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H6ju, haeljai ewe

een blommetje
biJopie Blutjs!

Ook uw drukker voor:
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geboortekaartjes huwelijkskaarten
e n uw handelsdrukwerk
(voormalig drukkerij van Petegem)

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

Spaarneweg 12
2142 EN C ~ U ~ U ~ U S
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Tel.: 023 - 529 20 54
k.023 - S28 27 14

A l b b GmI$&sProduken
Kerkplein 6, Zandvoort
Tel: 023-5713546

Het gezelligste terras
van Zandvoort
Poffers kenne beter
waeter zoi~e..
...l

Kmhmae &,2@I CE Zandvoort
T e t e m $ . ~ O Z 357 1 25 05

V-ewpwan:
Aquarel- e n r m lmaterialen

uPasse Partouts -.maat

gesneden

Boekbimdatelk

Brilmode
Oogmeting

I DE TROMP WINKEL
OOK OP ZONDAG GEOPEND!!!
Grote Krocht 3-5, Zandvoort
Tel: 023-57 19058

Contactlenzen
Zonnebrillen

Zandvoort Optiek I
Kerkstraat 34-36,2042
JG Zandvoort
Tel: 023-57 12466
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p.bluijs@hetnet.nl
Jaap Kerkman Azn
Burg. Beeckrnanstraat 24
2041 PNZandvmt
023-571 5013

Aan de misere van het Zandvoorts museum
moet een elnde komen
Mijn voorwoord in de vorige Klink over de samenwerking van het
GO2 en het Zandwrts museum he& het d i g e ambtelijkestofdoen
opwaaien. Onmiddellijk bij het verschijnen van deze Klink verscheen
er in de Zandvoorter van 22 juli een duidelijk en waarheidsgetrouw
arökel over het buitenspel zetten van het W 2 inzake het Zandvoorts
museum. Kort daarop stuurde het pr-buro van de gemeente een e-

mail rond met de volgendetekst Genootschap "OudZandvoort"van
harte uitgenodigd bij opstellen nieuw plan.
Venrolgens komt er op de gemeentelijkewebsite een publide maar
dan met een geheel andere titel en inhoud: Genootschap "OudZandThys ûckersen
voort"
vergist zieti lelijk (l8 augustus 2004).
023-571 8027
Het is duidelijk; er zijn gemeenteambtenaren die niet op een lijn zitten.
Wederom een bewijs van communicatie binnen de gemeente
Hany Opheikens
023-529 4B84
die ver beneden de maat is.
hopheikens@hobmil.com
De gemeente stelt voor "dater in Zandvoort op constnictievewijze
wordt samengewerkt en meegedacht door betrokken instellingenen
Nel Sandbergen-Kerkman
personen om de doeIstelling van het Zandvoorts museum voor de
023-571 2196
toekomt
veilig te stellen."
whsandbergen@hetneLnI
Een en ander is volledig in tegenstelling met de autmatische wijze
waarop de gemeente zonder overleg met het GO2 of andere cuhur@Copyright 2004
Alle rechten op de inhoud van 'De
historische verenigingen bezig is nieuwedoelstellingenvoor hetZandKlink" berusten bij het Genootschap
voorts museum te fotmuteren. De weinig democratische bestuurs"Oud tandvoort", voor zover deze
cultuur is duidetijk, het "ivorentorenn-gehalteis hoog, inspraak, krirechten niet berusten bij derden van
wie materlaalbeschikbaar is gesteld tiek en of meedenken wordt niet getolereerd. Daarnaast bemerkte
ik in overieg met diverse gemeetitebestuurders behalve dédain ook
aan het Genootschap "Oud ZandYOoTf*.
een vileine houdingten opzichtevan het GOZ. Of zoals de gemeente
woordvoerder het fijntjes samenvatte in het Haarlems Dagblad van
Ledenadministratie:
2 september jl.: *Het GOZ heefizich niet met de gang van zaken in
Adreswijziging &
a a n d d e n nieuwe leden:
het museum te bemoeien. De bedrijfsvoering is een zaak van het
mevrouw E. Hoogervotst-schuiten
gemeentebestuur en niet van het genootschap".
Oosterstraat 1,2042VE Zandvoort
Een gemeentelijk beleid waarbij het GOZ geen gesprekspartner in023-571 8177
zake museale zaken is, is bizar, weinig professioneel en derhalve
r-hoogervmt@hotrnaiI.com
afkeurenswaardig.Door samenspraak met het GO2 had het voorkoHa lid geworden te zijn van het
men kunnen worden dat door ambtelijke wanprestatie en gestuntel
GOZ, ontvangt u het ~
~
n
d
e
bezoekers
van het museum voor een dichte deur stonden net toen
(iwartaal)nummervan 'De Mink'.
de specifieke expositie over keizerin Sissi.was ingericht. Dit klemt
temeer daar deze speciale expositie in het museum was ter ere van
Volgende uitgave "Oe Whk"
het 70eJarig bestaan van Zandvoort. Een en ander was nota bene
Dezem l half decemberverschijnen.
T m a W i a a l uiterlijk 1 novem
aangekond'id in de landelijke pers (Telegraafd.d. 6 augustus 20014).
ber bij de redactie aanieveren.
I Het GOZ probeert aljaren met de gemeente op een constructieve en
Arie Koper
023-571 8441
arie-kope@hoûnail.com
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evenwichtigem a n i e r m d e h a n d d i n m ~ r ~ b 4 hbaat in de pniIlmkrak. Blijft het gemeenteb~stuurvolharden in haaminachtingten aanzien van het
in museale aangelegenheden.
Onze hoofdredackurPeter Bluijs h@M@ín 2001 GO2 dan reSi ib@f8 0 2 helaas alleen het
een voortreffelijke, een, nog steeds -Ie,
nota confronWemd+ W~00Z-bestuurzal niet meer
negeren van het GO2 het
ge-schreven over de s a r n e n w e r c ~ i ~60Z
~ q ~ : accepterën&td@,bk@t
~
en het Zandvoorts museum.
~~BLw.rn~-wq11mkomt
Het Zandvoorts museum is ondanks zijn mnúale en nietdie pIaats krijgth de Zandvoorisegemeenligging, gerenoveerd karakteristiekgebouwImooie schap díe het ve&it. Op het moment dat ik dit
arükel . ~ s $ & @ Ì m s van
t het gesprek. dat
inrichting en collectie al jaren zijn idm@&&
kwijt.
h ~ onder
u d e anr
Wil het gemeentebestuur de Z a n d ~ o t r ~ ~ h l k i nhet
g G O Z ~ U r ~ ~ ~ e , w g t van
zaf hebhen,
niet bekend.
weer enthousiasmerenvoor het musarmdan is het
-zalmxken dat het niet seniet onverstandig het GOZ a h e n mlwaardiggede g&te cultureel-historische
sprekspartner bij de besluihromi5nginzake het mu- 8ri,&#@p&*n
vereiiiging hZand&
gevolgen kan hebben. Het
seum te betrekken.
Gezien de belangrijke plaats die het GO2 als zeer ,GOZ-@&ugr houdt u op de hoogte van de ontwikgrote cuItureel historische vereniging in d0 hlingen
Zandvoortse samenleving heeft is dit ook V O I W ,DeredaE;tieen het bestuur hopen dat de lezer van
legitiem. Onverstandig, zo niet dom van de, ge- deze nieuwe najaars Klink waaraan weer hard gemeente om dit niet te doen gezien het enorme werkt is, even de dagelijkse hektiek kan vergeten
kenniscondensaat en vrijwilligerspotentieel dat bij om met een ontspannen glimlach kenniste nemen
het GO2 a a n d g k.Een nieuw beleidsplanwahn van Zandvoorts heden en verteden.
hiermee geen rekening wordt gehouden, is een Namens het bestuur, Wouter Keur

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

L'Genootschapsavond"
vrijdag 15 oktober 2004
De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden in Gebuuw "De Krocht".
De zaal isgpen om:
19.15 uur. Vanaf die tijd kunt u genieten van de doorlopendediavw~telling
over Zandvaort van vroeger, verzorgd door Ton Drommel.

20.00uur: Welkomstwoord door voorzitter O.A. Cense
20.9O uur: Het strandleven, presentatie:Jaap Paap,
oud voorzitter en ere-voorzitter van de
strandpachtersvemnigingZandvoort, die verhaalt
vanuit zijn 40jange ewaring met het strandleven.
21.15 uur: Pauze (waarin nog lotente koop zijn)
21.35 uur: Verloting
21.45 uur: Zandvwrt in de 30-tlgarjamn.
Een film samengestelden
bewerkt door Cor Draver
uit ter beschikking gesteld
f '
privé materiaal.
De beelden zijn uniek te
noemen en niet
eerder vertoond op het GOZ.
22.15 Sluiting
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Deze tekening uit 1926 toont het eerste
ontwerp van de badkoets.
2-39Q
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Huize "Sterre der Zee"

3 september 1919 - i 9juni 1961
Deel i
Huize "Stemder Zeensiert dit jaar de omslag van
De Klink. Bij deze door Ton Bakels genomen foto
(l8 juli j 960) hmrt ook het verhaal van het pontificaal in het hart van de foto staande gebouw met
Christus beeld.
Nu wil dat Zuster Engetine van den Berg, zelf vele
jaren gewoond en gewekt hebbend in huize "Sterre
der Zee" de historie aan het papier heefi toevertrouwd. De door haar 12 getypte velletjes heeft zij
aan ons overhandigd en zijn grotendeels in dit artikel verwerkt. Vanwege de omvang zal het in twee
delen geplaatst worden.
Interessant om te weten is dat haar vadervroeger
een groetenzaak had in de Hakestraat, daar waar
later bar Chez Keur en nu bar Chin-Chin is.
Zuster Engeline (Nellie) van den Berg, Klooster
Alverna, is bereikbaar onder nummer 023 5211208.
Tijdens de Kulturkampf kwamen de eerste zusters
al bedeiend naar Nederland. Al gauw werden ze
gevraagd zich inte zetten voor diverse charitatieve
doelen zoals verpleging, ondenivijs etc. In 1900
bestond in Bodegraven sinds 25 jaar een internaat
voor schipperskinderen, een kleuterschool, een
naaischoolen een Normaalschool (P.A.) voor opleiding tot leerkracht Lager Onderwijs. In 1912
opende men een huis voor ouden van dagen in
Overveen,"Huize Duinnrst";na deTweede Wereldoorlog werd dit het Marine Hospitaal.
Na de Eerste Wereldoarlog zocht Pastoor M.C.M.
Bohl herhaaldelijk contact met de zusters van
Haarlem en Ovenreen. Hijwilde zo heel graag ook
in zijn parochie zusters hebben om daar een
Rooms katholieke school te stichten. De oversten
van Haarlemen Overveen raaddende pastooraan
zijn verzoek aan het bestuur van de congregatie,
destijds gevestigd in het Duitse Sakkotten,te richten. Het heeft veel moeite gekost:van de pastor,
daar hij niet ophield met vragen. andvoort had een
goede Katholiekeparochie maar er was nag geen
Rooms katholiekeschool. De kinderen van Kathe
lieke ouders waren genoodzaakt 68n van de vier
scholen,die Zandvoort rijk was, te bezoeken. Er
waren namelijktweeopenbare scholen, een streng
evangelische en een protestantse school. Pastoor
Bohl voelde het als zijn levenstaak er voor te zorgen dat er een R.K. school zou komen onder leiding van zusters, waar de kinderenvan zijn paro-

chie een goede Katholiekeopvoeding zouden krijgen. Eindelijkwerden zijn pagingen beloond, hijzou
in september 1919 drie zusters krijgen als hij
zorgde voor een goede huisvesting. Nu stonden er
in die tijd twee villa's te koop tegenover de R.K.
kerk. Als er zich geen kopers meldden, zouden
deze tweepanden ingerichtworden als restaurant.
Nu zag de pastoor een goede gelegenheid om de
twee villa's te kopen voor de zusters, want een restaurant tegenover de kerk, daar moest hij niet aan
denken. 'In dubbel opzicht was dat dus een gelukkige koop",zo meldt de kroniek van de zusters
Franciscanessenvan Zandvoort.
Zodra de zusters in Ovenreen hoorden, dat er twee
huizen in Zandvoort klaar stonden om de zusters
uit Salzkotten te herbergen, vertrok er een grote
"schoonmaakploeg" naar Zandvoort om die twee
woningen een grote beurt te geven en voor zover
het in hun vernugen lag - bewoonbaar te maken
voor hun drie Duitse medezusters, die op 3 september 19 19 zouden arriveren. Na zes weken van
voorbereiding was het mogelijk, zij het op een bescheiden wijze, een naai- en bewaarschoolte o p
nen. Zoals het bij de oprichting van de meeste huizen het geval was, ging het ook hier niet zonder
offers en moeilijkheden. Het huis: "Sterreder Zee"
genoemd zou voortaan een kiooster zijn, waar in
alle hoeken en gaten het allernoodzakelijksteontbrak. Voorlopig konden de zusters niets anders
doen dan het huis bewoonbaar maken en het z6
inrichten dat ze het werk waar ze voor gekomen
waren, konden doen.

-

Pastoor Bohl hadwel onmiddellijkwillen beginnen
met een lagere school, maar er was geen schoolgebouw, er waren geen leerkrachten en leenniddelen waren niet voorhanden. E4n van de twee villa's was ingericht voor de bewaar- en naaischool.
De andere zou worden bestemd voor de opvang
van zwakke kinderen en als herstellingsoordvoor
dames. Maar waar moest men al het benodigde
matenaal, zoals beâden, dekens, se~esgoedenz.
vandaan halen? Dezusters hadden totaal geen inkomen. In de eerste wintermaanden werden ze
goed geholpen door de zusters van Haarlem en
Ovenreen en vanaf het begin waren de bewoners
van Zandvoort heel goedgeefs. Zo kwamen ze de
eerste tijd goed door. Vaak maakten ze ook leuke
dingen mee. Rond Kerstmis werden er nogal wat
konijnen in de duinengeschoten. Menig konijnwerd
bij wÌjze van verrassing op de keukentafel gelegd.
Het eerste Kemtfeestwerden ze verblijd met wel
negen bouten.
3-391

Op 20 oktober 1919 was de opening van de B e
waar- (Zr.Berina)en Naaischool(Zr.Fab't). Vooral
de kleintjes gingen met een gevoel van angst naar
divreemde huis, waar die vreemde zustem wonden, met van die rare kleren. Echter, de kinderen
kwamen blij en met spannende verhalen thuis. Het
duurde niet lang of er zaten 45 kindemninde kfeuterklas. Na drie maanden werd er in een kleine
kamer op de eerste etage een gebedsruimteW
pel ingedcht. Van toen af werkten deszustersm
mogelijk met nog meer ijver aan de gestelde hken. Langzamerhandnam hetwerk steedsg
omvang aan. In de zomer van 1920 kwamen de
eerste dames en kinderen, die een grote behoefte
hadden aan rusten die bijde zusters hun toevlucht
zochten-Het aantal was echter zo groot, dat men
ze bijna niet allemaal plaatsen kon. Maar met vee1
passen en meten kreeg men het toch voor elkaar.
Het werd nu tijd om de eerste stappen te ondeme
men voor de bouw van een nieuwe school. Daar
de schoolwetvan 1920 nieuwe en strengere eisen
zou stellen waardoor de bouw zo niet verhinderd,
dan todi misschien bemoeilijktm kunnenwaden,

was het zaak nog v66r het &de van i919met de
bouw te beginneh. Daarom werd er op de plaats,
waar de school zou komen, alvast de ee& spade
in de grondgestoken.
Injanuari 1920 begonnen de echte voorbereidingen. Vanaf de eerstespade die in de grond gestoken werd tot aan de laatste &mek van de v-ast
had men met moeilijbedente kampen, De eerste
steen werd gelegd op 10 maart 7920. Ondanks de
financiëlezorgen, ging de bouw in een flink tempo
voort. Het plan was de school al op lseptember te
openen. Helaas, &Ien ander ging toch niet naar
wens. Ails katholiekeouders hadden hun kinderen
voor het nieuweschooljaar, dat per 1 september
zou beginnen, opgegeven voor de zustersschool.
Datwas natuurlijk een grote strop voor de andere
vierscholen, waar deze k i n d m de lessengevolgd
hadden. Dat wekte de nodige agressie op tegen
de zusters. Maar....zou de zustersschool wel per 1
septembr kunnen beginnen? De congregatie had
op dat moment geen enkele zuster met een
ondetwijsakte beschikbaar voor Zandvoort. Van

Beeld vanaf de andere kant genomen met centraal huize 'Sterre der Zee' mt rechtsde Hogeweg. Rechts op de foto hotel
Seinpost Let ook op de uit de hand gsschiiderde richtingpijlop het wegdek. De schilder m6et in g e d a m een echte pijl uit
de h y i l l r n s gehad hebben.
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een zuster met hoofdakte was al helemaal geen In dejaren 1924-1925 stonden de zusters er finansprake. Daarom werd een lekenkracht als hoofd cieel wat royalervoor. Er werd een nieuwe elektn-

-

van de nieuweschod aangesteld. MejufhouwClara
Tegethoff.Zelfs op 31 augustus was er nog geen
hulponderwijzeresaangesteld. De zaak leek hopeloos.Toen....laat in de avond verschenen h e n s ,
twee onderwijszusters. Waar die zo gauw op,het
laatste nippertjevandaan kwamen? Nu wasdus alle
leed geleden en kon de volgende morgen het
openingsfeest plaatsvinden. Voor de pastoar een
dag van triomf. De ouderc waren blij, dat hun kinderen nu eindelijk katholiek onderwijs konden g e
nieten en de kinderen genoten zichtbaar van al het
nieuwe om hen heen. En voor de zusters was het
een dag van grote dankbaarheid vmr de mooie
taak, die aan hun zorgen werd toevertrouwd, De
school telde 90 leerlingen, die eerste september.
Het volgende schooljaar steeg het aantal leeriingen tot 150. Juffrouw Tegethoff werd ernstig ziek.
Gelukkig was Zr. Auguste Kampemann intussen
geslaagd voor de hoofdakte en kon zij de openge
vallen plaats innemen. Er moest een vierde lokaal
in gebruik worden genomen en de congregatie kon
weer tweeschoolzusterssturen. De lagere school
telde al gauw l 7 9 leerlingen en de bewaarschool
65. De naaischool leidde jaarlijks 20 tot 30 meisjes op voor verschillende cursussen in de vrouwelijke handwerken. In 1924 werkten er drie schoolzusters en drie lekenkrachten aan de Mariaschool.

sche wasmachine aangeschaft. Eind 1925 werd
het dak van het huis vernieuwd. I n de paastijd van
1927 werden de katholiekenvan Zandvoort opgeschrik-t door het bericht dat hun pastoor plotseling
gestorven was. Ook voor de zusters was dat een
harde stag. Hij was de stichter van hun huis en tevens een trouwe raadgever. Ma 14 dagen volgde
pastoar Wjnker de overleden pastoor op. In de loop
van de zomer 1927 werd in "Sterreder Zeeneindelijk de langverwachte warmwaterteiding aangelegd. in 1928 kocht het kerkbestuur de aangrenzende "Villa Pretorianen uVillaDuinoord*. Ze werden ingerichtvoor pensiongasten, die er tijdelijk &I
of meerdere kamers konden huren. De zusters
zorgden voor het schoonhouden van de kamers en
de keukenruster zorgde elke dag voor een goede
maaltijd. In de zomer van 7928 werd de nieuwe
parochiem in gebniikgenomen.In de kroniekvan
de zusters staat:
"Heelrustig en statig ligt nu het mooie Godshuis
temidden van atte Zandvoortse drukte, tussen
'Sterre der Zee en de Mariaschoolw.In de herfst
van dat jaar werd op de speelplaats van de
Mariaschool een mooie Lourdesgrot aangelegd.
(wordt vervolgd).

Een grote schare "bemindeaelovioen" was bil de intronisatievan het Heilia Hartbeeld an 6 iuni f932 aanwenia.
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De laagste rente, maar
ook het beste hypotheekadvies vindt u bij de
Hypotheebhop Zandvoort
::

Een gedegen hypotheekadvies
is nu wel had dicht bij huis:
DE M
aan de Kostverlorenstraat 100
HYPOI ~ t u i
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
hypotheekadviseurs.
'Indrukwekkend, maar wat betekent dat
voor mij?', zult u misschien zeggen. Heel
veel. We kunnen u hypotheekproducten
bieden die u nergens anders vindt en door
onze ijzersterke positie kunnen we lagere
percentages voor u bedingen. Profiteer
ook van onze scherpe tarieven en maak nu
een afspraak voor een persoonlijk advies.

L-

"Hoort, burgers, hoort!"
Reacties van lezers

(*de smaak was priman) en 4) hel ANWBrichtingenbord. De verwlijsing naar het HSM-Station doet vreemd aan, als men bedenkt dat de Hollandse Spoorweg Maatschappij al op 1 januari
Truus Lorenz
1938 is opgegaan in de NV Nederlandse SpoorDe Klink, nummer 91, pagina 9
Dat De Klink ook lang na het verschijnen gelezen wegen (NS). Ook de aanduidingen "Zuid-Boutevardnen 'N oord-Boulevard"kIinken meer vóómrwordt, bewijst onderstaandegebeurtenis.
Eindjuli werd ik gebeld door Rika Jansen. Na niim logs dan na-oorlogs,
30jaar Spanje,woont ze nu weer in haar geliefde
dorp. Het blijkt dB Rika Jansen te zijn, die in de Hongaarse vluchtelingen
zestigerjaren up de Tol woonde en get~uwdwas De Klink, nummer zomer 200f, pagina 6 en 7
met de toen ook bekende Cees Manders. Zij was Soms gebeurt het, dat uw reactie op een artikel
vooral bekend om een paar super hits: "Amster- langer blijft liggen dan wensdijk. Deze is van audam huilt"en *M'n wiegie was een stijfselkissie". gustus 2001. Een meewoudige reden om alsnog
(En ik moet u bekennen dat "Amsterdam huilt" mij de brief wan de heer Adtiaan Weeda uit Soest te
ook nu nog beroert als dat weer eens gedraaid plaatsen.
In genoemde Klink staat -n fota van schoenwordt).
handel
De Vries, met voor de etalage, links, een
In een praktijk alhier kreeg zij bij toeval deze Klink
in handenen zÌj was zeer verrast door een foto.Zij Hongaars vluchtelingetje, genaamd Biksu, Op 16wist mijtemeldenâat het meisje metde twee vlecht- jarige leeftijd ging zij temg naar Boedapest. Op de
foto die de heer Weeda bij zijn zuster wiWeMe staat
jes Marijke Mulder Smit is; een nichtje van haar.
ook een Hongaars vluchtelingetje, genaamd
*Bus;siea.Zij was een Hongaarspleagkind, dat door
AccordeanverenigSng
Marie van de Mije en de pompsinmaker Jan van
De Klink, nummer 95, pagina 8 en 9
de
Mije, Zuidarstraat 13, werd grootgebracht. Zij
*Je was in Opsporing Vetzocht"grapte een volkstuinder tegen Madn Daane. Hij moest maar gauw huwde in 1947 met een ZandvooW schilder (Bos)
in De Klink kijken, want daar stond bij de onderste en emigreerde naar Australië. Pas later kwam de
foto op de rechterpagina bij zijn naam een ?. De heer Weeda erachter dat veel Hongaarsevluchteopname is gemaakt bij de Hannie SchaflschmJ in lingetjesdezalfde naam hadden en dat:"80rsieen
1953. In die tijd repeteerden ze in het gymnasüèk Bm58'een valmâtenngwaren van de Hongaarse
lokaal o.l.v. de heer Davids. Martin Daana staat hmfdstad Boedapest.
rechts boven de heer Davids. De kleinste a w r - Mooi om op deze wijze in herinnering te roepen
deonist, direct voor de heer Davids, is er "eentje dat Zandvoort altijd ruimhartig is geweest bij de
opvang van vluchtelingen.
van Groen'', welke is niet bekend.
Uit Haaksbergen ontving ik een &mail van Ad
A h m d t (a.atimdt@p/anet.nI).Het blijkt dat de W32: MargaWeeda an 'Bussienvande Mije (r) op
namen van de broers op de foto op pagina 8 ver- hetZandvoortse strand.
wisseld zijn: de juiste volgorde is H. Ahrmdt en Ad
Ahrendt. Ad vraagt zich af wat er geworden is van
de leden van de mondharmonicaverenigmg.
Foto Tramplein
De Hink nummer 95, pagina 12 en 13
Dat uw hoofdredacteurzich er constant van bewust
moet zijn dat hij van nSl de ootlog is,blijkt maarweer
eens uit een schrijvendat ik van Slem van &n BQS
ontving,Tijdens het wegdromen bij deze prachtige
foto van het Tramplein ontwaakte hij bij de 28 helft
van de dertiger jaren, i.p.v. tweede heift veertiger
jaren mals ik dacht.
Het volgende staaft hem in deze mening 7) de
mode,vooral die van de dames,2)de veb fietsen
(net na de oorlog een schaars goed), 3) Het ijs van
Kees, dat v&, maar niet n6 de oorlog te koopwas

De Zandvoortse postduivensport- kende hij een aantal. Verder beloofde hij dat met
vereniging "Pleines"
hulp van andere leden er meer namen en gegevens zouden komn. Guus vertelde dat ook hij door
De vraag van hoofdredacteur Peter Bluijs of ik iets het schoonmaken van de duivenhokken van Ab
wilde schrijven over de postduivenvereniging
*Pleines"overrompelde me, want wer de gesdiiedenis van deze vereniging weet ik helemaal niets
en van een duif weet ik alleen dat het de brenger is
van vrede en vrijheid. Gewapend met drie oude
foto's zonder verdere gegevens ben ik op zoek
gegaan naar meer informatie. Via de gemeenfegids 2004, onder de rubriek diemsporhrerenlging,
kwam ik terecht bij George Dorsman die, zo later
bleek, door zijn opa W. Dorsman enthousiast is
gemaakt voor de duivensport. Als jongetje kreeg
hij van zijn opa geen konijn maar een duif, omdat
de familieleden Dorsman van generatie op generatie duivenliefhebberszijn. George is hetjongste
lid van Pleines en hij kon mij niet veel over de geschiedenis vertellen, dus hij gaf mij het adres van
een echte duivenmelker: Guus Koper.
In zijn gezellige oud-Zandvoortse huisje vertelde
Guus mij iets meer over zijn hobby; de duivensport.
Van de personen op de foto's die ik liet zien her-

Dorsman (eigenaar van een sigarenwinkel in de
Kerkstraat) gei'nteresseerd raakte in de postduivensport.
Opgericht in 1923 begun de postduivenvereniging
Pleines in de oude schuur van Dorsman. In 1969
verhuisde men naar een onbewoonbaar verklaarde
woning gelegen op de hoek van de Stationsstraat
en het Jan Snijerplein 5, waar men niet kon blijven
omdat de plafonds naar beneden kwamen. Ma een
verblijf in een leegstaand schoolgebouw in de
Linnaeusctraat waar men veel last had van vandalisme, is het tegenwoordige clubhuis van deze vereniging te vinden in de duinen bij he?circuit. Hoe
men aan de naam "Pleines"kwam daar had Guus
ook een verklaring voor. De naam is ontleend aan
de zeepfabriek Pleines die bij zijn stukken zeep
duivenplaatjesals presentje gaf. Nu, na een kleine
tachtig jaar, is het ledenaantal niet zo groot meer
en de jeugd laat het afweten. Ik vraag me af of

Waarschijnlijk &dnvan de eerste Zandvoortse postduivententoonstellingen In de bovenzaatvan café Trianon"aan het Statlans~lein
m d 1924. Niet achterhaald zijn de namen van ds drie herenop de foto. Wel zijn de prijswinnaars bekend. Eerste
klasse onaerinnde doffers: 1e priis ~.~&rsman,
2e pijsA.Schuiten, 3e prijs J.Schaap, eervolle vermeldingA. Koper.

de leden eigenlijk aandacht hebben besteed aan Op de achtergrond hoor ik in mijn tuin de Turkse
hettachtigjarig bestaan: Op &n van de geplaatste tortelduiven koeren. Volgens Guus mag ik ze pas
foto's is te zien dat men wel het 25-jarig jubileum in de winter voeren .......en hij kan het weten.
gevierd heeft. De traditionele duivententoonstellingen zijn door dejaren heen gebleven en worden Nel Kerkman
nog elk jaar gehouden.

Viering van het 25 jarig bestaan van de vereniging In 1948. Ook hier ontbreken enkele namen. Misschien herkent u wel
iemand? U kunt ons dat altijd doorgeven.
Iste rij van li. naar re.: ?, K. van Norde, T. Byis, Nijkarnp,
Ze rij van li. naar re.: A. Dorsman, de dames J. Zwemmer, ? , A. Zwemmer, Buis, J. Heemskerk, H. Cordes, Menks, ?,
Peters en P.Peters
3e rij van li naar re.: drie onbekende dames, mevr. Palstra, Palstra, Roos,?, mevr. Huijer, Huijer, Spolders
4e rij van li. naar re.: H. Lansdorp, ?, K. Visser, Heemskerk, Lutlic, ?, Wieland, Menks, De Recht, C. v.d. Veld, Pannekoek,
dhr. Lansdorp (vader van H. Lansdorp)
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Waar en in weik jaar deze
foto is genomen is onbekend. Wal weten we op
M n na alle namen.
Van Li. naar re.: de heren
H. Lansûorp, Schrander,
M. Buis, C . Koper, A.
Dorsman en waarschijnlijk
de heer Brouwer.
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Genootschap "Oud Zandvoort"
en

de Openbare Bibliotheek
pr8~eren

door Bob Gansner
van De Wurf
dinsdag 19 oktober 2004
van 14.30 tot 15.30
in de Bibliotheek
Prinsesseweg 34 2042 NH Zandvoort
de toegang is gratis

-

Hollandse stranden in de Gouden Eeuw
Tot en met lldecember 2004 is de tentomstelling vormen van de diverse 17e eeuwse strand'Hollandse stranden in de Gouden Eeuw"te zien in adviteiten zoals de visafslag, de schuiten op het
strand, de zeilwagen van Simon Stevin, de
het Katwijks Museum.
stranding van potvissenen het boven water komen
Er wordt een beeld gegeven van dorpen aan de van de Brittenburg.
Noord- en Zuid-Hollandse kust, te weten Bij de tentoonstelling wordt een rijk geillustreerde
Scheveningen, Katwijk aan Pee, Noordwijk aan publicatie uitgegeven.
Zee, Zandvoort, Wijk aan Zee, Egmond aan Zee Nadere informatiekunt u verkrijgen bij het Katwijks
en Petten. Deze dorpen worden met elkaar verge- Museum,Voorstraat 46,2225 ER Katwijk, telefoon
leken en de schilderijen en tekeningen worden aan 071-4013047 of via het internet; www. kafwijkside plaatsen toegeschreven. Men kan zo een beeld museurn.n/
10-398

Uit het archief van Mr. Groesbeek
deel II

-

In de jaren 1950 1970 verzamelde de toenmalige
rijksarchivaris van de provincie Noord-Holland in
Haarlem, mr J .W.Groesbeek, alle prentbriefkaarten van onze provincie. Hij gebruikte deze ter illustratie van vele populair-wetenschappelijke
publicaties. In dit nummer deel II uit zijn collectie.

Foto rechts:
"Welkom roep ik allen, die eten en drinken zallen.
Groete uit Zandvoort". Deze tekening en met veel
gevoel voor taal geschreven tekst dateert van omstreeks de vorige eeuwwisseling.

Foto onder:
De politiepost op het strand, nabij de afgang
Strandweg met aan de vloedlijn de badkoetsjes.

In diezelfde zomer ging hij ook op zoek naar ondewerpen buiten de werkplaats, Zijn eerste erva'De Rozenobelstraat',
ringen met het schilderen in de buitenlucht had hij
door Max Liebermann (1847-1935)
al opgedaan in Barbizon, waar hij van de grote
'Alsje een Frans Hals ziet, krJgJe zin om'kschil- impressionisten had geleerd hoe hij het licht in zijn
doek kon vangen. InZandvoortzocht hij zijn onderderen [..
werpen in de duinen, alwaar hij tussen het hoge
Uit dit citaat spreekt de bewonderingdie de Duitse helmgras de contouren van het dorp in vele schetimpressionist Max Liebermann had voor de schil- sen en op doek vastlegde.
der Frans Hals. Wanneer de kunstschilderIn 1875
enkele weken in Zandmrt logeert,bemakt hij van- In de zomer van 1877 verblijffLiebemannopnieuw
uit hier dagelijks het Frans Hais museumh Haarlm enkele weken bij het timmermansgezin. In dit jaar
om daar de schilderijen van de oude meester te ontstaat een studie voor het schilderij 'Het Zandbewonderen. Hij is zo onder de indruk van diens voorts straatje',waarop de Rozenobelstraatis afschilderkunstdat hij in de peride l8ï7-1886 meer gebeeld. De oude Rozenobelstrst8t liep langs de
dan 30 studies en schilderijen naar het werk van noodzijde van het Gasthuisplein, langs het huidige
caf6 'Het Wapen van Zandvoort'. Het was een re
Frans Hals maakt.
delijk steil omhooglopend zandpad naar het wesVanaf 1871 tot de Eerste Werelcloorlog bracht ten kot aan de vroegere Burgemeester EngelLiebermann regelmatig enige weken door in Hol- bertsstraat, recht tegenover de oude watertoren
land. Hier vond hij de motieven, de kleuren en het (niet te vetwarren met de huidige nieuwe watert*
licht die hij voor zijn schilderijen zocht. Vanaf zijn ren op de Thorbe$kestraat).
eerste bezoek aan Amsterdam en Scheveningen De rozenobel was een gouden Engelse munt met
was hij gefascineerd door het landleven en het I
e een afbeeldingvanzeen mos (als symbool voor Enven van vissers aan de kust. Daarnaast werd hij geland), die werd gebruikt in de 1M e tot eind 17de
beïnvloed door de schilders van de 17de eeuw, eeuw en een halve pondw a a d was. Volgens somzoals Frans Hals. Hetwaren Vooral de techniek en migen woonde er in deze straat ooit een man die
de natuurlijkeeenvoud van Hals' onderwarpendie
Liebemannop zijn beurt inspireerdentot het schilderen van mensen, duinen en sttaatjes die hij in
Zandvoort zag. Hij beeldde de werkelijkheid uit in
al haaralledaagsheid, zonder die te romantiseren,
zoals veel van zijn tijdgenoten. Daarnaast had
Liebemann in navolging van Hals veel aandacht
voor licht (en tegenlicht), wat in zijn werk een be
langrijk element vormt.

Zandwort op Linnen

.r.

Na een kort verblijf in het Franse Barbizon reist
Liebemann in de zomer van 1875 voor het eerst
naar Zandvoort. Hij logeert enkele weken bij een
timmermansfamilie met e e n werkplaats aan huis,
dat volgens een tijdgenoot 'em Ejngange des
D o A s stand, ungeHhr an der Stelle, wo si& jefif
der Bahnhof der elektrischen BaAn befindat"
(1928). Uit eerdere artikelen in De Klink blijkt dat
deze werkplaats, waar de scheepstimrneman
Jaap van Duivenbodenwerkte, aan de Wandweg
stond, ter hoogte van het huidige Badhuispieinnabij het Wagernakerspad. De eindhalte van de m e gere elektrische tram bevond Ach op hetTramplein
nu Raadhuispiein dus ongeveer 100 meter van
de timmerweif. De werkplaats van de timmerman
diende voor Liebermann als motief voor een aantal schilderijen en studies.

-
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aan de Srpische indeling van d e vensters in de g e
vel, het Oude mannen-en wouwenhuis, dat de schilder later als ondennrerg in zijn schildekunst geWiltb.

-

F L :-.

veel rosena&i9<k a t . Wda rijke m m echt he&
bestaan, dammer
de geschiedschrijversvan
Zandvoort hetetnMeensC
Hetvart:wkte betwijfelen,
wanneer we@ bëtsqhilderijeen straat zien waar
je niet meteenvefwacM"d&ferveeIgaden munten
zullen rollen.
De huidige ~WijTplmfs
%n 8destudievan de
RozenobelsWat &
~
'is sinds.194
h 7
niet meer ap ,de markt verschenen. Omdat er
slechts één a W . W t t afbeelding bestaat, is erover
de kleurenvan deze studie helaas niets te zeggen.
Maar gelukkig maakte Liebennann van de studie
een paar jaar later in zijn atelier in Winchen twee
schilderijen, die nagenoeg Werrtiek zijn.

Uit een brief van Liebemann blijkt dat hij beide
schilderijen in ap$rá&tvm @nEri$else kunsthanCfelmrvtqkna elkaaf heeftgemkt de &Bnin de
herfst van l879 m de ander in de winter van f 880.
La& erkent hbermann. met enige sdiroom dat
deze d-ken e ~ ~omrnbrc~ml
n
klusje waren. De
figuren dis erop voorkumen haalde hÎj uit studies
die-hljeldem in Hollandmaakte.

W a m men beide schilderijenvergalijkt dan valt
er een,aamlvemhiilen,op:
Zo draagt de hoofdfiguur In de voorgrond. het
kldne meisje met-,de'boldewagen' eben donker
hoedje,
an- jam .en,kIompj@s,tewijl zij in
hst sehiîijsrlj ujt 187Qm zwart jurkje draagt en
geen hoofddekselop Rmft.,Qakhet ki.ndjemet het
blote huofd in de boldewagen is anders. In het
schilderijuit 1880draagtzijeen wit kapje en zit zij
in een karetje d@ gr minder:,@uiideui'biet dan in
het sdillderij.ui€f870. Va* is er nog een aantal
minutieuzevemhñlm .am.tewiizminde archicW en deverhàudi'hgeh enrm hei~Childerij,maar
dat laat ik voor dimomsrlt aan het kritisch oog
vande,bescbuwerwer om dat te ontde&en,Ook
na 4 #D Mijft Liebennann Zandvoort bezoeken. t n
d&zümer van 1887'ontstaat naast verscheidene

-

-

Z&jdvmttsQinterieurs een aantal tekeningen en
&itdèrijen van Kam in den Ptineh. Geïnspireerd
door hert Oudemannenhuisin Amsterdam, maakte
hijo& inZandvoort indk romer *n 11890 een aantal,studies en'schildewnvan het Oudemannen en
-vrouwenhuis. Der aste Lòtse, het,portretvan een
oude visser In een interieur, doet sterk denken aan
het schitâerij van 'Fm
mUhde 'Oude wouw in een
Bovenaan het nog onverhardestraat-je zien.wede interieur'(zÍe Klink, 23 (2003)nr. 91, p, 1).
nieuweuuuthetdiedaar& rl80Q:brwvmging In die tijd verbiflft hij niet meer bij het tlmmemansvan de oude wed $ehuwd, De oud& vuurbost gezin maar heeft hij als succesvol schilder zijn inbevondzich, zoals u in mijn vorigeartikel h& kun- trek gemmen in hotel Kaufmann. Vanaf 1895 zoekt
nen Iezen, ter hoogtevan de huidige nieuwe water- Liebennann zijn onderwerpen op het strand en
toren (op de zuidhoek van de uitmonding w n de schildert hij onder andere badendejongens, speHogeweg). Linksvan de vuurboet tien we dewerk- lende kinderen en de branding. Uit het jaar 7899
plaats van de timmennan. Dalen we af, dan Aen dateert een studie van de 14-jarige dochter van de
we ongeveer in midden van het straatje red& te- kunstenaar. Het isde taaWe zomer dat Uebemnn
gen een witte zijgevel M n van de openbare pom- en rijn gezin in het chiqueGmnd Hotel in Zandvoort
pen in een graen houten gebowlje die destijds in logeren. Met desnWikSce1ingals badplaats en het
het dorp waren te vinden. Temidden van de witge- langzaam verdwijnen van de visserij, verloor
kalktehuisjes met rode zadekiaken staan vissers- Liebermannzijn belangstellingvoor Zandwort.
vrouwen te praten, spelen kinderen en scharrelen
vaikens in het zand. Geheel links herkennenwe, Drs.Anne Marton Cerise
15-403

De technische dienst van Beacb Net heeíi ruim 15 jaar ervaring met computem Met gepaste trots
kunnen wij steIlen dat u de meest exIusIeve en exotische comprifsrs kunt bestelka bij Beacb Net.
Ook voor het aanpassen van uw computer naar de huidige standaard kant u terecht bij Beach Net.

Zeffs de moeilijke taak, uw data terug te halen bij een crash, is één van de specialiteiten van onze
technische dienst van Bertch Net. Kortom, Beacb Net het adres voor u, en uw computer.

ReparaeiVarkoop

& Onderhoud
& Ass-rnBlas-

Ineernet

Haltestraat 6 1 2042 LL Zandvoort
Geopend van din / zondag 12.00t o t 2 1 . 0 0

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

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM
Administraties en belastingzaken

Voor ondernemers en particulieren

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

....bel dan de Klussenman!

Voor de venorging van onder andere uw:
financiële administratie
* loonadministratie
* aangiften loon- en omzetbelasting
* aangiften inkomstenbelasting
* aangiften vennootschapsbelasting
* fiscale adviezen

Ton Bakker

Burgemeester Engelbeftsstraat 8
2042 KN Zandvoort

-

Telefoon 023 5736028
Telefax 023 5736029
Mobiel 06 11325410
E-mail hampaap@hetnet.nl

Van iemepweg 131
20.11LM Zandvoort
023 - 57 201 52
06 - 4W95213
Emall: Bakker202l@mnnet.n1

Foto middenpagina
Deze foto uitde 50-gerjamn van het bekende'FNi=heu-zal
bij veel m s e n herinneringen oproepen. Veel
Zandvoorters h e b er namelijk lerenmemmen. In die tijd was
de heer A.H. Pmper eigenaar. De foto laat het 2e Riche bad,
zien: het eeme was feitelijk het in g 950herstdde zwenibassin
van het Noordertsad uk f 934. Dit was na de oodog zwaar gehavend wergeblbven nadatalte gebouwen er omheen En dejaren
l942-1943waren afgebroken.
Tijdens de stmwloed van 1 kbtuaii 1953werd het bad opnieuw
verwoest en op i 7 juli van dat Afde jaar werd het grote bassin
feestelijk heropend met onderlinge wedstrijden van de
"Zeeschuimers*en een spectaculaireonderwater-ureriieMe show.
i7-405

Drie generaties Bakels, 130 jaar fotografie
Door Thys Ockersen

Enige tijd geleden liet het Zandvoorts Museumeen
overricht zien van de fotografie van de familie
Bakeis. Die was begonnen met grootvader
Anthonie, voortgezet door zijn zoon Anthonie en
daarna was de zaak in handen van de zoons Fred
en Ton overgegaan, waarbij de laatstede fotografie deed. Uniek materiaal, omdat grootvader Bakels als enige Zandvoort en de Zandvoorters aan
het einde van de negentiendeeeuw heenvastgelegd. Ton en Fred hebben ruim vimenhonderdglas
platen en ook nog eens vijfüenhonderdfotorolletjes
in het museum gdeponeerd. Ik p m t metTon Bakels, (geboren in 1923).
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'Er was eenjongen uit Italië, Fedi genaamd, die in
1813 in het leger van Napoleonzat en vanuit Rusland via Duitsland naar Nederland kwam. Hij
trouwde en kreeg een dochter, die op haar beurt
trouwde met ene Anthonie Bakels uit Amsterdam.
Die was eigenaar van twee scheepsbouwwerkplaatsen. Ze kregen twee dochters. Die Fedi
is op een scheepswetftijdens de tewaterlating van
een schip met zijn voet in een tros geraakt, en die
werd helemaal afgerukt. Anthonie Bakels en zijn
vrouw, die in vewachtîng was, gingen in 1852 een
reisje maken met een zeiljacht. Dat verging op de
Zuiderzee en alleen mevrouw Bakels werd gered.
Maar toen ze bevielvan mijn gmtvader stierf ze in
het kraambed en mijn grootvader werd opgevoed
door stiefoudetste Haartern.
In 1871ging hij het leger in en onrnoette fotograaf
de Louw uit Den Haag; hierdmr kreeg hij grote belangstellingvoor de fotografie. Het werd zijn passie. In 1874kwam Anthonie Bakels naartlandvoort
en begon een winkel boven aan de Kerkstraat,tegenover de tegenwoordige Giraudi Ijssalon: het
eerste badhuis voor minvermogenden. Waarom
Badhuis, dat weet ik niet,zal wel iets met het G m t
Badhuis te maken hebben gehad, maar je kon er
goedkoop dingen aanschaffen. Een zaak in handwerkenensouvenirs.Tweejaarlaterbegonhijmet
fotografie, eigenlijk meer als hobby, maar laterwerd
het een onderdeel van de zaak. De firma Bakels
verhuisde nog een keer naar het midden van de
Kerkstraat en later naar nummer 29. Daarna werd
nummer 31 er bij gekocht. Grootvader heeft veel
van Zandvoort en de Zandvoorters gefotografeerd.
Zo klom hij in 1905 op een duintop om een schip in
nood vast te leggen en stond hij met zijn camera
op het strand toen er een petroleumschipgestrand
was".
18406

De grootvader van Anthonie Bakets

En dat was nog allemaal met glasplaten
"Ja, dat heeft heel lang geduurd, maar voordat er
celluloidrolletjes kwamen van Leitz (Leica) werkte
ik ook nog een korte periode met papier dat je
gewoon bij daglicht in de camera kon stoppen en
daarna in het daglicht liet ontwikkelen. Daar kwam
geen vloeistof aan te pas. Maar dat heeft niet lang
geduurd, want toen werd alles op filmrolletjes gedaan".
En heb jij het vak van je grootvader geleerd?

"Nee, eigenlijk het meestevan mijn vader's zuster
tante Beths, die zo'n zestig jaar (!) in de donkere
kamer (doka) heeftgewerkt en foto's afwerkte. Ze
maakte boven de zaak ook portretten en van haar
heb ik het meeste geleerd. Niet van mijn grootvader, want ik ben van 1923 en hij was toen al een
heel oude man. Hij stierf in 1939 op 87-jarige leeftijd, maar ik herinner me hem nog goed. Een kleine
statige man die streng was. Hij was zelf ook streng
opgevoed door zijn stiefouders, maar hij was voor
ons aardig. Ik heb nog dagelijks trictrac met hem
gespeeld, hij woonde op Brederodestraat3. Ik herinner me oma ook nog heel vaag, die leefde nog
even toen ik klein was. Ik zie haar voor me, zoals
ze op bed lag. Van mijn vader leerde ik voorname
lijk fotoreportages maken, maar het hele
afwerkingsproces leerde ik toch van mijn tante
Beths."

En je vader ging dus ook de zaak in?
"Nou,eigenlijk wilde hij dat niet. Hij wilde varen (hij
had grote interessevoor de scheepvaart) maar dat
mocht hij niet. Dat was in die #jd helemaalniet b e
spreekbaar. Maar de! belangstelling bleef en toen
hij ouder wed, was hij altijd met de scheepvaart
bezig. Hij was een van de oprichters van de
reddingsbrígade.anw e l Rij als ik hebben veel 16
mmfilms van d e d v i k i i n gemaakt. En hij maakte
ook fotoreportages voor de Maatschappij Nederland en de Amsterdamse Droogdok Maatschappij. Die hoge pieten van de Holland Amerika Lijn
zaten vaak in het Groot Badhotel en kwamen bij
ons in de zaak en toen heeft hij gevraagdof hij een
keer mee kon. Datwerd de maida voyage in 1938
van de NieuwAmsterdam naar Mew Yotk en terug
en dat heeft hij gdlmd (op 16 mm) en gefotografeerd. Die film heb ik nog. Tussen het werk door

heeft hij altijd veel gereisd, dan deden zijn zusters
de zaak".
Wat vondje leuker, het htograferenof het afwerken?

'Opnemen is mmleuk, wantje komt nog eens ergens en ontmoet veel mensen! Minder leuk waren
de momenten dat ik als invaller voor de poliüe foto's moest maken van ongelukken of van verdronken mensen, die opgeblazen in een lijkkist lagen.
Het afwerken was alfijd heel veel werk en dat heb
ik tot het laatste moment gedaan.
Als de zaak om zes uur dicht ging begon ik boven
met het ontwikkelen van de rolletjes, het drogen en
afbrukken maken. Daarna akjes uitschrijven,ne
gatievenafsnijden en sorteren. Heel arbeidsintensief werk. E h keer ging het goed mis. Om het negatief van kalkresten en water te ontdoen ging

Anth Bakels Bazar, beneden aan de Kerkstraat, rond 1900, met in de etalage artikelen zoals reukwater, hoedjes en fotolijstjes. Op het affiche op de deur staat de aankondiging Het Rijwiel en een afbeeldhg van dat rijwiel.
Op de kleine stellage een bolderkar en kleine rieten korven. Op het grote reclamebordstaan aanprijzingen van
diverse artikelen maar ook dat Bakels Baar depot d bestelhuis is voor o.a. Amstel Stout, Droste chocolade,
Havana sigaren en boeken.

Anthonie Bakels
Senior.De vader
van Ton en Fred

Links: Ton en zijn assistente in de fotoafdeling van
zijn mak. Hierve&oop van bbalbums, foto en filmrolletjes en Agfa fotownera's. Zestiger jawn.
ces is achteraf, dat opa met de glasplaten is begonnen, maar het is jammer elal ik niet meer aan
mijn vader en tante heb gevraagdwdt er allemaal
opstaat; en daardoor mis je veel informatie.
ik er altijd met mijn hand langs, maar wat ik niet De hele woongemeenschap is ook ingrijpendvermerkte was dat mijn tmuhng de emulsie meenam. anderd. Die kleine winkeltjes, daar heb ik eigenlijk
Dus heb ik hem daarna nooit meer gedragen. La- niks van opgenomen en nu bestaan ze niet meer*
ter kwamen ook de kleurenfoto's en stuurden wij Maar dat leek vroeger niet zo belangrijk. Melkzaak
van der W e d op het Schelpenplein, daar stond ook
ze naar Afga in Am hem voor de afwerkingn.
nog een pomp, daar moet ik geloof ik nog een foto
'En je broer Fred was niet met de fotografie&e- van hebben. Fritures d'hvers was vroeger een
slachterij en er was een slagerij in de Brugstraat
@?

en een bakkerij op de hoek, Maar toen ze er nog
"Fred kon hetwel. Hijheeft heelveel gefotogmfed waren, k a m je niet op het idee dat ze op een dag
toen hij in het leger in Indi6 zat, in Padang op zouden verdwijnen. dus dat legdeje niet vast. Dat
Sumatra. Maar hij was er nooit zoveel mee bezig had wel moeten geheurm,jammer",
als ik."
En je vader?
Ton en F M Bakels bijde openingvan de ovenicht"Dieis tot het ~ttemeind doorgegaan. Voorname stenbonstelling 'Zandvoort opglas"in 2004.
lijk zonsondergangen en
ook wel portretjes.Toen
ik rond 1985 stopte was
d8 fotografie nog traditioneel, nu is alles anders. Ik heb destijds nog
prijzen gewonnen voor
de verkoop van polaroids van de firma Potah
roid, Nu is alles sneller
met onhnrikkelrnachines,
geen geklieder meer
met ontwikkelaar en
fixeer. En nu wordt het
ook nog digitaal. Dat
had ik niet meer kunnen
bijbenen. Het grote suc
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Voorschriften aan de schutterij van groten konijnen,van elkezak wijn diemen op Zandvwrt tapt en voor elk vat getapt Hamburgs bier,
ïandvoort anno 1455
twee goede groten konijnen, Deze worden losge
De i-imksea KabdjauwseWistenwaren varbij
en Hertog Kaml van Bourgondië, Koning Karel de
Stoute, wilde de onlusten in het gewest Holhnd
neerslaanen dit gewest andennrerpen aan zijn g e
zag. Daarom gaf hij aan de burggraafvan Uffecht
de opdracht om in plaatsen en dorpen een
schutkmgifdeaan hte bindenkondewkuning
van zijn maoht. Hijdeed dat door aan de schutte
rijen bijllondemgunsfenteverlenen; voor deze privileges moestenzijzorgen voar de verdediging van
het land wat aan hem toebehoorde.
De schutterij moes€getraind worden uolgens de
Engelse methode, omdat de engelse schutters in
Europa - amskeeks de tweede hem van de 14e
eeuw zeer vermaard w m om hun geve&&techniek en Strsjdvaardiheden.De Engelse W n g
was niet tevreden wefrijn Ridderkger. Hij gebood
het opkomen van sterke mannen, die vaardig
moesten zijn in het boogschieten en in het gebruik
van de lans, Uit hen koos hij de vaardigste die als
Vrije Mannen" les moesten geven aan de bougb
schutbers. H& was de Woeling een infantePislqer
te creëren dat tot op zekere hoogte dei kern van
het legerzou vormen. De bewonersop Zandvawt,
toen nog hoofdzakelijkkatholiek, zagen in de vrijwillige dienstneming wel enige voardelen om als
landmannen behoorlijk aan de kost te komen, Er
werd een nieuwe boogaangeschaft, welke b t aan
het mr gespannenmoest worden om met de &arbij behorende pijlenm Riddeniibrusting t@kunnen
doorboren. De opleiding moest met grote zorg
worden georganiseerd om zo goede schutters te
krijgen. Om gmepen van mensen te verenigen in
het uitaefenen van de kriikunst, was het nkelijk dit aan gerechtelijke regelingen te binden.

-

De oorkonde.

Wij, Rainwt van Brederodetot Vianen, burggraaf van Utrecht en Heer van Ameyden, doet berichten aan alte mensen, dat wij onze goede gunsten die wìj hebben, opdragen aan onze getrouwe
personendie bij o m schutterij van Zandvoort zijn,
of in &n der dorpen in de omtrek gevormd zijn en
de nakomelingen die g e m d worden uit onsdorp.
Zij zullen gratis privileges en vrijheden hebben zoals hierna beschrevenstaat en bij het eindigenvan
de wereenkomst de gunsten overdragenmals het

beschrevenstaat
In de eerste plaats zullen wij elk Jaargeven, als zij
zijn schutters, het schieten in de winter, fazanten

laten binnen de belen, mag na een bepaalde üjd
en na het tellen van de konijnen meerderen erbij
gekomen rijn, dan zullen alleschutters uit de omtrek en van and\Emrtdeze mogen gehiken voor
de maaltijd op hun jaarlijks feest.
Voorts, is aan elke schutter en hun onderdanen bekend, dat alszij voor één dag te velde trekken, dit niet langer op kosten van de Heer gaat.
Duurt het langer dan &n dag, dan zijn de kosten
voorde Heer.
Vwrts, is aan elke schutter van Zandvoort
gezegden op schrift gegeven,dat:als wanneer er
kennelijk enige twist of geschit onder de schutters
zat voorvalien, dan wordt per gebeurtenis hen &n
Beyersche Gulden abehouden, welke hen opge
Ie@ Mnamensde Koning, de Deken of de Vrije
mannen,op de schutterc.
Voorts, wanneer iemandvan de schuüm van
Zandvoort, zeer onredelijk in zijn viroorden en in rijn
werk Is,dat veel van zijn scRutsbroedersverdrietig
maakt, dan mag de Koning, de Deken of de Vrije
mmm, te samen, de onredelijke schubbroeder
aitijd uit de schutterij~~, Zal enige van de schutters verarmen, dan zal hij uit de gemene schutbrij
baten krijgen, zoals dat behoort en van de Koning
za1hjj hebben zijn vrije kost.
Vouw, hebben wij gunstig beschikt, dat het
gilde van Zandvoort de gunst hedlgektegen,maar
moetwel de wigende beschrevenvoorschrifkn en
overdirichten nader op~ulgen.
Ie. Dat niemand van het dorp, enige personen uit
het dorp aanneemt dan de Deken, als vertegenwoordiger van de Koning en de twee Vrije mannen. Daarop zal de aangenomen persoon, als hij
wordt aangenomen, geschenken geven aan de
Deken en met de hand beloveneen goed getrouw
schutter te rijn. De perswnof personen, die aldus
in deze schutbijvan Zandaangenomen worden, zullen buurmannenwezen tot Zandvoort, gelijk onze vaste dienders de vrijheid hebben de
schutterijte gebniiken als zij het willen bij de buurdotpen.
Voorts, zal elke schubbroeder in de s c h u b
rij van Zandvoofibij zich maeten hebben,een B q ,
een katepuntstaafen eenvest of een windjasmet
een capmen (muts met afhangende slippen) In elk
jaar als men de Papagaaischiet, (houten vogel op
een lange paal) moet deze geheei gereinigden niet
bezoedeldzijn. Men zal eikjaar de Papagaaischieten op de eerstvotgende Zondag MSint Jan Baptist
dag, (29 augustus) daar waar men de dag gemeen21409

lijk houdt.
Vma, hebbenwijnog de schuttersvan mndvoort gegund en gegeven, dat waar enig schutter
een redelijke reis moet maken, twee of d& mijl
van het dorp, dan zal de schutter met elke andere
schutter reizen, als dit zich aanbiedt. Een dag lang
moet hij zijn eigen kost dragen, maar wordt de reis
langer dan Bkn dag, dan zou de kost wezen voor
die, welke hem de reis bevolen en geboden heeft
de reis te ondernemen, op dat gegeven bevel mag
niemandwegblijven, noodzaken uitgezonderd.
Voorts, hebben wij hen gegund en gegeven,
dat mocht er enige onrust onder de schutters gebeuren, bijvoorbeeld, dat men wild gaat schieten
op de papagaai en dat deze in ongerede raakt,
dan zullen de partijen aan beide zijden terstond het
in handen geven van de Koning, de Deken en de
twee Vrije mannen, zonder tegen hen iets te zeggen of te doen. Het vette varken (beer) wordt verbeurd verklaard daar waar de schutterij recht op
had, ook als zij gebrek hebben aan v d s e l . Geen
vrouw of kind mag naar het dorpsgilde gezonden
worden om te eten, terwijl het genoemde gilde
drinkt en eet. Alleen de Schutskoningln en haar
twee naaste schutszusters mogen gaan aanzitten
bij de maaltijdenvan het gilde en mede gaan eten,
maar als men buiten het dorp gaat uit eten, dan
zullen alle vrouwen die meegaan mogen eten bij
de maaltijden.
Voorts, hebbenwij hen nog gegund en gege
ven, dat waar ook BBn van de schutters na enige
tijd de gilde vrijwillig wil vedaten, door armoede en
andere zaken uitgezonderd, dan zal hij het
schuttersgilde van Zandvoort moeten geven M n
Nobel en als een schutter sterft, dan zal het gilde
hem geven een Rijnsche Gulden, en de gemene
schutters zullen de dag nadatzij de Papagaai hebben geschoten, een generale Zieldag houden in de
Heilige Kerk op Zandvoort en offeren en bidden
voor de schutsbroeders welka aflijvig geworden
zijn, die door God bij hem en alle schutters te samen genodigd heeft.
Voorts, zulten alle hoge boetes die in deze
plaats geheven worden, uitgezonderdde privileges
en de vrijheden, maar wel over alle voorschriften
en de overdrachten welke gazien en gebruikt worden op Zandvoort, komen aan de Koning en alle
kleine boetes welke genoemd staan en overtreden
worden, zullen gaan en zijn vwr de behoefte van
het schuttersgilde.
De oorkonde is met een zegel onder aan de brief
bekrachtigd in h& jaar onze Heer, duizend vier honderd vijf en vijftig, op Sint Jan Baptist dag.
DECOLLATIE !"
22-4 1O

P.S. 1
Het gebouw "DeDoeten" moet rond het:jaar 1455
gebouwd zijn en stond onder kerkelijk gezag van
de Deken. Het eigendom van het gebouw was in
handen van de "Heer van Brederade tot Vianen"
omdat de Graaf, ais vazal van Koning Karel, de
meeste baat had bij goed geoefende schutters. Het
bijzondere is, dat het voornalige Gasthuis voor
ouderen, mannen en vrouwen, in eerste instantie
overgedragen is en in beheer gegeven werd aan
de Schout en Schepenen van Zandvoort door
Sandrina van Brederode,om als Gasthuis te dienen omdat zlj geen geld meer had om deze
onkostenpost te dragen en de hierin levende bewoners te onderhouden. Want op het stuk grond
waar "DeW e n n zou hebben gestaan en in 147879 door toedoen van het leger van de Hertog van
Gelder is afgebrand, is later een Pmvenierstluis
gebouwd waarin personen werden geplaatst,
welke levenslang een vast onderhoud verkregen
uit kerkelijke en vrije giffen, waarin, de zich *Proveniers" noemende, gratis onderdak en brood en
vlees verkregen. Met het doonetten van de reformatie was het katholieke kerkelijk bestuur een
wanorde en niet meer in staat de Proveniers in het
huis te onderhouden. De bewoners daarvan deden een beroep op de Van Brederodes maar zij
hadden alleen geld nodig voor het onderhouden
van hun landerijen. Hieruit zou men kunnenconduderen dat het voormalige Gasthuis (ziekenhuis)en
voordien het Proveniershuis, de plaats kan zijn
geweest waarop het voormalige Doelengebouw
ooit hmft gestaan en waar het schuttersgildebijeen kwam om te oefenen in het gebruik van hand-

en voetbogen.
P.S. II
Tevens kan de vraag gesteld worden of de schutters uit Zandvoort deelgenomen hebben aan
gevechtshandelingen in Engeland. Hieroveris de
geschiedenis heel vaag; alleen het woord Roze

nobel zou er naar kunnen vennrijzen. Nobel kan duiden op een edel gedrag. Bekend is een muntstuk
uit die periode "de NOBEL".Als een schutter het
Gilde vrijwillig verliet dan moest hij een Nobel geven. Tijdens de Rozenoodag m Engeland - diein

1455 begon tussen degraakhappenvan Lancas-

1

~

ter en Yok om hef koningschap- had wni'Mer in
zijn wapen een m s . Het verschil zal in de kleur
van de roos::wit,of rood. De oorlog wed in t 460
gewonnen door de Ridders van de m m m ovan
s
huizeYork.Ditwas =r tegen dezin van de Franse
Koning LadeMjh ijCl waardoor hij zorgde &at Koning Eduad IV WIrd verdrevenmen
zijn bil moest
zoeken bij zijn zwdgerKare1de Soute op h ~va5:
t
teland. Aan ham weg hijsteunom zijn mammr
het koninkrijk weer tenrgte krijgen. Besloten werd

eentroepenmachtsiim'Iite stellen waarna met een
invasie de verloren machtheroverd maest worden.
Onder aanvoering van de graaf van Wannrlck zijn
de schutters in 1471 vanaf het vasteland vertrokken en na een gewonnen veldtocht in Engelandteruggekeerd naar hun huissteden.
Het woord &mbel komt in Zandvoortvoor, maar
in anderesteden alleen het woord Nobel. Wie we&
kan het vernoemen van een ctraat (Rozenobel) verbandhauden metdeRozenoorloginEngeland,Teneinde door betaling van een Nobel, de gevechtshandelingen in de Rozenoorlogte ontduiken.........
WIe Weet1

De volgend6 nieuwe leden heten wij van harte welkom:
Bluijs Dhr. E.S.
Broek-Taekema.
:
e
M M.J. v.d.
Brugman Dhr. P.M.J.
Daane Dhr. M.
Deenik Dhr.
Deursen mr.Van
Dieland Dhr. L.en v.d. Hof MW,R
Dinalar-van Episwlen Mevr. J.C.
Eertink Dhr. B.
Faber Dhr. F
Filmer Dhr. A.
Frederiks Dhr. H.
Hman-Veldwisch Mevr.A.C.
HarteveldDhr. J.
Hessing Dhr. A.J,
Hoeijenbos Mevr. C.J.M.
Hoekstra Fam. G,
Holten Dhr. A van
Jansen Mevr. R.
Jong Dhr. R.de
JGrning Fam. G.G.
Kampeman-Keegstra Mevr.A.
Keur Dhr. E
.
Kol-van Leeuwen Mevr.A.
Kooij-Grnestein Mevr. N.v.d.
Koper Dhr. A.H.
Kaper Dhr. J.D.
Koper Dhr. P.C.
KostenseBroerse Mew. M.M.
KuijpersWantink-Groenestein Mw.
Kuyper Dhr. M.J.
Laan Fam. K.
Leeuwen Fam. H. van
Leffe* Mevr. E.
Lemmens en Lemmens-Sengling Fam.

Dieze 40
Zandmrtse1aan66
Fazantenstraat4
LorentEsfraai274
Brugstraat 74
Statfonsstraiat 2Ola
Willemstraat27
Lijstersbat 4-14
Burg. Engielkrtsstraat9rd
Westerparkstraat 5
Willem Kluusstraat f l
P.de Blockskaat 17
Zandvoortsetaan 78
Lorenkstraat445

Merenborch 32
Louis Davidstraat 5
Brederodestraat 57
Burg. Engelbertstmat66
Burg. Engelbertsstraat15

Potgieterstraat6
Dr. 3.G. Mezgerstraat83
Lijsterstmat2/38
Grote Krocht 12a
Potgieterstraal19

Swatuéstraat22
de Genestetstraat 1
Maa. Molenaarstraat8
van Lennepweg f211
van Gabnshat 208
J.H.Ks&straat3b
Ir. Friedhofplein 1W1 0
Zeestraat 50
Cwist. Huygenstraat24
Max Euwestraat27
van Lennepweg 129

5062 NB Qisterwijk
2042 XC Zandvoort
2042 CK Zandvoort
2041 SK Zandvoort
2042 tG Zandvoort
2042 LE Zandvoort
2042 VB Zandvoort
2042 C3 Zandvoort
2042 KMZandvoort
2042AV Zandvoort
204 1 BK Zandvoort
2041 €E Zandvoort
2042 XC Zandvoort
2041 RP Zandvoort
4132 HB Vianen
2842 LS Zandvoort
2042 B5 Zandvoort
2042 KP Zandvoort
2042 KMZandvoort
2041 PC Zandvoort:
2041 MV Zandvoort
2042 CJ tandvoort
2042 LW Zandvoort
2û41 PB Zandvoort
2042KB Zandvoort
2M1 PL Zandvoort
2042 EA Zandvoort
2041 LG Zandvoort
2û41 JZ Zandvoort
2042 JC Zandvoort
2042 BP Zandvwd
2042 LC Zandvoort
2041 NMZandvoort
2042 RA Zancivoort
2041 LM Zandvmrt
23-387

GENOOTSCHAP
"OUD ZANDVOORT"
Opgericht I1 december 1970

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

Ook de volgende nieuwe leden heten wij van harte welkom:
Loos Dhr.
Luikel Mevr. R.
Martini Mevr. Y.
Meer Dhr. M.M. van der
Middelkoop Dhr. J. van
Mije-Hendnks Mevr. A. v.d.
Mögelin Mevr. G.
Nansink Dhr. C.J.C.
Noyons-8mck Mevr.A.W.M.
Oosthof Mevr.A. E.F.
Paap Dhr. H.A.
Pellerin Dhr. J.
Petegem Mevr. M.M. van
Pol-Loos Mevr. W.
Porton Dhr. I.M.
Restaurant Albatros
Rijkevan Tetering Mevr. M.J.
Schuiten Dhr. C.G.
Stobbelaar Dhr. A.
Storm-Weijers Mevr. L. van der
Uitemark Dhr. H.
Van Dhr. J. en Kirindongo-van Eck Mevr-F
Veenman Dhr. P.J.
Verbeek Dhr. J.
Visser Dhr. J.
Vos Dhr. K. en de Lange Mevr. E.
Vrees Fam. G.
Vreng Dhr. A.J.
Waard D. de
Webeling Mevr. D.R.A.
Wegman Dhr. R.
Zeijl Mevr. E. van

Fdklomwmniging
"De WurP
secretaris: Mieke Hollander
Const. Huygenstraat 15
2041 NL Zandvwrf

2042 PK Zandvoort

Kostverlorenstraat88
Boerlagestraat 17
Burg. v. Fenernaplein iû-9
Fahrenheitstraat 27
van Lennepweg65147
A.J. v.d. Mootenstraat41
Willern Drayerstraat6
Rozennobelstraat24
Secr. Bosmanstraat 26
Grote Krocht 32a
Byrg. vAphenstraat 55-14
Da Costastraat 16
Hogeweg 22-1 0
Max Euwestraat60
Boul. Paulus Loot 29
Haltestraat26
Saxeroodeweg t 6
Max Euwestraat 53
Dr. J.G. Mezgerstraat54
Haarlemmerstraat82
401 Mountain Crest Rd.
Pieter Paapstraat 10
Haariemmerstraat24
Mansstraat 38
Reinwadktraat 8
Witte Veld 50
van Lennepweg 65125
Brederodestraat 8f
Dahlialaan8
van Lennepweg 5913
Flemingstraat 104
Lorentzstraat 148b

2041 VE Zandvoort
2042TC Zandvoort
2041 CG Zandvoort
2041 LCZandvoort
2û41 NC Zandvoort
2042 EC Zandvoort
2042 JW Zandvoort
204 1 KT Zandvoort
2042 LX Zandvourt
2041 KCZandvoort
2041 PJ Zandvoort
2042 GH Zandvoort
2042 RD Zandvoort
2042AD Zandvwrt
2042 LN Zandvoort
2116 VA Bentvetd
2042 RB Zandvoort
2041 HC Zandvoort
2042 NE Zandvoort
Duarte CA 91010 U,S.A.
2041 EC Zandvoort
2042 NC Zandvoort
2042 AL Zandvuort
204 1VD Zandvoort
2041 GB Zandvoort
2041 LC Zandvoort
2842BE Zandvoort
2111 ZN Aerdenhout
2041 LC Zandvoort
2041 VLZandvoort
2041 SU Zandvoort

~

M

~

Swaiuëstraat 1
AH Zandvoort
teiebon Oî3-5740280
Historische McdelbuwVereniging
"Bomschuit Bouwclub'
secr.: mw. C.C.M. Kemp-vander Mije,
TolwegB,m
2 EJZandvoort

Geopend: woensdag thn zondag
13.W 17.00 uur

telefoon WN5717201
cvandemi~laneLnI

II~andvoorts~ u s e u m ] H

-

Kwekerij

Luxe Brood- en
Banketbakkerii

P van Kleeff
H

Pa
om

v-wm

vanlmmnle#en

mvcmmilers

Raadhuisplein 2,Tel: 023-57 12M5

Van Sbibergwag 1
ZandvoaH W:023-57 17093

-

Mi.kwp van:
Varfhm
Lbtwren
Elektra

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breektreitel
mv. Schuumchinles

-ping

Ni~ftnaehfnes

Gaz
Gembsuhap
SLOTEN- EN
SLEUfELSERVIECE

Pakveldstraat 19, Tel: 02347 12554, Zandvoort

Potgiehbat 24, Tet: 023-57 36957
Pasteurntraat 4, Tel: 023-57 31967

Expositl~
Workshops
Proeverijen
Recepties

DE STIJLKANIERenC&f6~
mv m m m d Wzijâip combinatie.
brkddn 8 , Z C a ~ , T d l023
: 5713548
€-kil:gabrkdeaijlka~Planetnl
-E

* Diverse tafels in grenen of e b n
* verlichting o.a. Tiffmny
b kasten
stoelen
m spiegels

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-5712451
Garantie voor Topkwaliteit

-

kidken

* nachhtjes
kapstokken
schilderijen
veel klein antiek

Open van 12.30 17.30 uur wk op zondag,
dinsdag gestoten.
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Kiefer-Bkdng Ohr. M MM. O.H.
Jhr. P.N Qmk v. üfhdaa 1
=PP
ZANWOORT
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Adres
:Kostverlorenstraat l 21
Pustadres :Postbus 286
2040 AG Zandvoort
E-mail
:notarissenQgielen.vande

1
I --l-

Bruna Balkenende
uw adres voor:
Kantoorartiketen
Strippenkaarten
Reisgidsen
Boeken
Tijdschriften
Stripboeken
Landkaarten
Wenskaarten
Krasloten
Rookwaren
Staatsloten
Toto en Lotto

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

Telefoon (023)57 1 68 41
8
I

.

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!!

