


ook het beste hypa&rnb- 
advies vindt u biï )db 

Hypotheekchop Zand;va~&~ 0 Een gedegen hypotheekadvies 
is nu wel heel dicht bij huis: 

OE It aan de Kostverlorenstraat 100 HYPO THEE^ 
SHOP u in Zandvoort vindt u de 

nieuwe Hypotheekshop. Ons filiaal is de 
nieuwste van de 200 Hypotheekshop- 
vestigingen in heel Nederland. Onderdeel 
van de grootste keten van onafhankelijke 



Bij de 
voorplaat 

Een beeld van de watertoren met 
zijn omgeving, vermoedelijk vastge- 
legd tussen de jaren 1915 en 1920. 
Aan de linkerzijde nog een deel van 

het restaurant van hotel "d'Orange9' 
en rechts vilIa "Lichttoren". In het 
begin van de twintiger jaren werd 
deze vjlla samen met de ernaast 
gelegen villa "Riva" verbouwd tot 

het bekende "Mulurn", een muse- 
um annex l~nchroom. In het mid- 
den de gewapend-beton-trap naar 
het strand, gemaakt in 1914 voor de 
somma van fl.1285, -. Maar voordat 
de opdracht voor het maken van 
deze trap werd gegeven, werden er 
in de Zandvoortse raad de nodige 
vragen gesteld. Komt de trap in de 
reep of erop? Is een ijzeren trap niet 
goedkoper? Waarom geen houten 
trap? Hoe staat het met het onder- 
houd? Is een open trap niet beter 
dan een dichte? En tenslotte: 
wie moet hem betalen? Het 
Waterleidingbedrijf of de gemeente 
of beide? Maar hoe het ook zij, al 
het zichtbare op de voorplaat is in 
1943 gesloopt door de Duitsers urn 
plaats te maken voor de bouw van 
de verdedigiqpwerhn. 

- - 
':- * -  

" D E  K L I N K "  

Kwartaaluitgave van 

G E N O O T S C H A P  

"OUD ZANIDVOORT" v r ]  25e jaargang, nummer 99 

Visie op de toekomst van het Zandvoorts Museum 

Op woensdag 15 juni 2005 heeft er 
een gesprek plaatsgevonden in het 
museum met dhr. H. Esselink, 
mevrouw E. den Breejen, beiden 
van de gemeente en ondergeteken- 
de. De gemeente is bezig een visie 
te ontwikkelen over de toekomst 
van het Zandvoorn Museum voor 
de jaren 2005-2010. De gemeente- 
raad d de visie bepalen aan de 
hand van een verkennende beleids- 
nota. Nadat de gemeenteraad heeft 
bepadd welke optie voor het muse- 
um in Zandvoort het meest gewenst 
is zal begonnen worden met het 
uitwerken daarvan. Voordat de 
beleidsnota wordt opgesteld worden 
de betrokken organisaties uit de 
Zandworue samenleving gevraagd 
hun mening over de toekomst van 
het museum te g m n  en ideeën te 
ventileren. Het Gentiatschap heek 
al eerdere gesprekken over de toe- 

k6m.i & het museum g e ~ .  &n 
de band vari die gesprekken is een 
oodtie d.d. 1546-05 opgesteld en 
overhandigt aan de gemeente. In 

Genootschap is dus dezelfde & die 
van het museum en het laatste jaar is 
de samenwerking goed geweest. 
Qua activiteiten, gebruik van mate- 
riaal en dergelijke kunnen beide 
partijen echter nog meer voor 
eikaar gaan betekenen. 

Een toekomstige beheersvorm is 
lastig te bepalen omdat niet alle 
mogelijkheden aan activiteiten 
ingezet worden. Er zou eerst een 
door alle partijen gezamenlijk 
opgesteld activiteitenprogramma 
moeten komen. Daaropvolgend kan 
vastgesteld worden welke beheers- 
vorm het best passend is. 
De beheersfunctie moet worden 
uitgeoefend door iemand die moti- 
verend, enthousiasmerend en initië- 
rend is, met hart voor Oud 
Zandvoort. Wel zou beter gebruk 
gemaakt kunnen worden van vrij- 
w h g e r s  zoais bij het museum van 
Katwijk (dat zelfs helemaal gedraaid 
wordt door vele vrijwilligers). 

lees v& op p. 2 
deze notitie staat de visie en de veie 

Rectificatie 
Open die het Op donderdag 23 juni 2005 he& er sen 
he* Over de toekomst het 1 onderhoud plaa~gevonden op het raad- 
museum. h& waarbij aanwezig waren burgerneer 

ter M.R.v.d. Heijden, gemeentesecretaris 

De geraeente hanteert de top down 
methode (visie eerst vaststeflen en 

torn up methode. Ga eerst in gesprek l rend en enthousiat team" de zinsnede I 

A.mn de Velden en van het Genootschap 
Oud Zandvoort de voorzitter G.A. Cense 
en bestuurslid dr.WA.H. Keur. De aaniei- 

dan uitwerken). Het Genootschap 
geeft echter de voorkeur aan de bot- 

vafi dit onderhoud het voor- 
wood in "De Unk" van april - juni 
2005 onder het ,,E.en imPire- 

De Klink, juli - september 2005 

met iedereen en bepaal samen de 
toekomhsie. Het gaat hier om het 
behoud van e&oed van 

Zandvoorr. De doelstelling van het 

voorkomt "dramatische gelegaiiseerde 
grafschennis". Deze zinsnede kan als 
onnodig kwe~send worden beschouwd 
Her basaiur biedt zijn exnica Xmoor 
aan en neemt de zinsnede terug. 



vervolg van p. 1 

Vertegenwoordiges van alle organi- 
saties en geledingen zouden mee 
moeten werken aan het ontwikke- 
len en uitvoeren van (nieuwe) acti- 
viteiten. Deze activiteiten muden 
over de v d e  breedte, voor alle doel- 
grnepen en dus ook voer de toeris- 
ten moeten worden ontwikkdd. 

Hoe dynamischer het muereum zich 
opstelt, hoe beter het is, dus de *- 
seleqosities moeten zeker gehand- 
haafd worden. Tevens moet er 
gedachr worden aan het geven van 
informatie over de ontwikkelingen 
van Zandvoort heden ten dage, 
ctoor maquettes een plaats te geven, 
zoals t.b.v. de Midden Bod&. 
De activiteiten die worden ontwik- 
keld mogen echter nooit ten koste 
gaan van de missie van het museum 
om i n f a r d e  te gwen over Oud 
Zandvoort. 

Het onderbrengen van de VW in 
het museum is niet rnogeI$l m- 
wege ruimtegebrek. De f d m d  zou 
op de begane grond meten wor- 
den ondergebracht zodat een groter 
aantal hezoekers mogelijk is. De 
tjfsieke uitstraling van het gebouw 
zou flink verbeterd moeten worden. 

Een gezamenlijk gesp& met d e  
betrokken instanties / veret+~gen 
vhórdat de visie wordt bepaald. Op 
die wijze kan vastgesteld worden 
waar de gemtenschappeiijke facto- 
ren liggen, ontstaat zicht q de 
onderlinge verhouding en wordt 
zichtbaar wat de eigenheid van de 
organisaties en verenigmgen is, 

De heer Esselink. gafaan dat het wel- 
licht een optie is om tijdens de wet- 
teiijke inspraaktermijn een bijden- 
komst te organiseren voor d e  partij- 
en om van gedachten te  wisseien. 

Wij wachten met spanning op de 
zaken die komen gaan. 

Themadag over Winkels 
en Warenhuizen I / 

LteriwJ~pifer in de X d t e s m t  kort piu & opening, 

Vm het Naord-Hohds h h i e f  
(voorheen Rgkiarchig  PP Noord- 
Holland m Archiefdienst mor 
Kemetnwlmd te H a d m )  onîving 
het Genooachap de aankondiging 
van een interessant evenement in 
oktober. N u  beide diensten zijn 
gehseerd is dit voor u, die gelinte- 
resseerd is in onze historie, een 
goede aanleiding o m  eens nader 
k a i a  te m a k e n . A ~ t  noteren in 
uw agenda! 

"Hkt Noord-Huflan& Archief 
organiseert op ZATERMG 29 
OKTOBBR 2005 een themadag 
over W- EN WAR~HWIZEN 
in Noord-Holland. Het is een 
open dag waarop verscheidene 
activiteiten worden georganiseerd. 
Er zijn Iezingen, rondleidingen 
door het archief en het restauratie- 
atelier, kramen met informatie 
over genealogische en historische 
verenigingen, een. tentoomtehg 
van foto's van winkelstpaten en 
winkels in Noord-Holland (ca 
1900-2000). Het Museum Zuid- 

Kennemerland richt in de hal een 
oude winkel in. Het Noafd- 
Hollands Archief beheert @kk 
archieven van instellingen uit 
Zandvoort, zaah de Rq&ers, W, 
de Burgerlijke Stand ym 

Zandwort 18 11-1940. En archie- 
ven waar veel inwoners, uit 
Zandvoort in voorkomen zoals 
onder andere het Vredegerecht 
1811-1838 (waar ditjaar een index 
van gereed komt) of het archief 
van de Kamer van Koophandel. 
Ook bes& het d e f  over een 

venameliaig prentbri&aarten van 

Noord-Hollmd met afbeeldingen 
van de lBdc  eeuwse Passage. 
Mensen die gdnturesseerd zijn in 
hun itoomdexs uit Zandvoort of 
de geschiedenis van Zandvport 
maken in het: Noord-Hollands 
A&iefgebruik van deze archiwen 
en de publicaties in ome biblio- 

lh Klink, jdi - september 2005 



Postkantoor 

h 19fB @erd dbor uitgeverij Gebr. K i u i h  te Alkmaar het b e k  met de 
W 'gotg Saandben''" uitgqpv$n. Het verhaal speelt fich afif h d w p r t ,  
eki: b w t  'ooi een aantal prachtige pentekeningen. Ha boek werd g s c h -  
~ : . d ~ C ~ i r . V z m ~ ~ b k u d e  &e& die ook nikt  de-arnatureti. van Piqe  Bell 
u ,  iEtJamaq,q@] -13, de ,iiluspatieg- zijn p;fn ,& band vm Jan Rinkes 
D& - b r  @ùbBk&xde íil~rstraties ontping m e  8an Ted van der 
h d d r i - ,  WWV- "@n,& dmk 

Wie m. m& &m% lriah Bhs -Sormeren d er m g  meer van &t soort 
boeken ay@Z&mm- m b m  zi t  ea -e& m-' 

Darpigezicht 
De Hink, juli - septmber 2005 



Makelaars O.G. 

CENSE I Li, I 
van LINGEN 

De Ruyterstraat 72 
Frans Zwaanstraat 64 
Fahrenheitstraat 37 
Dr. C.A. Gerkestraat 38rd 
Hogeweg 76/1 
St. Bavostraat 17 
Dr. J.G. Mezgerstraat 50 
Koningstraat 17 
Van Speykstraat 2/179 
De Favaugeplein 5l/l 
De Favaugeplein 53/1 
Cort v/d Llndenstraat 2/29 
Van Speykstraat 2/21 
Dulnweg 16 
Brederodestraat 52 
Karel Doorrnanstraat 14 
Van Ostadestraat 15 
Verzetsplein 6 
Mr. Troelstrastraat 42 
Secr. Bosmanstraat 13 
Gasthuisplein 9 
Dr. C.A. Gerkestraat 9ird  
Koninglnneweg 4 
Dusartstraat 48 
Dlaconiehuisstraat 7 
Karet Doorrnanstraat 2/1 
Bilderdijkstraat 28 
Trompstraat 15/4 
Potgieterstraat 44 
Paradijsweg 13 
Van Galenstraat 58 

Hogeweg 59rd 
Dr. J.G. Mezgerctraat 26A 
Krom boomsveld 43 
A.J. van der Moolenstraat 69 
Spoorbuurtctraat 22 
Gasthuisstraat 13 
Haltestraat 68 
Garage Burg. van Fenernaplein 
Tjerk Hiddesstraat 10/4 
Dr. C.A. Gerkestraat 15zw 
Wilhelminaweg 44 
Van Galenstraat 122 
Nassauplein 9d 
Brugstraat 5a 
Kostverlorenstraat 114 
Kostverlorenstraat 109 
Swaluestraat 3 
Regentesseweg 6 
Mr. Troelstrastraat 38 
Oranjestraat 12 
De Ruyterstraat 6/1 
Leeuwerikenstraat 14/2 
Tjerk Hiddesstraat 8/8 
De Ruyterstraat garage 
Ronald Ketellapperstraat 33 
Mr. Troelstrastraat 37 
Wil lemstraat 10 
Westerparkstraat 22 
Koningstraat 37 
Willemstraat 5 
Kostverlorenstraat 66A 

Patrijzenstraat 1 
Mr. Troelstrastraat 9 
BarLoklaan 36 
Seinpostweg 4/30 
Dr. C,A. Gerkestraat 31  
Dr. C.A. Gerkestraat 36zw 
Hogeweg 67rd 
Kromboomsveld 59 
Klein Heillgfand 38 
Brederodestraat 102A 
Emmaweg 34 
Koninginneweg 42 
Ronald Ketellapperstraat 42 
Frans Lisztlaan 32 
Van Speijkstraat 2/197 
Kostverlorenstraat 108 
Max Euwestraat 7 
Tjerk Hiddesstraat 71 
Patrijzenstraat 24 
Schuitengat 5 1  
Karel Doorrnanstraat 10/3 
De Ruyterstraat 2/6 
Potgieterstraat 34 
Koninginneweg 12 
Emmaweg 21  
Van Galenstraat 130 
Trompstraat 171.1 
Van Speijkstraat 2/135 
Krornb~ornsveld 73 
Tolweg 35 
Ravellaan 6 

Succes is  een keuze.. .. 

M V M  



'&Hoort, burgers, hoort!" 
Reacties van lezers 

Wie weet het? 
De Hink, nummer 98, pagina 5 
De oproep van mevrouw Sietsh van 
Gelder-Roorda begint een beetje op 
een feuilleton te lijken. Reageerde 
in het vorige niimmer mevrouw 
Toos van Donseiaar-Hirschfeld (een 
naam waarbij ik een vraagteken 
plaats omdat het handschrift moti- 
iijk te ontcijferen is), nu kwam het 
verzoek van Sietske van Gelder- 
Roorda of deze mevrouw contact 
met haar wil opnemen, omdat ze 
graag wil weten of zij nog meer kan 
vertelìen over haar grootouders en 
moeder. 

De Z.V. 4 
De middenplaat in het vorige num- 
mer was voor de heer Jaap Paap 
(geboren in 1920) aanleiding om 
zijn verhaal over de bomschuit 2 . K  
4 aan het papier toe te vertrouwen, 
zodat het voor de historie bewaard 
blijft. 

"De Z.V. 4 was eigendom van 
Leendert Koning (geboren op 20 
maart 1875 en gehuwd met Sientje 
Kemp). Hun dochter Dirkje werd 
in 1905 geboren. Leen noemde de 
schuit "de jongedochter Dirkje". 
Zijn vrouw Sientje dreef een zg. 
water- en vuurwinkeltje in de 
Kruisstraat. Door ziekte van Sientje 
kwam Leen rond 1926 aan wal en 
werd kruidenier. De bom werd 
overbodig en later verkocht aan het 
Zuiderzeemuseum, dat hem weer 
schonk aan de gemeente 
Zandvoort, echter onder de voor- 
waarde dat er een plekje gezocht 
moest worden om de schuit ten- 
toon te stellen. 
Dirkje was intussen gemuwd met 

Joop Paap, de aardappelhandelaar en 
. . . .wat doe j e a l s  pasge trouwde om 
je schoonvader te behagen? HeIpen 
natuurlijk, want de boot moest van 

het strand af Er werden een paar 
bekenden opgemmmeld en de klus 

begon. Op naar de Tol! Maar hoe? 
Met een paar dikke boomstammen 
werd de "Dirkje", die voor de trap 
lag bij de (oude) watertoren, de 
Strandweg óp, de Hogeweg néér, 
naar de Tol gerold. Door iedere keer 
de achterste stam weer naar voren te 

brengen Iukte het. Daarmee zijn ze 
ongeveer een hele dag bezig 
geweest. 

Qp de boomstammen waarmee hij 
werd gerold werd hij Óók ttentoon- 
gesteld. Die zijn dus ook, net als de 
"Jongedochter Dirkje" tÎjdens de 
Tweede Wereldoorlog in de kachel 
terechtgekomen. 
Dirkje en Joop werden mijn 
schoonouders en zo kwam dit ver- 
haal mij ter ore". 

"N, ,zn arbeid" (1908) 

De Z. K 4, uarirrckt verzotbden op ZU auztrst#s I YU8 

De Mink, juli - septmber 2005 



ZANDVOORT 
Overgenom uir BUITEN 
24c jaargang teo. 16, 19 april 1930. 

"Er was een tijd, dat Zandvoort nog 
geen badplaats was. Het klinkt 
ongelooflijk, maar de namen 
Zandvoort-Bad en Zandvoort- 
Dorp, zooals nog niet zoo heel lang 
geIeden de twee stations van 
Zandvoort werden genoemd, wij- 
zen in de richting van een toen nog 
niet geheel aanvaarde ontwikkeling. 
Zoo goed als de afbeeldingen, die 
bij deze korte bespreking zijn 
gevoegd van het visschersdorp, dat 
Zandvoort eenniaal is geweest, 

getuigen. Nog hangt in de straatjes, 

waar deze en dergelijke huisjes zich 
handhaven, de geur van rook en 
geteerde netten. Nog riekt 't er naar 
visch, welke geur gemeentelijk 
verre gehouden wordt van de stads- 
bewoners, die in Zandvoort, aan hei 

Toch, er zijn nog visschers naar 
alouden trant, zooals er waren in 
den jare 1825, toen voor het eerst 
pogingen werden gedaan om 
Zandvoort tot een badplaats te 
metamorfoseeren. Immers een vijf- 
tal Haarlemsche ingezetenen 
besloot er een etablissement voor 
zeebaden op te richten, d.w.z. men 

werd in de gelegenheid gesteld bin- 
nenshuis zich in zeewater te baden. 
Het baden in zee was een hooge 
uitzondering en als dit geschiedde, 
gebeurde 't alleen op voorschrift. 
Waarbij de slachtoffers dan nog 
genoodzaakt waren zich in 
omvangrijke badcostuum te ste- 
ken, zoodat het baden in de eerste 

breede, wijde strand der Noordzee, Duimtraal 30-tigerjaren, aan de rechterzijde voor de paal de Zsridbuurt, IYI het 
verpoozing en verfrissching komen verlengde is de otide watertoren te zien. Als j e  tegenwoordig rechtdoor zou lopen 
zoeken. heb j e  ter hoogte van de boom aan de linkerkant de smederij van Gamet:  

DE Klink, juli - sepkmber 20175 
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L....lbuurt in de 3 0-tigr j a w .  Aan de rechterkant de sche@nkar van ]aap i2 
heli3 der vorige eeuw voorzeker voorbijgegaan tijdperk met e m  zeer liteit, die iedere samenhang met 
geen sinecure kan worden eigen en persoonlijk karakter, dat natuurlrjke gesteldheid uit het oog 

genoemd. helaas voor 't wrgroote deel in verloor," 
Intussen verrees in 1828 het Groot Zandvoort is ondergegaan in b- 
Badhuis, eenzaam en stil gelegen 
hoag op het duin, waarheen men 
zich per bros k m  begwen langs 
den straatweg Haarlem-Zandvoort , 
door de zorgen der bovengenoem- 
de Haarlernsche inwoners en met 
steun van de Staten van H o h d  en 
de gemeente Haarlem tot stand 
gekomen. 
In 1828 was de visscherij hoofdbron 

bestaan te  Zandvoorort; nag lang 
in de 19e eeuw zou deze toestand 
voortduren, maar thans zijn huisjes, 
als hier afgebeeld, uitzondering. 
Schilderachtige bijzonderheden, 
waarheen Zandvoorts bezoekers 
curiositeitshalve afdwalen. 
Want, den badstoel ten spijt, misen 
ze voor een modernen badgast d 
het comfort, zander welke de 
moderne stadsbewoner het leven 
niet meer mogelijk acht 
Toch, laten we hopen, dar deze 
enkele resten nog behouden biijven 
als een enkel overblijfiei van een Duinweg rond 1930. Foto R. H. Henui$ 

De Klink, juli - s e m b e r  2005 



H O E  E E N  B A L L E T J ~ R A A R  
In mijn artikel van de vorige Klink 
stond een interview met Becty van 
der Kar. Zij vertelde dat ze op 18- 
jarige leeftijd toneel had gespeeld 
bij de katholieke toneelvereniging 
"Otilie Dulcie" (de precieze naam 
was haar ontschoten). Deze foutie- 
ve naam heeft veel reacties opgele- 
verd. Meneervan Staveren belde me 

op om de juiste naam door te 
geven. Daarna belde mevrouw R. 
Lemstra-van Deursen mij met de 
mededeling, dat zij nog in het bezit 
was van een programmaboekje van 
de toneeIverenipp. 

Het programmaboekje voor het blijspel 
"Dolly" in drie bedrijven. 
De volgende toneelspelers dedei~ mee: 

Tiara van Staveren, Piet van KleeJ 
Herrnan kferts, Piet kferfs, Gr; 
Stoknzan, Tini ihsscn,  Copiilie 

Versteege, Dick mn Dain,  Rens mn 
Deursen, S i m  vaij cler M!je. Rie 
Krateege was suufleuse en André 
Steeizman vernopde het kdp werk. 

Via dat boekje heb ik contact 
gezocht met mevrouw Van Dam- 
Vossen, die samen mer haar man 
twee jaar actief lid was. Zij waren 
niet in het bezir van foto's nuar hun 
neef Jan van Kleeff wel, want zijn 
ouders hebben aan de wieg gestaan 

van "Utde Dulci". Om een lange 
inleiding kort te houden, via Jan van 
Kleeff heb ik nog materiaal en foto's 
gekregen over "Utile Dulci" . 

De RK. Toneelvereniging 
YUtlle Dulciw 
De Rooms-Katholieke toneelver- 
eniging is op 7 oktober 1936 opge- 
richt en kreeg de fraaie naam "Utile 
Dulci" wat betekent "het nuttige 
met het aangename". De vereniging 
is ontstaan uit de R.K. r s j e s -  
jeugdafdeling "de Graal" en de 
R.K. jongensjeugdafdeling "Josef 
Gazelie". De opbrengst van de eer- 
ste toneeluihroering was bestemd 
voor het R.K. jeugdwerk. De regis- 
seur was de beer H.L. Dhooge die 
ook regisseur was van de toneelver- 
eniging Phoenix. In hetzelfde jaar 
1936 (na 1 maand) had "UtiIe 
Dulci" zijn 1'" uitvoering in het 
Pamnaatsgebouw met een blijspel 
"Haar laatste wil". En in dat toneel- 
stuk speelde Betty van der Kar 
(voor het eerst en voor het laatst) 
mee, "wier optreden in dit gerelscltap 
eerz openbaring was" stond er in de 
recensie van de krant uit 1934. En 
zo is de citkel van mevrouw Betty 
van der Kar rond. 

K A N  R O L L E N  
Jaren 1940 tim 1951 
In van Deursens Weekblad 1946 
staat een recensie van de opvoering 
van "Onder één dak", een toneel- 
spel van J. Fabricius. Geen eenvou- 
dig stuk en zonder te veel te zeggen 
was dit één van de beste voorstellin- 
gen, zo niet de beste, van na de 
bevrijding. Verder staat er in het 
artikel een opsomming van de 
namen van deze toneelspelers, zoais 

J.van Honschooten in een prachtige 
vaderrol, J.Seders, die Jacob speelde, 
W.versteege, a ls  zoon Wolter en Piet 
van KIe& vertolkte een Jan die 
Idonk als een klok. 
Mejuhuw E.v.d. Berg stond voor 
het eerst op de planken in de rol van 
Antje. Verder speelde mejuffmuw 
W. Versteege een hele goede 

Liesbeth en rneju&uw T. van Dam 
spande met haar Dora de kroon. 
Ook mejufiouw G. Stokman speel- 
de mee. Later werd het toneelstuk 
nogmaais gespeeld, dit keer niet 
voor eigen parochie maar - zoals 
keurig in de krant vermeld staat - 
met goedkeuring van de geestelijk - 
adviseur van de R.K.  toneelvereni- 
ging voor een "gemengd publiek" 
in Theater Monopole. 

Mmouw I/an Kleeff en een onbekende in de toneeluitvoering "Een inoeder". 

De Hink, juli - septenzber 2005 





P'inamen - van vrouwen in Zandvoort 
Aart C. Paap uit Rassen  ontvingen wij - nametzr xgn vader Arie Aap, geboren in 1914 re Zandvoort en sinds 1948 

u)onend in Apeldoorn - wederom een verhaal over oud-Zandvoort. Hoewel bijna 90 jaar is hij nog druk doende het een en ander 
over Zandvoorts verleden met behulp van een eenvoudige schrijfinachirne op papier t~ zetten. Zoon Aart he$ het voor De Klink 
in de conrputer gezet. Wder Iseeft in eepi vorig artikel over bijnamen de vrouwen een b e e ~ c  gemist en daarom h e 4  hij een aan- 
vdling g e d r e v e n  over voornamel~k vrouwelijlze bij- af scheldnamera. 

Bijnamen of scheldnamen, ja, als j e  

inzage hijgt in een lijst met vele 
namen, dan zie j e  dat het voorname- 
lijk gaat om t'manspersonen", die op 
deze manier deel uitmaakten van de 
Zandvoortse gemeenschap. Vrouwen 
kwan~en daar te weinig of helemaal 
niet in voor. 

We zullen trachten, daar op onze 
manier enige aanvulling aan te 

geven. Laten we beginnen onderaan 
de Kerkstraat. "Menwe de Ruifel", 
was dat haar bijnaam? We weten het 
niet, maar onder deze naam was zij 
toch wéI zéér bekend. We Pen nog 
voor ons die kleine tdelwinkel, 
naast Vader de bloemenzaak. 
Volgepropt met allerlei nuttige 
zaken. waar vooral de Zandvoortse 
vrouwen hun inkopen deden. Borst- 
rokken, lange onderbroeken voor de 
mannen, onderbroeken voor de 
vrouwen, met of zonder kantjes, of 
met een klep. Baaien ondergoed, 
gordijnen, Iakens en slopen. Een 
veelheid dus. N u  dat we toch in de 
Kerkstraat zijn, even er tussendoor, 
maar géén bijnaam, Rika Jooren, 
dochter van de slager Jooren, daar 
vlakbij. Een veelgeplaagd meisje, 
waarschijnlijk had zij toch &En af 
andere afwijking, want het volgende 
gedichtje deed indertijd de ronde: 
"Rikajooren is geboren, met een PI? 
ap haar oren, t o u q e  om haar nek, 
Rika Jooren is half gek". Triest, maar 

ook toen w a s  er pesterij. 

Het voIgende he& niets met "vrou- 

wennamen" te &n, maar we blij- 
ven nog even bij de slagerij. Er stond 
destijds in deze zaak een markante 
figuur. Een grote man, een witte kop 
met haar én een bijzondere stem, 
waardoor hij bij een Zandvoorts 

Mannenkoor een grote steun was. 

Door mijn werk bij de Sierkan, op de 
andere hoek van de Kerkmaat, 
kwam ik regelmatig in deze winkei. 
Opgroeiende jongen van zo'n 15 3 16 
jaar. Op een keer zei deze bijzondere 
figuur tegen mij: 'yongen, je komt nu 
op een bepaalde leeftijd en wil ik j e  
toch iets meegeven". "Luister goed,> 
steek je kapitaal nooit h duistere 
zaken, want j e  weet nooit welke rente 
j e  er voor knjgt 'l. Pas later, ja, v&él 
later, is de betekenis wan zijn woorden 
tot mij doorgedrongen.. . 
We kijken ook nog wen verderop in 
de Kerkstraat. Daar was indertijd een 
klein mehnkel t j e  m "Appeltje". 
Een kleine dochter bracht in de 
buurt ook nog melk rond. Of zi j  de 
naam van haar vader, "Appeltje" 
meekreeg, is ons niet bekend. Maar 
wat bleek een groot aantal jaren later, 
dat zij nog steeds niet zo gmot was, 
want in datzelfde kleine wirikeltje 
liep zij rond als een statige dame en 
runde daar een pannenkoekenhuis. 
ja, die Annie redde zich daar best. 

Dan gaan we naar een klein steegje, 
daar bovenaan Itnks in de Kerkstraat. 
Een steegje naar het Schelpenplein. 
Poeliersslop? Daar vinden we dan 
"Jansie de Kraai". In een klein kroeg- 
je, a.h.w. een "stille knijp". Zij stond 
er om bekend dat zij daar de zaak 
goed de hand had! 

We verlaten even het dorp en kijken 
daarbij naar "Griet van het Paradijs". 
Ver weg, in de Waterleidingduinen, 
had zij haar woning. Op een kaart in 
het Voorlichtingscentrum van de 
Amsterdamse Waterleiding staat het 
aangegeven: " Paradijsveld". Een een- 
voudige vrouw, die van verre haar 
boodschappen deed in het dorp. En, 

gp zondag, ter kerke ging. Opgedoft, 
kap op en oorijzers aan. Was het een 
pami$, W zg var weg uan de 

M d 1  @&n elektra, 
géén wated&ding, ~ n d d a  het reit 
&t- het tmh in de 
vaterl@&gdaiaen lag. Ee~i pomp 
&i&kH&7 Nb zaveel jaren is het 
@&-mugelijk &ar sporen van 
b m t m g  te d e n .  De Paradijsweg, 
herinnert ons nogaan "Griet van het 
Paradij s". 

Dan gaan we weer terug naar het 
dorp, n.l. naar dat gedeelte dat helaas 
tijdens de oorlog werd afgebroken! 
Daar woonde, in de Kruisstraat, in  
een heeI oude woning "Leentje de 
Tuinman". Een klein vrouwtje, dat 
als jonge huip in huis kwam bij een 
broer van de oude Kers, de jachtop- 
ziener. Toen de vrouw van de 
"Duintor", Paap dus, s, overleden, 
trouwde zij met hem én bracht ook 
nog een aantal kinderen ter wereId. 
En één daaxvm, een dochter, kreeg 
ook een bijnaam, n.l. "Sijtje 
Lappenkont"! Altijd slordig gekleed 
en a.h.w. omhangen met lappen. 
Vandaar die bijnaam. 

En wie w "Knierge" ook weer? Zij 
had niets te maken niet Kniertje uit 
" Op hoop van zegen". We herinne- 
ren ons een uitspraak van haar, toen 
zij gevraagd werd naar haar man 
Knelis. Zij vertelde daarbij dat 
"Knelis klis had bij de Gemiente". 
Wat hij daar deed was de volgende 
vraag. "Hrj werkt bij de risolering". 
Riolering dus. 

En dan een geheel andere vruuw, 
"Tante Griet". De vrouw van "Gijs 
de Kouwe", die zich een aantal jaren 
nuttig gemaakt heeft op het strand, 

De Klifik, april -juni 2005 



Zandvoort 
029 



m& m p  91 
D e  F& Testas inmiddeb een 
@d man. z* &&@e we& 
verkocht echter niet gogd In 
Nederland, m dat aal me:& Wh-i 
bijgeclmgen aaa zijn besluit @m&& 
in 1873 in het intemti~aX,e 
georiëntewde B d  te k@&, 

HoItmds werk 
V& de j m n  zemitig btgoPTt%m 
minder &i&si& w& re (VEE- 
madigen en legde Ej zich & 
toe op bt sWd;en m Hdandse 
gezichten. h & j l  vodde hij zelf 
áan dat de--&kt & het verander& 
was. h &e Lijd mahe bij weik &t 

en boowmrd (i8$l), 

~ h c h  E i ~ I k n h  titels b e g  ah 14e Kerk~g&tqgr&tk f & . h g d  WI br B&failop M& het &d hotel 
HoIlifde b o m j e e s  en tolhek (1877), M d z m I  UI, 1('0$2~ 

Emte had w immers @e& &is,- &dSandtoort apnieu* Op een mooie een Piuk en erf gelegen 'bi de 
tonSchel) stabgmkhteri en mom- mrnerse dag legde de l a m e m a r  de Kerdsmec hij de K&'. 
menten herkmbaar on topo@sch Kerkstraat d het bdkon van h de tiid dat De Famacs Tesm in 
correct op papier te zetten. Figuren 
in het straatbeeld m n  onderge- 
SC% en dienden skcht als opvul- 
ling. Architectonische details zoals 
decoraties moesten m gemuw 
mogelijk &en weetgepen en 
het perspectief moest kloppen. Ook 
de aq-i op de middeaplht Is met 
zijn bontgekleurde strm~sdne type 
rend voor het werk van De Famm 
Tam. 

In Zandvoort 
Op grond van een a q d  getitdd 
Bommm op h& strand vcin Zundvmt, 
gedakercl 1877 q d e n  aange- 
nomen dat de kmtenaar 
Zandvowt iri dat jaar waarschijnli& 
voor het eerst hemekt. Op de ach- 
terkant van de aquarel staat re ieza: 
'Zandvaort, 4 juli 1877, voormid- 
dag~ schoon weder sterk beneveld.' 
Het is nies bekend waar De Famats 
Testas dan precies in Zandvoort ver- 
bwft. Maar wel keuze was er niet, 

Badhutel Driehuizen op papier mt. &w $traat vertoefde, werd de 
Plangenomen q worden dat hij h h a t  a& we1 Dorpsstrarit 
d~ aak verbleef. Vanaf het b&n genoemd, mals biijkt uit een 

omat van 1881. Dat de smat  

gake winkelstraat in 
van Zandvoort is goed 

&e>toen nag op dit pmt b madwidoto uit c& 
delijk &te de foto- 

een blauwe Iucht, in, de a~htmgmnd graaf deze foto op een rustige zoti- 
stekt de toxi?aspits de 

NederIdndse kmrmde kek boven 
he€ dmp air. 
Tijdens G n  verblijf in 1887 SC& 

derde hij ook enkele keren de 
bedrijvigheid op het s m d  zoals 
Vhs- op s t m d  w h f e d  op 
b i n m k o m d e  schepen. De strandge- 
zichten, die Mein van brmaat m in 
 quar rel techniek geschilderd ziln, 
d e n  enige afnniteit met het 

dagmotgen. Het wx in die tijd 
namelijk de gewwxite dat men 
geIrleed in P@ mmisie pak mee 

rechterkant bevindt zich de bazliar 
van Anth. Bakeis, waar ander meer 
tabak, hoeken en huishoudelijke 

reahme van de Haagse Schoal. d e l e n  werden verkocht. Toen de 
b m  bedn jaren negentig van de 

D% Kerksmat 19de eeuw aar de Kakstraat 31 
Ydgens het Zutsdvoprtse strmtrtamew- verhuisde, v e s w e  zich him hoteI, 

De Hink, april -juni 2005 



cafe en restaurant Hoogveld. Tussen 
1908 en 1910 werd de zaak overge- 
nomen door c&-restaurant Ter 
Braake. Op de boek van de 
Poelier slop, de huidige Buureweg, 
staat een wit geveltje, waar later een 
erker tegenaan werd gebauwd. mer 
bevond zich in 1910 de kapper E 
van Orden, en na de Tweede 
WereIdoorIog vestigde Pemvitch 
hier een ijsbar. Het gmte pand h- 
naast was in handen van zijn zoon, 
die daar een bodega runde. Het 
witte puntgeveltje aan het einde 
rechts w a s  het huis van de heex W 
van der Wefl, bakker en tevens 
reder van de bomschuiten ZV3 en 
ZV5. Damaast bevond zich reeds 
in de jaren negentig van de 19de 
eeuw, het winkelpand van de Firma 
Wed. Gtrber en Zoon. Recht 
tegenover dit pand stond het in 
1873 gebouwde raadhuis (thans 
perceel nr. 19). In 1912 verhuisden 
de burgemeester en wethouders 
naar de huidige locatie aan het 
RaadhuispIein, toen nog Tramplein 
geheten. De grote sloop van 1943 
heeft ook deze straat niet onberoerd 
gelaten. Alle tot de Kerksimt beho- 
rende percelen va& de beide zij- 
straten Bodeweg en Buureweg tot 

aan het toenmalige ~adhuis~lein 
werden gesloopt. 

Badhotel Driehuizen 
Het in 1826 geopende hotel 
Driehuizen aan de kop van dè 

Kerkstraat met zicht op de 
Strandweg, had voor de Tweede 
Wereldoorlog een  goede naam tot 

ver over de grenzen. De stichter van 
het bfteì Willen% ~ r i e h & ~  
bn&xnemen@etuinder *;de [$I- 

, a '  

l e ~ ~ p e e k ,  &q teva= g& 
Zandvoort kwam om zeesterren te 

kopen voor de bemesting van zijn 
teelland.Tot de sloop in de oorlog- 
jaren is het hotel in handen van de 
familie Driehuizen gebleven. De bij 
het hotel behorende stalhouderij en 
de onderaan de Strandweg gelegen .,. 

De Klink, juli - septer~iber 2005 eb 

badinrichting, waar badkoetsen 
werden verhuurd, werden nader- 
hand eigendom van Dirk 
Driehuizen, de latere wethouder en 
pmident-kerkvoogd van de her- 
vormde gemeente van Zandvoort. 
Tot de ingebruikfirn van het raad- 
huis in de Kerksmat in 1873, verga- 
derde de gemeenteraad in het hotel. 
Ook de ambtenaar van de burgerlij- 
ke stand er een kamer tot zijn 
beschikking. 

Zijn laatste levensjaren 
In 1891 keerde de kunstenaar met 
zijn gezin t e rug  uit Brussel, om na 
een kort verblijf in Den Haag het 
volgende jaar naar Arnhem te verhui- 
zen. De lame jaren van zijn Ieven 
werd De Famars Testas gekweld door 
een longemfyseem, dat hij zelf weet  

aan zijn ongezonde inspanningen in 
Egypte. Wdlern de Famars Testas 
overleed op 24 maart 1896. 

drs. Anne Marion Ceme 

De Kerktma t 
Louw, ca. 1892. . . 
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Wilkm de Famars Testas, Geakht op de Ke~kfraat, Zandvoort, gesigneerd en gedateerd '87 I.O., 10,s x 15,5 cm. 





Hé ju, hael jai ew0 
een blommetje 
bai Jopie Bluijs! 

DE TROMP W11 

Bloemenhuis 

P* =w 
De specialist in al Uw Bloemwerken ........ 

Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060 

- I- 

k .poep 
I /b@"a... 

flw 

Kerkplein 4 
023 5713546 
www.cafekoper.nl 
Het gezelligste terras van Zandvoort 

De $ ~ A A & M ~ & ~ ? ~  6Y u tbuir 

Grote Krocht 3-5 
2042 LT Zandvoort 
&//fax U23 5719058 

Zandvoort Optiek I 

Brilmode 
Oogmeting 

Zonnebrillen 

Contactlenzen 

Kerkstraat 34-36, 2042 JG Zandvoort 
Tel: 023-57 12466 

X w e k e r i ~  

T* ua* X l e e ~ /  

@ O . h g  
vereniglng 

van hoveniers en 
groenvoorzieners 

Van Stolbergweg 1 
Zandvoort -Tel: 023-57 17093 

Versteege's IJzerhandeI 
Verkoop van: Verhuur van: 
Verfwaren Kango Betonboor 
IJzerwaren Kango Breekbeitel 
Elektra Div. Sd~uurmachines 
Camping Gaz Nietmachines 
Gereedschap 

SLOTEN- EN 
SLEUTELSERVICE 

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort 



D e  Atlantikwall 
Velen onder ons zullen zich de geschutsbunkers kunnen herh~even aan het einde van de zuid boulevard in de duinen. Als kind 
Iiebben we daar een spannend speelterrein gehad. f i n  de geschutsbunkers konden we de Jisnctie begrijpen. Maar vapi vele 

bunkers was de betekenis onduidelgk. Nu zit alles onder ket rand. 
Het boek "IJmuiden - Deia Haag, Atlantikwall 1940 - 1945"geefi een a n t m r d  op vragen over deze verdedi$r%gslinie. 

Het beschrijft de Duitse marine 
kustgeschut afdeling 201, die tussen 
Wijk aan Zee en Den Haag een 
aantal geschutsopstellingen had. 
Iedere geschutsopstelling bestond 
uit een vuurleidingpost en vier 
zware kanonnen. De vuurleiding- 
post diende om naderende gealli- 
eerde schepen tijdig waar te nemen, 
de afitand te bepalen en opdracht te 

geven hoe her geschut ingesteld 
diende te worden om de schepen te 

kunnen raken. In Zandvoort stond 
door Duitsers bij Duinkerken buit- 
gemaakt 9,4 cm geschut in de vier 
bunkers. De geallieerden wisten 
precies welke verdedigingswerken 
de Duitsers hadden gebouwd. Twee 
gekleurde kaarten van Zandvoort 
en omgeving laten dit zien. De ene 
kaart is door de Duitsers in septem- 
ber 1944 opgesteld, de andere kaart 
drie maanden later door de geaili- 
eerden. Het is bijzonder om te zien 
hoe de gealiieerden op de hoogte 
waren van de verdedigingswerken. 
Dat kwam enerzijds door het ver- 
zet. Doordat vele Nederlanders 
voor de Duitsers bunkers moesten 
bouwen, kon gedetailleerde infor- 
matie worden doorgespeeld. 
Anderzijds voerden de geallieerden 
vele verkenningsvluchten ui t. Een 
aantal RAF luchtverkenningsfoto's 
zijn in het boek opgenomen. 
De auteurs hebben veel archieven 
geraadpleegd, zowel in Nederland 
als in Duitsiand, Canada en deVS. 
Het boek telt 240 bladzijden met 
meer dan 200 foto's. 
IJmuiden - Den Haag, Atlantikwall 
1940 - 1945. 
Door l? Haf l  en D. HarE. ISBN 90 
80644943. 
Het boek is in Zandvoort te koop 

Een deei zien batterij Lattgerak die 5 km ten zsriden van qtnuiden lag. Ter hoogte 
van de strandovergang vanuit het Nationaal Park de Kennemerduinen naar het 
strand. Op de vloedlijn laat iemand z& hond uit met op de achtergrond het groot- 
ste stuk tankmuur, een Wurzburg-Riese radarrrppamat. Helrmaal rechts op de foto 

de schootsopening wn een bunker type 632. @to: MG-KL) 

Canadese soldaten inspecteren een W u r x b u r g - a  t e m  bij  batterij Langera k 
foto: Archiefdnenst voor Kenneinerland) 

bij Bruna Balkenende aan de Grote Granaten van een m a a r  kaliber liggen gescheiden. van de bijbehorende hulzen in 
Krocht. Zandvoort te wachte~ op vernietiging. foto: NIOD) 

De Hittk, april - jutni 2005 



Toen en Nu 
Cbf thuispleipn 

Nu het Gasthuisplei~ gerenwerd is, uitemard weer met voor- m tegenstanders, is het 
leuk om even stil te rtaapt bij dit p l e i ~  dat zijn naam te dunken he# aafz het in 
1583 gestichte &de Mannata- en Vrouwen Gasthuis, duf in 1928 werd gesloopt. 
De hoom uit de toenmalige voortuin siert nog steeds het ~ b h i s p l ~ n .  

I 

l Het Gasthuisplein is zo'n beetje het 
centrum van Zandvoort en herbergt 
veel historie. De afgelopen 15 jaar is 
veel van deze historie verloren 
gegaan. Natuurlrjk missen we ook 
de markante vissenhuisjes in de 
directe o q m n g ,  maar de bouw 
van het Circus en de aanbouw van 
het Radhuis hebben het rustieke 
pleintje geen goed gedaan. 
Overigens geen kritiek op de 
gebouwen ais zodanig. Het plein is 
een veeìheid van komen en gaan 
van diverse panden. Daar is het 
Gasthuishofje, gebouwd in de peri- 
ode direct na de Tweede 

Zameelust dgebmen. Rond 1900 
bestand het pand d en is o.a. eigen- 
dom geweest v;ui Warten Corndis 
Snijer, zoon mn de legendarische 
Jan Snijer. Het is zeE een kringhuis 
geweest tijdens de oorlog. Na de 
oorlog werd de heer Waterdrinker 
eigenaar en gebruik= het eerst als 
meubeizaak, maar later k het een 
hotel-restaurant geworden. Er wer- 
den ook vele muziek- en dansavon- 
den gehouden. Shds 1992 staat op 
&e plek het Circus. O p  het 
Gasthuisplein stond ook "De Witte 
Zwaan", het veiIinghuis van de 
gebroeders Watdinker. Het pand 

Wereldoorlog, ah onderdeel van de 

wederopbouw van Zandvoort. Tot 
aan het Gasthuisplein was de kust- 
smok van Zandvoort afgebroken 
Op 2 september 1946 werd hier- 
voor de bouwvergunning verkregen 
en op 22 november 1947 werd het 
Gasthuisha4e officieel in geb& 
genomen. Het heeft ze& in 1954 als 
M a c a t i e  gediend in een aileve- 
ring van een Amerikaanse oorlogs- 
televisieserie: "Secret File USA"; de 
aflevering heette "Mission 

is er nog wel, maar veilingen zijn er 
sinds 1992 niet meer. 
Een ander pand dat viel onder de 
sloperhamer was smederijversteege. 
Dat is in de jaren vijftig gebeurd. 
Niet echt een cultuur-historisch 
pand, maar toch wel duidelijk aan- 
wezig want het verdeelde het plein 
min of meer in tweeën. 
"De oude kern van het dorp moet 
bewaard blijven". waren de woor- 
den van burgemeester Van der 
Heijden tijdens de onthulhg van 
een oude waterpomp, m s t a t  in 
een krantenarakel uit 1991. De 
Rotary Club Zandvoort was de 
aanbieder van de replica van deze 
pomp. Helaas werd deze mikpunt 
van vandalen, waardoor elders in het 
dorp een plek moest worden 
gevonden. 
De waterpomp stond niet ver van 

het toenmalige Cuitured Centrum. 
Dit was ooit een gemeenteiijk ver- 
zorgingstehuis voor bejaarden. Op 
12 oktober 1897 werd hiervoor de 
eerste steen gelegd. Tot in de jaren 
70 bleven hier ouderen wonen. In 
1977 is het Cultureel Centrum 
geworden met een expasitieruimte, 
niet deen  over oud Zandvoort, 
maar ook met moderne kunst. Na 
vele verbouwingen ( en discussies) 
is hei thans het haie Zandvoorn 
Museum, 
Ook historie vormt het gebouw 
van het Zandvoorts Nieuwsblad, 
waar deze weekuitgave sinds 1975 
zetelde. in dit pand zit thans de 
Zandvoortse radiozender. Rond 

, -- ~ e s ~ ' .  In 1991 is het hofje 
prachtig gerenoveerd. . - 
In I988 werd hotel-restaurant 

Klimk, juli - september 2005 



a *  

~ . & ~ i ~ ~ i ~ k i  
' h , . . . .  

'1800 stwd ,een m ~ w r & p  d q  
láter stiiëderij, u k e r i j  en op*- 
ph$r v O m ~ h &  werd, r4 ZS66~1a 
hat *bbkeri ,&t het .ëea 
b o d  -deni m w- 
m wegr o ; p g b ~ d .  
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in 

van de 19d6 1:e.m w@ k@pand 

vemda en vmnmde&jk was hs 
men $ & c d t  ui gebruik. De emte 

ka weggebruik, Ni1 wordt het m- 
her M ieel mogebjk geweerd. Het 
p h  straaIt m$ uit mzt als middel- 
punt 1108 s-& de bmrn &de min 
m h@ airde Mannen- envrairwen 
G&ws.-gjm-@fu&s geven een 
%Pad& b& het ta;eii im en hoe 
k : n g  @wo* is. 



FOT0 MENNO GORTER 

Haltestraat 54, Zandvoort 
Tel: 023-57 f 2451 

Garantie voor Topkwaliteit 

Luxe Brood- en 

Raad huisplein 2 ,  Tel: 023-57 12865 
Potgieterstraat 24, Tel: 023-57 36957 

Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal 

l i a lk t r aa t  26 
2042 LN Zandvoort 

telefmn 023 - 571 25 24 

Geopend 7 dagen per week v& 12.00 uur voor lundi & diner. 

Wij bieden u een mime keuze uit diverse 
vlees- en vi~gerehien in een gezellige noetalgisthe sfeer. 

op de koeie zomeravonden hebben wij een heerlijk verwarmd terras. 

diverse tafeIs in grenen of eiken klokken 

verlichting o.a. Tiffany nachtkastjes 

kasten kapstokken 

stoelen schilderijen 
spiegels veel klein antiek 

Gasthuispiein 6 Zandvoort, te1 ; 023-573 1787 

Open van 12.30 - 17.30 uur ook op zondag. 

dinsdag gesloten 

Grote Krocht 26 Z andvoort Tel 023 5730600 

www.fotomennocrorter.nl 

de*- 
- 

1 uur service Analoog & Digitaal 
Afdrukken vanaf negatief, dia, 
foto of digitaal tot 30x45 cm 
Pasfoto's Portretfotograf ie 
Batterijen Fotoalbums 
Lijsten op  maat 

Alblas Grafische Produkten 
Kochstraat q*, 2041 CE Zandvoort 

Tel & Fax 023 - 57 125 05 

Verkoop van: 
Aquarel- en Acryl materialen 

Lijsten 
Passe Partouts op maat gesneden 

Boekbindatelier 



Cornelis 
de smid van Zandvoort  

Anno 1912 

In de nazomer vat7 1889 was de Zandvoortse s i~zidj .EFels  overlcdei.i, waarna de weduwe de zaak nog een poosje heeft vvort- 

,gezet maar uiteindelijk he$ overgedaan aan Carnetis Dorsman. De smidse is door hem veder uitgebotrwd en naast Izoef-, 

ulagcn- en kachelsnzederìj werdm er tevemfabrieksmatige producten verkocht. Yeel is iaiet bekend over de Dorrinannen, wc1 dat 

rij handetsgeest hadden en in de gesloten gemeenschap van de Naordbsrurr thais hoorden. Comelis was een man niet dtrrj rw 

verkocht alles war mei i jzer te maken had. Z ~ H  klantennering was voor die tod zeer omvangrijk als men bedei%Qt, dar Zaridvoorr 

zich trog woest ontplooiert als bndplants eti de aaizleg vuil gas, water, telefoon en stroom nog in de ízinderschoenciz stond. 

Met de riolering was men bezig in 

l de Kerkstraat, Smedestraat, Hdte- 
straat, Schoolstraat en het Gasthuis- 

I plein. De gemeente liet in bestaan- 

I de roosters bouten zetten om het 
weghalen te voorkomen. 
Wat is bekend van de man 
Dwsnian, dan alleen zijn klanten- 
boek uit 19121 Het moet een 
warm, zakelijk gezin geweest zijn. 

1 Man, vrouw, vijf zonen en een 
dochter, behulpzaani voor de buren. 
Voor de aherners van zijn produc- 

I ten zonder geld op zak werd een 

1 regeling getroffen zonder dat men 
rente moest betalen. 
Coriielis liet zich vast niet beduve- 

I lcn, een schuld aan hem, nioest 

I betaald worden ook al moest de 

I tegenpartij zijn huis daarvoor ver- 
kopen. 
Bij hoge schulden konden zij hun 
bezit direct aan hein overdragen. 
Het klantenboek geeft aan, dat de 
meesten hun schuld aan het einde 
van het jaar betaald hadden, maar bij 
anderen stapelden de schulden zich 
van jaar tot jaar op, totdat een cura- 
tor of de notaris eraan te pas kwam, 
want Cornelis was keihard in zaken. 
Naast de smidse w a s  een ijzerwinkel 
ingericht, waar de bouwaannemers 
hun kramerijen en beslag konden 
kopen, verder w a s  het assortiment 
uitgebreid met scboppen en hou: 
welen, kruiwagens en bijlen, prik: 
keldraad, vlechtdraad en tangen. 1 

Een overzicht 
Een opsomming van prijzen van 
onderdelen: Een bads met steel 50 
cent, 5 tand mestvork 190 cent, 
voor schoppen steel 13 cent, schop- 
pen stee1 aangebracht 15 cent, 12 
tand hark 40 cent, platte bads, veen- 
schop, kalkschop, balasterschop met 
steel 85 cent, een graaf met steel 
250 cent. Gereedschap; troffel 95 
cent. voegbeitel 30 cent, breekijzer 
150 cent, moker 100 cent, sabel 30 
cent, bikijzer 11 5 cent, hakmes 125 
cent, grote bij1 375 cent, kalkmout 
275 cent. Verder veel onderdelen, 
pomp en kachels met pijpen en 
daarnaast nieuwe Godm kachels en 
jaarsma Haarden. Opmerkelijk was 
dat hij ook £ietsen verkocht en 
onderdelen, zoals een damesrij wiel 
HMS voor fl. 56.-- en herenrijwiel 
Raleigh variërend van fl.100,- tot 
fl. 180,-- of een eenvoudige HMS 
doortrapper voor fl. 80,--. Hij gaf 
niets cadeau: een carbidlamp met 
carbid voor fl. 7,80, een frameslot 
fl. 1,- en een tube solution en een 
flacon olie kostten al gauw fl. 0,80. 
De heer Jansen, gemeenteopzichter, 
kocht een Raleigh fiets no: 31 1 1252 
voorzien van drie versnellingen, een 
kettingkast en een bel voor fl. 145,- 
-. Een bijzondere verkoop was een 
kindenvagen voor fl.4.40. 

Aan het slaan van pompen kwam in 
het begin van de eeuw een einde, 

maar wel is bekend dat Dorsman bij 
de Hervormde Kerk in 1906 nog 
een pomp heeft geslagen met een 
dubbele uitloop. Ook werden veel 
onderdelen voor de pompen nog 
verkocht. Naast klanten als de Kerk, 
Ons Huis, Het Witte Kruis, het 
Gasthuis, de Gemeente en Quarles 
was ook Groot Badhuis een goede 
klant voor het onderhoud van pom- 
pen, leidingen, kranen, kachels en 
slotreparaties, omdat de meeste gas- 
ten de sleutels als aandenken mee- 
namen. Tevens het gaande houden 
van machinerieSn en keukenappa- 
ratuur vergde veel onderhoud. In de 
zomer was Hollenberg op het 
strand een goede Want, want het 
zetwater tastte de ijzerwaren aan, 
welke aan de koetsen en Labbelwa- 
gem waren aangebracht. Het prik- 
keldraad werd per rol verkocht voor 
fl. 4,-- aan de grootgrondbezitters 
zoals Quarles ei1 aan de Gemeente 
Zandvoort. En bv verder een rol 
vlechtdraad voor fl. 4.20 aan de 
duinmaaiers en teellandbeaitters, 
om de konijnen op afstand te hou- 
den, voor om de krochten en de 
landjes en voor het opbinden van de 

stokgroenten. Veel klanten haalden 
op de pof, maar hadden veelal 
dezelfde familienaani, al waren zc 

geen familie van elkaar. Daarom was 
het zaak om de verschillen te her- 
kennen en kregen zij een bijnaarn. 
Sommige nanien konien heden ten 

/ca vtprder op p. 23 

21 - 493 



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

.... bel dan de Klussenman! 

Klus- en onderhoudsbedrijf 

Ton Bakker 

Van Lennepweg 131 
2041LM Zandvoort 

023 - 57 201 52 
06 - 40295213 

E-mail: Bakker202 l @zonnet.nl -- m 
- L I  -L - 

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM 
Administraties en belastingzaken 

Voor ondernemers en particulieren 

Voor de verzorging van onder andere uw: 

* financiële administratie 
loonadministratie 

* aangiften loon- en omzetbelasting 
* aangiften inkomstenbelasting 

* aangiften vennootschapsbelasting 
" fiscale adviezen 

Burgemeester Engelbertsstraat 8 
2042 KN Zandvoort 

Telefoon 023 - 5736028 
Telefax 023 - 5736029 
Mobiel 06 11 32541 0 

E-mail hampaap@ hetnet-nl 

De technische dienst van Beach Net beeft ruim 15 jaar ervahg met computers. Met gepaste trots 
kannen wij s d e n ,  dat u de meest dfls ieve en emtische computers kunt bestellen bij B d  Net. 

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

Zelfs de moeilijk taak, uw data terug te hden bij een crash, b &n van de specialiteiten van onze 
technische dienst van B d  NeL Kortom, B d  Net het adres voor u en uw computer. 

R e p a r a t i e  & O n d e r h o u d  
Verkoop & A s s e m b l a g e  

I n t e r n e t  

Haltestraat 61 2042 LL Zandvoort 
Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.0 tot 19.00 uur 

Tel 023-5730749 1 06-41286175 Email: info@beachnet.nl 
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Vroeger was service rran huis de nonmakte zaak van áe 
wereld De meikher, de schiltenbow, & kolenboer. .. 
M m a d h e n z e b i j  uthuis. 
Inmiddels is bet begrip 'teMw aan huis'' langmam aan 
het verdwijnen. 

Wij laten u niet slepen met uw computer waruieer k 
problemen mee zijn maar komen bij u thu is  om het op te 
tossen. 

Kennemer 
h l e y l  
Computerhulp aan huis voor parîidier en bedrijf. 

ACnEI!! 25% Imrting op het eerste urn. 

- ioudemets Vriendelijke service, 
- geen v&jkasten binnen regio Kenmmerland. 

-flexibele tijden, ook 'g ayonds en m in het weeked. 

Bel voor meer informatie of het maken v a  een &pr&: 

(023) 57 36 250 
of kijk op: www.hemmaîiey.nI 

SisSI DE AAP 

SSSI D R M A  e e s i M , &  
Gt ziltjd - met mc@&~:=-:$an 
@jn leedmgen vertelde 
h o r  de jarm heen vele v i i & i ~ , d n & $ I n g .  T m  G6 de meht4.g m i k d e  hefde G ahmg op de computer 

en begoa hetd&dm'!&&-wrhaal V s&ijvm.Vlak vaar daod - ~~~ gelden - h e g  
Eii!-een dummy van h e  h k f e x d ~ .  H was daar heei blij dec. Met mremde kmhaen Is &ar em aantal vrien- 
den van G& het &d bij &&r g&&%$ bi@ b& gWed te &en wat de b e k b d d .  Drukke$ ~ e d d o f  
heeft de &erhng gedaan. Hg hekje )&q vpqr b h e n  is* maar vooral die ~ u d - ~ ~ z ~ n  die bij G& in de k k  
zaten, zal $9,50 kosten ea  bi^ Hkima Bàhaende op de Grote KWAt w h h t  miden. 

De Klink, juli - september 2005 



Zapidvoortsthe Voetbal Verenigi~g. 

Negen mannen lieten zich rond 
1915 fotograferen w o r  het nieuw 
aangelegde voetbalveld aan de 
Parkstraat te Zandvoort. Het waren 
v o d  kleine zakdedm die de 
voetbalcIub gingen promoten. Op 
deze foto zijn het van links war 
rech~: bakker h, schoenmaker 
Keesman, kolenboer Beekhuis, aan- 
nemer Slegers, wrvoIgens legmre 
Kapitein Von Zeben, m en school- 
arts P Varekamp, schilder Otter, 
strandtenthouder en aannemer Van 
der WerE en aIs Iaatste visboer 
Schut. 
De Z.VV is in 1900 opgericht. Er 
was toen weinig animo bij de jeugd 
o m  te  gaan voetballen op een kort- 
geknipt helmwld met veel kweek 
en w1 met konijnengaten. In 1907 
was de verenigmg bijna ter ziek 
Drie mannen wilden de vereniging 
nieuw leven inbhen, namelijk de 
heren J.P. He&, C. Slegms ,en E. 

Koper. Zij vonden een veld in 
Bentveid dat voldeed aan de nor- 
men om er competitiewedstrijden 
op te speIen bij de b l e m s c h e  
Voetbal Bond. Eén van de eerste 
wedstrijden was tegen O.V.V. uit 
Overveen. In 1908 was het tegen 
Waelmina m Haarlem en in 1909 
tegen H.EC. Vitesse uit Heiloo en 
H d e m  111. In 1910 kwam de klad 
er in h o r  het ruwe, slechte spel dat 
ze spedden, maar in 191 l speelde 
op het nieuwe veld aan de 
Parkstraat Z.VV I1 tegen BAV.C. I1 
uit Blaemendd,, Tijdens de oor- 
l*~mIl 1914 - '1918 CT 

geen compefik&rijden ge- 
speeld: de jong -m Werpen 
o p p e p e n  mor de Lan'dstotrn én 
Militie. in 1919 werd op 10 a u p -  
tus een vrimdschappeiijh wedstrijd 
gespeeId tegen Haarlem 1, uitko- 
mend in de eerste klasse van de lm- 
delijke competitie. Deze promotie 
kwam schoolarts dokcer Varekamp 
goed uit: hij vond d dat de ver&- 
ging door most gaan met sport 
bedrijven, omdat de conditie van de 

schooljeugd onder de maat was en 
aanbevolen werd om te gaan spor- 
ten. Het draaide hj deze vereniging 
toen ook al om geld, maar ais het 
ontbrak moest een beroep gedaan 
worden op de zakenlieden. Dat 
hielp, want de eerste uitwedstrijd 
tegen B.V.C. Bloemendaal werd 
gewomen en het jaar daarop werd 
de ,Stadseditie-beker gewonnen 
dom "good old H.F.C. 111 met 2-0 
te verslaan. In dezelfde periode 
werden meerdere sportverenigingen 
opgericht, doch vele werden weer 
ontbonden wegens gebrekkige 
oqpnîsatie. 
De namen hier eerder genoemd 
vindt men later weer terug in de V.V. 

' 6 Z ~ d ~ g t ' *  (tut 1941) en na de 
fixie (tijd- de oorlogsjaren) in 
"Zandmortmeeuwm~' 
Timmerman - aannemer, raadslid 
en wethouder brnelis  S l e g s  m 
de grote animator hiervan. 
Foto: H. A.O. Sandtmann, fotograaf, 
Zandwort 



Van der V alk 
Notaris 

Swart 
sen 

Adres : Kostverlorenstraat 12 1 
Postadres : Postbus 286 

2040 AG Zandvoort 

e-mail : notarissen@zandvoort.knb.nl 

Telefoon : (023) 571 68 41 
Telefax : (023) 571 20 88 

Bruna Balkenende 

Winkelcentrum 
Jupiter 

Haltestraat Zandvoort 

Grote Krocht 18 
2042 LW Zandvoort 
Tel: 023 571 0033 
Fax: 023 571B540 
brunabalk@glanst.nl h I 

I Voor ieder wat wils 
KOM EENS LANGS!! 

Een gezellig centrum voor: 
Speelgoed 

Kadootjes 
Meubels 

Herenkleding 
Kindermode 

Huishoudelijk 
Bloemen en Planten 

Kinderschoenen 
Sport 

Snoep 
Een hapje 



Het is alweer drie jaar geleden dat er in "De IIlGik", 
aamens de N. G.V. (Nederlandse Genedagkche 
Vereniging) afdeling Kennemerland, een oproep werd 
',gegedaan of leden wilden meewerken aan het in de com- 
puter zetten van & akten van de Burgerfijke S m d  van 
Zandvoort. Het betrof de zich in de archieven bevin- 

, $ende geboorteakten (1 8 12- 1902), m d t e n  (1812- 
1927) en overlijdensakten (1812-1950). 

Een aantal van u heeft daar op gereageerd en samen 
met & leden van de NGV in wmal ruim 15,000 akten 
jn de computer ingevoerd. Wlj willen u graag laten zien 
wat het resultaat is geworden en vooral wat j e  er mee 
kunt doen en hoe u er over kunt beschikken. hordat 
deze akten zijn gedigidiseerd, kunnen de verkregen 
bescaaden worden bewerkt tot gezbregisbxties. Wat 
velen d lang weten is dat vele Zandvoortse families 
fanulie van eikaar zijn. Wij d e n  u dan ook kunnen 
tonen weke opa met weke oma (af oer-oma en oer- 
opa) gemeenschappeelijk zijn. 

'cc- ,, -. 

Stamboom van 
Zandvoortse famiIies 
Neem van een van uw voarouders gegevens mee, bg- 
voorbmld een overlijdensdacum van vóór 1950, een 
huwelijlrsdanun van vóúr 19227 of een geboortedatum 
m vóór 1902.Wij kmen u b e n  zien hoe uw stam- 
boom er Uit ziet, indien uw voorouders uit Zandvoort 
komen. 

Ook willen wij u vertellen wat u er zelf aan kunt doen 
om uw stamboom verder te  vervolmaken en/sf verder 
uit te weden. Konom, het wordt een middag waarbiJ 
w e  op een andere manier in het verleden van 
Zandvoort gaan wroeten. U bent van tiarke welkom in 
de ZANDVOORTSE BIBLLOTHREK op 8 NOVEM~ER OM 

14.00 Tot dan hebt u dus de tijd om eerst zelf wat 
data te v r n e l e n  van u w  f d e .  Toegang gratis. 

Het Bestuur 



G E N O O T S C H A P  

"OUD zANDvOORT" 

Opgericht 1 1  december 1870 

e-mailadres: genootschap@oudzandvaort:.nl 

Ledenadministratie: 
Adreswijziging & 
aanmelden nieuwe leden: 
mevrouw E. Hoogervorst-Schuiten 
Oosterstraat 1,2042 VE Zandvoort 
023-571 81 77 
r~hoogervo~t@hotmail.com 

Na lid geworden te zijn van het 
GOZ, ontvangt u het eerstkomende 
(kwartad}nummer van "De Klink" 

Contributie: 
MinUriaalE 9,95 binnen Zandvoort 
MiriimaaI € 14,75 buiten Zandvoort 
(incl. verzendkosten), per jaar 

Bankrelatie: 
ABN-AMRO te Zandvoort 
rekeningnr. 56 57 38 305 
Giro-rekening. 4206723 t.n.v. 
Genootschap "Oud Zandvoort" 

Bestum: 
Voorzitter: 
ing. Ger Cense 
Kostverlorenstraat 11 5 
2042 PL. Zandvoort 
023-571 5715 
ger@cense.nl 

Vice-worxifter: 
Ankie Joustra-Brokmeier 
023-571 51 55 
ankiebrok@fteeler.ld 

ir. Chris Wagenaar, 023-571 3999 

secretaris: 
Arie Koper, 023-571 8441 

Penn inpeester: 
Matthé Crabbendam, 
023-571 2514 

Leden: 
Cor Draij er, 023-527 3730 
coadraij etnet 

Jaap Kerkman Azn, 023-571 501 3 

Jaap Paap, 023-571 5168 
jens-paap@hetnet.nI 

Wouter Keur, 073-621 7222 
wahkeur@planet.ni 

Redactie "De K h k "  

Peter Bluijs, (hoofdredacteur) 
Brederodestraat 28 
2042 BE Zandvoort 
023-571 82 92 (na 19.00 uur) 
p. bluijs@hetnet.nI 

Jaap Kerkman Azn 
023-571 50 13 

Arie Koper 
023-571 84 41 
arie. koper@caserna.nl 

Thys Ockersen 
023-571 80 27 

Harry Opheikens 
023-529 48 84 
hopheikens@ktotmail.com 

Nel Sandbergen-Kerkman 
023-571 21 96 
hsandbergen@hetnet.nl 

Sluitingsdatum kopij eerst- 
kamende nummer 'De TClink' 
I0 september 2005. 

O Copyright 2005 
M e  rechten op de inhoud van 
"De Kluik" berusten bij het 
Genoorschap "Oud Zandvoort", 
voor m r  deze rechten niet berusten 
bij derden door wie materiaal 
beschikbaar is gateld aan het 
Genootschap "Oud Zandvoort" 

Losse Verkoop "De Klinks' 
Bmna Balkenende, Grote Krocht 

3::. ?S9 

Folklorevereniging 

'"e Wurf" 
opgericht 1 februari f 948 

secretaris: 
Mieke Hollander 
Const. Huygensstraat 1 5 
2041 NL Zandvoort 

yc 

Historische Modelbouw Vereniging 

mBomschult Bouwclubm 

secretaris: 
mw. C.C.M. Kemp-van der Mije, 
Tolweg 29 
2042 EJ Zandvoort 
telefoon 023571 7201 
c.vandermije@planet.nl 

yc 
Zandvoorts Museum 

SwaluZstraat 1 
2040 AH Zandvoort 
telefoon 023-574 0280 

Geopend: 
woensdag tlm zondag 
13.00 - 17.00 uur 

~ [ Z B ~ ~ V O O I ~ S  ~ u s e u m l M  

De Hink, juli - september 2005 



I R E P R O  

Van oud-am6acIEteI~L werk 

tot de modernste diaitale druktechnieken 

- voor al  uw handels- en familiedrukwerk 
- ook betaalbaar fullcolourdrukwerk 

Spaarneweg 12 Cruquiur Tel.: 023 - 529 20 54 Fax: 023 - 528 27 14 E-mail: drukkerij@nedetlof.nI www.nederlof.nl 



Het is tijd voor 
de beste deal op 

Bent u op zoek naar een (andere) koopwoning! Dan is het nu tijd om 
een afspraak te maken met uw Rabobank voor een hypotheek- 
adviesgesprek.Voor eenperfecta&ies,goedevoorwaarden,innovatieve 
hypotheekproducten en een scherpe prijs. 

Bel (023) 51 2 a5 12 mor eien viorhelderend adviesgesprek met een 
hypotheekspeclalirt van Rabobank Zuid-Kennemerland. 

Het is tijd voor de Rabobank. 

r,, . . 
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