. BURWU

--

W. J. LORENZ

-

HALTETIXAAT l5

ZANDVOORT

.BLEWON 81 54

ro i

&advoort-

-

Y

--

-

--

-

--

b

- -

-

.

-...-

-

1I

I

Beeldmaterfaal
In de bedclbankvan het Genootschapzijn een aantal "zwarte gaten". Hiermee wordt bedoeld dat er
geen of weinig fotomateriaalbeschikbaar is. Aangezien wij onder andere voor de Klink gebruik
maken vah deze beeldbank proberen wij deze zo
volledig rnogelijk te maken.
Wij zijn nog op zoek naar na-oorlogs fotomateriaal
(dia's mag ook)van de omgeving w,
Brugshat, PakveIdstmat, Prfnsenhobfmat,
en de kop van db Z-t.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de &iettent die
bovenaan de Zeestraat heeft gestaan, de Achtbaan tegenover Ober Bayern of aan de botsauto's bovenaan de Stationsstraat.
MocMu matetiaal bezittendan zouden wij dit graag
inscarinen, dit kan zowel bij u thuis als op onze
I o d e aan de Tolweg. U kunt hiervoor contact opnemen met Peter Bluijs, tel. 023-573 8292 of Arle
Koper, tel. 023-571û44t (beiden na 19.00 uur)

-

De Hakstraat, omstrieeks 1950

-..-

Vwr een overzicht van zaken in de Haltestraat,
omstreeks eind veertiger, vijftiger jaren ben ik op
zoek naar exterieur en intetieutfoto's met indien
mogelijkook met de uitbater(s)leiganaar erop, alsmede $ contant rekeningen. Welke (ex) middenstanders (of hun kinderen) kunnen mij aan foto's

Historie verleden IV.

1565 nog uiterm& gewarlijk m bijk1tekbn in
het openbaarte gebruikoh. De katholeken deden
De tefotmatie was vooral gericht tegen de cere- dat niet en als men m e e aankwam dan was men
moniële handelingen uit de Roomse sacramenten al gauw verdacht, want de bijbel was nog geen g e
en daarin werd de Paus een Antichrist genoemd. meengoed,dat kwam pas tijdens de reformatie op
In 1586 kwam in Sanffoort een predikant van de gang.
Universiteit te Leiden en deze verkondigde de
Calvinistische leer, uitgaandevan de Heidelberg% In het begin van de I78 eeuw was de Republiek
Cathechismus.
der Zeven Provinciën nog steeds in aorlog met
Wat nog over was van de kerk werd door de dor- Spanje, maar in 1609 kwam dmr bemiddeling van
pelingenherbouwd, waarbij alleen de toren en het Johan van Oldebarneveld, de Raadspensjorrada,
schip als noodzakelijk bevonden werd. De wïne van een wapenstilstand. Hetzo genoemde Twaaifjarig
het koorgedeelte liet men zo en de rest werd bij bestand van 7 609 tot 1621. Nu kreeg men de gegedeeb afgebrolmals men matealen nodig had. legenheid de gglmfsleer van het CalvinismesterDe eerste gereformeerde prediker was Johannes ker te deflnihn. Hetveiosd.iil h het Cahikme ging
Marcus, die in 1588 tot zijn overlijden in 1611 de op de duur om het vraagstuk,de predestinatie. Dit
nieuwe teer op Santvoort heeft verkondigd. De extreme standpunt werd in Leiden onderwezen
bewonersop Santvoort bleven &n vissersvolk en door Professor -anus,
een emigrant uit de aigaven de katholiekenW e r s alle vrijheid om hun delijke Nederlanden. Zijn collega Jacob Hemansdgen gshfuiungen te blijven uitoefenen. In alle zoon, die zi& Arrninius noemde, verkondigde een
eerbiedigheid kondenze bij elkaar komen, al was rnildlemIeer.Degewone mensenwaren doorgaans
het clan in een verborgen huiskamr. De Icerkelijke op de hand váh de Gomaristen maar ze wisten
instantieswaren de eerst verantwooddijkenvoor weinig over W de verschillen waren. De Regenhet geven van onderwijs en de meeste scholen ten van de Staten van Hollandwriklm toch voorkowerden vanuit de kerkelijke leer opgezet. Op de men dat het volk opgezweept zou worden in de reduur begon de katholieke kek stmds meer haar l i g i e h~ a m h t e n en wilden niet dat de synode
invloedte verliezen op de burgersen de priesters bijeengeroepen werd om da geschillen op te toshadden het volk niet meer in de hand. De nieuw sen, De Armisten dienden een schrift van
ontstane religie kreeg meer aanhangers, ook in remmable in en de Gomanssen antwoorden met
het vissersdorp Santvoort. De kerk verloor haar een con--mmonstratie. De Staten van Holland
greep op het individu en de kinderen konden niet kozengaanvoor de remmstrantenmaar de
gedwongen naar het ondernrijs gestuurd worden.. overige gewesten voor de contra-remonstranten
Inde I b e n 1 7 e e e u w d hetondewijsaan kin- waarbij Prins Maurits de stadhouder zich in 1617
d m n een pivateaangeîeg~tlheid,
AIS iemandzich bij aan sloot. In 1618-19 kwam de Synode in
geroepm voddeom wat: kennis weg te geven aan Dortrecht bijeen en de kerkleer in contrakindsren, dan liet men een uithangbord plaatsen remonsbante zin gedefinieerd. De remonstranten
waarop stond dat daar school gehouden werd. De werden uit de vergadehng gejaagd en moesten als
man die dat gaf vroeg daanroor een paar duit@n, "dissendersndoor het leven gaan samen met de
maar van dat klahebdrag kon hij niet in leven blij- lutheranen, doopsgeunden en andere geloof%ven en daarom deed de man het meestal naast richtingen. In die tijd werden predikanten niet bezijn hddberoep. De meeste bewoners van het roepen door de gemeente, maar als er ergens een
dop hadden nog nooit lezen,schrijven en M e n plaatswas gestuurd door de synode. De dienaars
geleerd, daarom stond er op het bord uithangbord waren door de Heer zelf gezonden en als zodanig
getekend, een meester met een kind en daarbij het werden ze door de gemeente aanvaard, Als de
beroep wat hij als functie u'befende. Bijvoorbeeld dienaar van Gods woord niet de strenge richting
afshet een smid was, een paardenkop met toom volgde van Gomaris, dan vond men dat verdacht
erbij. Anderen maakten reclame d m ean t~kstte en zulk een kritische gemeente was ook SanWrt.
maken rnet bijbelse inslag;'Ik leer en ondennrijs u Na het overlijden van de predikant Johannes
aangaande de weg die gij gaan mmt. Ik raad u, Marcus in 1611 kwam een nieuwejonge dienaar,
mijn oog is op u. Wees niet als een paard of een zijn naam was Follinnus een 'propodent*. De stumuildier d e r vetstand welke men tmb bedwingt denten in die tijd begrepen, dat men Ach het beste
met toorn en bit*.Afgezien hetfeit, dat deze eerste bij de meerderheid van de Gomarissen kon aanschoolmeester best een volgeling van de gedor- sluiten. Toch waren onder de afgestudeerde manmeede religie gewest zou kunnen zijn, was het in nen die de stmnge richtingte zwaar vonden, maar
18-272
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