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Bij de 
voorplaat 
De deels dichtpmm Noordszee 
,been m &in-bdste 
~ ~ m h i j d e n  die wij h i i  
hebben mogen me&n&n.Wàt 
Ssemaod ooit al vergeten k de sdte 
Het strand zonder het-&, 
,dag m nacht aal*, geluid 
W de bran*  dijk,, 
y - m d j k ,  vemedenddH~gg 
i a p  de schotsen oP@tapeld& een 

Hieuw: 
Volgens onderzoek is hijna 75% van 
de ouderen inmiddels aangesloten 
*p het internet. Nu mi dat pmm- 
w bij de nóg iets ,ouderen laga 
zijnja, maar toch. ., Hek is een om- 
wikkehg &e gestag voomdxijdt. 
@iejn)aitlderen, badaken d o f  
ht&esses zijn wak een goecie drijf- - om "op het net te -!* Het 

' Genooischap en "De W'* spelen 
al geniime tijd in op deze on&- 
h&ng. ñijkt u maar eens op www, 
!o i t~dvQoahd 
-&w a irm~er mogelijk! Wij d- 
% u $raag actxef benaderen rpet 

4otme.l nieuws. U er bijvoorbeeld 
Jcslrt van te voren aan herinneren, 
.b wem genooachapmond 
&-&,,cm w v d t  

=:E&&, ,,trirmm 105,jnwd - m m  2ûû 
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diekeurig p a m o ~  het schuim cot 
ijs g&&L Het beeld een 
adeaibefidende 9thdeid.En 
 het,^ &&&,d*,, 
Tobdat de mensa kwamen, uit het 
hele hd, m de bmmm zee met 

W ~ i ~ ~ . V r n n d m l ,  
bij, eerbiedig, z o  niet de I c i n d m  
&e wiìd vaa ,endrou&me c m  
w i e k  s p e d p b  uitpmbqdm. 
Her was in de W van 1962-63, 
& k ~ d t e  WJl de' WOW e m .  
We moeten m& terug naar 1829- 
N om een n6g koudm winter 
-te Iwmm.Qewintervan 
'6W963 werd g$mmm& doar een 
extreem- Icoude penode Mn 10 

&W, die bqpn op B'decembw 
mdirurdetotenmee3~ .  
De gemiddelde temperatutu was 
3,g. CDb &te tempe?3mUT 
~ g m e t e a o p  l & j d  - de 
dagml &I?J.&htaeht,met 
a4 winuw Reurik Paping, zo'n 
held die je &dit meer vergeet - en 
becbcg -2Q,8 ,gt. C. (Ep dan te 

d;it het a&l~penjáar het 
wurmte was sinds des ta r t~n  de 
meting d m r  het KNMI in 1703). 
n W &ij, U ~q~?!bfi. 
hekgevaldenhi j  heef~het 
~ b i . j ~  war ons, wgeleegd 

actueel nileuws, over 
oud Zandvoort per e-mail 
de bibliotheek, De,Wúr€een (exha) 
u i h e r h g  g& af dat de. open: 
dag wn de bom~&uitenbo.uwclub~ 
aanstaande &*En meer berichten 
op )dat gebied, bjj~ab~eeld o* de 
verschij-van een nieuw boek 
over Zandvoort of een s p d e  
teiltconstkiihg in het Zandwo* 
Museum. Dirs .sin M c b m  
over,Zmdvoart in de hismrhhe 
è~htext* 

Bkntu@mesweWSmutdj 
dan een d t j e  met de. tekst ".Graag 
wil UE per,e-mail op de hoogte 
gehouden d e n  van infoma- 
tie-- uvd Zandwort", tmt aw 
naam en adtes. WiJ zouden het op 
prijs stellen als u uw geboortejaar 

erbij zet, opdat wij in de toekomt 
d6g *er tehing met, de Intem- 
ses m onze l i  kunnen boyden 
Mail dit naar: 
~@ucizamdvoort.nI dm ~orgt  
het~.genoots&p ervoor dat u over 
oud Zandma r%g$~~~t ig  mail 
om.VaxmEprekend wordt 
uw e-mdadm niet doorgegeven 
aan derdm 

Vuor alle duidelijkheid:& gebrui- 
hQke dondi&en van h e n -  
gewemde.a&&eiten blijven 06k 
in "De mink" verschijnen. AImt 
bedankt uw me-. 



ap "Oud Zandvoort"C 
en a 9 

enbak Bibliotheek - 

7 
107 om 14.30 uur laat boswachter Coen van Oosterom 

in de bibliotheek beelden zien van archeologische vondsten en uit de 
geschiedenis van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

toegang grads 

De leden van "De Wud" zijn druk aan het repeteren voor de jaarlijkse toneelvoarstehg. 
De uitvoeringen zijn op zaterdag 17 en 24 maart in gebouw Dr Krocht aan de Grote Krocht. 

Op zondag 25 maart spelen we speciaal voor de bewoners van Het Huis in de Duinen. 

Het stuk heetUOns Dorp Leeft MW", geschreven door mevrouw B. Jongsma - Schuiten. 
De regie is in de vertrouwde handen van Rob vanTaornburg. 

Her s t u k  giat over wat zich vroeger in Zandvoort zoal afipeelde en de voor- en tegenspoed van een redersgezin. 

W e  hebben het weer voor elkaar gekregen om alle in het toneelstuk voorkomende mensen het juiste personage te 
geven, echter her aantal mwen dat "De Wuff' beschikbaar heeft om mee te spelen neemt helaas at 

Bij deze doe ik dan ook een oproep aan de Iezen van "De KL&": 
LijM het u wat o m  mee te spelen bij "De Wd?" 

En denk nu niet "ik kan niet toneelspelen". Die hebben w e  meer gehd en die spelen nu de sterren van de hemel! 
We zoeken ook mensen voor ondersteunende werkzaamheden, zoals het versjouwen van de attributen en het 

opbouwen en afbreken van het decor. Dus mogen we wat van u horen? Neem dan coniact op met het secremiaat: 
Weke Hollander, Coost. Huygefzssmt 15,2041 NL Zandvoort 



Programma van de 

"GENOOTSCHAPSAVOND" 

op vrijdag 9 maart 2007 

De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden in gebouw "'DE Krodlt''. 
De zaal is open om 19.15 uur. 

Vanaf die tijd kunt u genieten m een doorlopende 
diavoorsdlíng over het Zandvoort van vroeger. 

20.00 uur: Welkomstwoord door voomîtter E.A. Cense 

20.10 uur: "Strandingen aan de Zandvoortse kust", door A d a e  Joutra 

21.35 uur: 

Pauze (waarin nog loten te koop zijn) 

verloting 

21.45 uur: Zandvoort in de vorige eeuw, deel 6. 
Er d e n  onder andere filmbeelden vertoond worden van schaatsen- 
%den bij Rinko en de bevroren zee in 1963.Verder van de bouw van 
de huidige watertoren, de bouw en opening van het Huis in de 
Duinen, beelden van reclameboodschappea van verdwenen onder- 
nemers zoals Kort's IJzerhandel, Stoomwasserij Holkmdia, kapper 
Koorn, melkhandel Ktanenburg, Iunchroom CaLels en drukkerij Van 
Petegem. De %beelden zijn gecompileerd en bewerkt door Cor 
Draijer uit ter beschikhg gesteld priviimateriaai en zijn nag niet 
eerder vertoond door het Genootschap "Oud Zandvoort." 

22.15 uur: Sluiting. 
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Kinderpension Sparijer, Jacques Knotter, Nora Kuï- 
"Klein Kijkduin" pers-WenMk, Dries Aukema, Dick 
De Mink, nmme~l04,  pgipta 4 de Wid,jaap Keur en de inzender 
Op zoek naar het verkooppmcvan van, de foto Seke  Laurier. 
het Straatnamcriboek bel- mwmuw 
Tnèbels uit Heemstede mij. Voetbalfoto met vragen 
Zij reageerde ook op de advettentie De Klink, nummer 204, pagina 29 
wn Cense en'Vlin Lingen, waarin De inzender van de foto was niet 
kinderpension "Klein Kijkduin" Henk Schut, want die is in 1971 
staat &beeld Zij is daar van overleden, maar h(daui1k) Balfedux, 
1946 tot 1960 d i te i ice  geweest schoonzwn van H a k  Schut. De 
en heei3 zo'n 50 jaar in Zandvoort naam: van de voetballer, zittend, Ze 

van h l s  .is hClaas Dromeh Nel 
Drommel'm zo vriendelijk dat ons 

het Zwem badtegeltje te meiden. 
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Dees, meester Tam, meestilr Poots, 
hogfd van de schoolVan Ekeren en 
Jo pati w e .  De opname dateert 

1937. 
Des~jds was de prijs van de kIas- 
sefoto 60 cent, waard~or niet 
iedereèn instaat 3ltas een afdruk te 

kopen, aIdwwim Keur 

De heer VsinVugt stuurde mij ook 
een aantal kopiqën van i n t e m t e  
opnames m personen uit Zand- 
voort. 
Zijn grootvader was Georg Wil- 
helm Ehbrecht (1 845, mrIeden te 

Zandmort in 1928). Hij werd na 
een mifitaire l o v b  (dragonders 
en huzami] h 1882 a a n M d  ais 
ddwachter te Zandmort. Naar 
verluidt was hij een gevreesde 
veldwachter, clie wegeas zijn zwarte 
baard de bijmam "de awarte"droeg 
Na zijn perisi~riaing wed hij 
controleur, der belastingen en kreeg 
op I juni 1928 van de Gemeente 
Zandwoft een gouden horloge 
met de inscriptie "als dank voor aan 
de gemeente Zandvdort bewezen 
diensten*'. Hij'huwde op 1 oktober 
1886 (waarschijnlijk de d a m  van 
de foto) met Maria en zij woonden 
o.a. op Kerkstraat 28 en Passage 24. 
Na het afbranden van de Passage 
woonden zij op de Prinsesseweg. 
Maria w t h a  Dríehuhen (ge- 
boren te Zandwort op 6 oktober 
1855 en overleden in mart 1951) 
was m lcieindochter van Wam 
Driehuizen (1794 - 2871) en Kor- 
n.& Schilpzand (17W - 18641, de 
oprichters van Hotel Driehuizen, 
gelegen aan de kop uan de Kerk- 
srraat/Sttandweg. 

Grintweg 
Tot onze vreugde ontvangen wij 
regelmatig foto van Zandvoortr 
verleden. 
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H4 ju, hael jai w e  
een blommetje 
bai  opi ie Bluijsl 

Bloemenhuis 

g* 
De specialist in al Uw Bloemwerken ...... 

Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060 

wdbpen 
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Kerkplein 6 
023 5713546 
www.caf ekopar.ni 
Het gezelligste terras van Zandvoort 

De rnaakwrkor 6414 tLuír 

Grote Krocht 3-5 
2042 LT Zandvoort 
tel/fax 023 5719058 

Zandvoo 

Brilmode 

Oogmeting 

Zonnebrillen 

Contactlenzen 

Kerkstraat 34-36, 2042 JG Zandvoort 
Tel: 023-57 42466 

Z u e k e r g  

9. U,, Z l e e t t  

@ Qvhg 
vereniging 

van hoveniers en 
groenvoorzieners 

Van Stolbergweg 1 
Zandvoort -Tel: 023-57 17093 

Versteege's IJzerhandeI 

Verkoop van: Verhuur van: 
Verfwaren Kango Betonboor 
IJzerwaren Kanga Breekbeitel 
Elektra Div. Schuurmachines 
Camping Gaz Nietmachines 
Gereedschap 

SLOTEN- EN 
SLEUTELSERVICE 

Paheldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Z andvoofi 
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I 
boekweit die hier ui vroeger jaren 
veel werd verbouwd en waarvan de 
zemelen, in Zandvoort grint gehe- 
ten, als v a t k m e r  dienden. (bron: 1 Smamamenboek van Zandvoort) 

In memoriam 
Cornelis de Vties 
Dinsdag 21 november 2006 is in 
zijn woonplaats Doetinchem op 
85-jarige leeftijd overleden Comelis 
de V ~ Y ,  drnger van de " E x e m t ~ e  
in goud" verbonden aan de Ode 
van Oranje-Nassau, tevens drager 

Matìu M. W h ~ i z e n  
Cor(ne1is) devria, zoon van 

de paardemen  (1 844 tot 1853). schoenmaker De Vries uit de Hal- 
Hoewel m& .aan & klank +an & tesmat, was bankbediende san de 
mam zoii zeggen dat .mm hier te Twentse Bank (Grote Krocht/hoek 
doen he& met een weg bedekt Oranjestraat) en stencilde eens in 
niet kiezelstenen (grind), is .&t.de d¢ veertien dagen het H m d  
ha gnnL De duidt op de Kerkblad Arend Bos (destijds 

redacteur) vroeg Cor &Vries, toen 
W jaar oud, of hij bereid was het 
iìiegale blad "De Kleine Patriot" te 

stemilen.Vanaf 1 november 1943 
tor 5 mei 1945 rolde d e j k s  een 
nieuwe uiww uit de stencdma- 
cbine.Voorzien van tekst door 
Arend Bos en tekeningen van diens 
neefJack w den Bos stak bet 
blad velen in Zandvoort en directe 
omgeving ten hart onder de riem 
door hen te voorzien m de juiste 
informatie over de diverse swijd- 
tonelen. Na de bevrijding vertrok 
Cor devria naar het oosten van 
het land. 

GO2 zoekt lieden voor 
Zandvoortse grafstenen- 
wekgmep. 
Bij het b w u r  van het Genoot- 
schap Oud Zandvoort kwam het 
verzoek binnen om re bekijken of 

Klass$oto U. L. O. -scliaol, najaar f 939,2e klas. 
Jongens: Kees Rouwdaal, Henne Henning, Albert Modhorir, . . Duiker. Henk Koning, Frits Hendrih, Grog van H<pi (ach- 
terste rij, 3e van l i n k ) ,  Hun Laizsdorp (vuil Ae klokkemaak in de Kerkstraar),Joop Wiegand en & heer LPejmn. 
Meides: -- vntr de Geer, Dom K o p e ~  A a j e  Paflp, Cobn Boom, Tilly Kcrrcmons, An fjc KaIJ Am Banscr. De naam vat1 een der 

meisjes is niet bekeiid. Het kan zgn dut de nameti niet geheel correci zon weergegcven. 



@&m 'mstr&k f921iI d& d a m n  M!n.virder h ~qpdaij,gebm i# $922 en ai Lds U a  (&&h 392î). 
j& s&a€ adtn h& m haat o p  HW (Wam) Cdxien in 1933 is md&n eii oma $opkiir Cr~~&n-&hebk 

m . . 
14t; r n ~ $ s p i m n t - M & r e ; ~ -  op te slaan in een niet openbaar na- Vrijwilligers kunnen zich aan- 
&jn te vinden WOP een p&n& menregister. Mochten er @tenen melden bij de secretaris van het 
gmhmapmject6 verloren gaan, zoals recentelijk ge- Genootschap Oud Zandwoort, de 
.Doelq*qan i$c we&gmepd dip baad is op de Algemene Begraaf- heer Arie Kop= of bij de initiator 
geheel door vrijdhgms draai* p l a a ~  v m  Zandvoort, dm is toch van het g&tenenproject, de heer 
$m& gehouden, kuom+&-gm&e- nog terug te halen hoe de grafsteen Albert Schiltmeijer, via e-mail op 

die et in &ndmoct n& $9 te eruit heefi gezien en wie er begra- ~tmenproject.nh@emet.d 
fot-, &&toi t& v o d e n  ven is geweest in Zandvaart. 
m b i j b e h d e  m dcze 



I T I E N  

L Eetcafé ~ o o n z e r a s ~ d a s s a ~ s  e - 4 8  
Tel. 023 - $71 92 13 2042 KV Z&ndvoo~t 1 

- 
Bnina Balkenende 

2042 LW Zrindwort 
T l :  023 5 ï I N 3 3  
Fax: 023 571 B540 
bninabalk@planet.nl 

Winkelcentrum 
Jupiter 

Haltestraat Zandvoort 
Een gezellig centrum voor: 
Speelgoed 
Kadootjes 

Meu beis 
Herenkleding 
Kindermode 

Huishoudelijk 
Bloemen en Planten 
Kinderschoenen 
Sport 
Snoep 
Een hapje 

Voor ieder wat wils 
KOM EENS LANGS!! 



a- & w & ~ ~ ~ w E & ~ B . . u ; H ~  k &$hek' Wjk ocikmtït riaar kt uith~tgbdrd)~ Inter Wc Haping~YS'. 
naar &&g WH md 1880. 

, I  

* - De Harlngbuys; een baken op weg naar tandvoort 
Van k r h r g  en folhuis tot ImiSEoor 
b Anw-Mitrte &n me & c h ~ e  versie!) 

De lhngbuys l@ pmmllient aan 
'de poort' van Aerdenhout m is 
ia permanent obsmktl geweest 
MM het steeds maar-toenmemde 
verkeer m en naar Zandv~ort. 
Het maakt deel uit van het enige 
ensembie van mommmm~ in dit 
deel van de gemeente Blaemendd 

Met de recente mtawtie van de 
Haringbuys is dat tij ten langen 
leste gekeerd. 
Oude prenwn m afbed- m 
de Haringbups lerm ons dat a in 
de 20ste eeuw wel wijzígiagen 
ijn aangebracht, bijvoorbdd ia 
de u i h o n a h g  van de ramen en 
mmeghg  van de-, Deze wijzit 
gingen zijn echter wei in bturlse- 
rende sQ1 u i q p ö d .  

De mbop  door de gemmnte van 
de Haxk&uys aan een particulier 
heeft tme &eid &t het laatste 
verwaadoasde monument mllid- 
den van een ensemble van mo- 
numenten, einddijk gerestaureerd 
werd en een passende herbestem- 
ming heeft gekmgm. Met deze 
herbestemmhg en restauratie k, 
om vedemitechnische redenen1 & 
oorspronkelijke voorgevel (wid) 

De- w&ge gebouwen van het 
edse&eJ het statige Busch :hu 

eeuw gerestarnaPd 
Het Cultuurhistorische ~elernent van 
de Hh+uys is van t i g r o o t  
belang, hetgeen uit de geschiedenis 
en de bijtia tien jaar slepende 
rond wel ofgeen sloop tot uit&&- 
Eng komt. 
Een monument id bezit m een 
.pneente leidt.maar al te v& ten 

*&t b-. Doordat ze aan e n  

drukke m b a d e r  m,  zij^ 
deze monumenten de a&eiotim I 

V L - 

eeuw bij voortdunng met aniraak 



Zaitdwartmrwg, richtitg Heemstede. zelfde punt, iets ineer richting Zundwori, itu inei 

Foto iaaar schatting van rond 1 8 10. 

verplaatst naar de oostgevel. De 
nieuwe ingangpartij geeft het ge- 
bouw meer aîlure dan een dergelijk 
utiliteitsgebouwtje zou moeten 
hebben. Zoals bij zoveel restauraties 
is het eigenlijk 'te mooi' gemaakt. 
De tand des tijds is even wegge- 

poetst. 
De Haringbuys staat op een eiland 
in het midden van de Zandvoor- 
terweg. Aan weerszijden van het 
gebouwtje staan, bij elke streep 
zonlicht, enorme tiles van en rich- 
ting Zandvoort. Deze onmogelijke 
situatie heeR ertoe geleid dat bet 
gebouwtje, tot voor kort eigendom 
van de gemeente Bloemendaal, 
moeihjk te herbestemmen was en 
steeds verder in verval raakte. 

De directe omgeving 
Toen Aerdenhout nog Andere 
Hout heette, ter onderscheiding 
van de Haarlemmerhout, was de 
situatie geheel anders. 
Vati oudsher was er op dit punt een 

12 - 132 

viersprong (ook wel Het Claver- 
bladt genoemd) met een noord- 
zuid verbinding en een oost-west 

verbinding.Vanuit Haarlem liep 
er een zandpad (de wagenweg) 
ricbting Zandvoorr. Het bosrijke 
gebied ter weerszijden van het 
zandpad eii sinds ca. 1200 het 
jachtgebied van de Heerlijkheid 
Brederoode, werd de Wildernis van 

Brederoode genoemd. Ter hoogte 
van Het Claverbladt stond een 
klaphek om het wild niet te laten 
ontsnappen. 
Het zandpad vanuit Zandvoort 
werd steeds intensiever door vissers 
gebruikt die hun waar in Haarlem 
en Amsterdam verhandelden. In de 
nabijheid van het klaphek, een rust- 
punt, ontstond de eerste bebou- 
h g .  

Herbergen en tolgelden 
Er verrezen twee herbergen en er 
werd al spoedig tol geheven. De 
eerste herberg komt al voor op een 

betere bestrutiqq eii andere verliclitii~. 

kaart uit 1566. In het begin van de 
17de eeuw waren er mee herber- 
gen: Het Claverbladt , tevens tolhuis, 
en de herberg d'hdere Hout. 
De vroegste verkoopakte dateert 
uit 1628. De lucratieve herbergen 
waren zeer in trek bij de Haarlemse 
bierbrouwers en ze wisselden dan 
ook regelmatig van eigenaar. In 
1649 kocht AbrahamYz. Leeuw 
uit Zandvoort Het Claverbladt. Hij 
veranderde waarschijnlijk de naam 
in Haringbuys en hing het uithang- 
bord met die naam aan de muur. 
Er volgden nog ettelijke mmporr- 
aktes totdat de herberg met het 
tolrecht (pacht) in handen kwam 
van het St. Elizabech Gasthuis in 
Haarlem-Van het tolgeld dienden 
wel de wegen onderhouden te 
worden. 
Bij de verkoop in 1808 omvatte de 
Haringbuys een koe- en paarden- 
stal, een bouwhuis en een opper- 
vlak van 400 roeden (een roede is 
ca. 3.75 meter). 

iuurur.audzandvoart.td 



als aantrekkeiijk woongebied en 
werden er op grote schal VWS 
gebouwd. De Haringbuys kwam in 
handen van de fàmilieVan Rand- 
wijck van het naastgelegen Bosch 
en Landzigt en diende voortaan ais 
chaufEeurswoning. 
De Zandvoortemg werd in de 
loop van de vorige eeuw steeds 
àrukker. 
Uit 1941 dateren de eerste plan- 
nen tot afbraak van het tolhuis in 

variant de weg te splimm en aan 

wemijdm van dk Horh&uys te 
l c i d e a d ~ o r  most de noor- 

men lap.gelegen aanbouw 
l&h en &W) wijha. 

'ReSb~&0pbahn~n' 
, Z d , d ¢  Blwm&.@m 
J;k_.van&donk ds de Rijksdienst 
~ d , r  de Moaum&ten&& le& 
ee~mfauratieph neer &,OI deze 
eolpdgswoning waar er slechts 
dfik van 'ïn ~N.dèttaad zijn ( w a ~  
van twee in het Openlucht Mu- 
seum in Arnhem). Er wed (natuur- 

Nugmaaìs 2hdwWIO- fiEkting Heeinstêdei lijk) mor & goedhopste variant 

Opffamr gemaakt eerste helft ~ ~ j r r r e u t .  gekozm &raak van de d u u w  
w nieuwbouw ,m de noord muiir. 

Tussen 1825 en 1828 werd het het Opducht .Museum in &&m Een nieuwe bestemming werd niet 
zandpad Hadm en Zand- strandden, want daar stonden d gevonden. De wilde het 
voort batraat. die trJd dateren twee tolhuka en de Haringbup pand in @dom houdden, totdat 
ook de eerste p b n  om Zand- d o o k  niet authentiek genoeg er een &fin i t i e  oplossing mbr de 
voort als badplaats te gaan a n e -  bmndenhVelc plannen werden verkeerspmb1~:gutiek: zou Pjp. 
Men. m e e d .  Opties waren de Hz& Re H&& stond inmi- pp 
Het w k h t ,  au ook aan het ,eind +up in &I gehd of gedeel- de wor1.op& morïumen&.st. In 
w de weg in Zandwort g e h m  tdijk.te,siopen of te v & p h n ' .  1962 werd er weer ten restauratie- 
werd verpacht en dctolpder Hst bid een eiudelgae dismaia p k  opgesteld, em verbouwing tot 
woonde tot 1908 in de Hamgbirys. o m  de &ghg zwader woning. Dat plan wwd opnieuw 
D a m  wed richting W e m  een telde: de  abtl langen of het aangehouden; sloop was weer aan 
nieuw tolhuis gebauwd en in p18 ~ultuurhismris~he aspect. Ben de orde. Burgemeester Peereboom 
werd her tolrecht in de gemeente nieuwe gememteraad trok in 1959 Vder bleef worsmder van sloop. 
Bloemendaai afgekucht. de sI~opvqpmhg in en kwam Een ander probleem vonnde de 

met altdm p- wor.de financiering van de restauratie. In 
Afbraa kplannen verbetering van de verkeermimatie. 1 964 werd het restauratieontwerp 
Intussen was Aerdenhout 'ontdekt' Uiteindelijk d gekozen voor de vanvan Asdonk weer uit de ia ge- 

ms: 

het gebouwtje te verplaatsen naar Zandvoortenut& richting ZQndtiourt, met WH m nieuwer type srraatverlichiiurg. 
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Haltestraat 54, Zandvoort 
Tel: 023-57 12451 

Garantie voor Topkwaliteit 

3 etage's Retsprezler 

Hafiestraat 31 2042 LK Zandvoort 
Tel: 023 - 571 44 99 Fax: 023 - 571 63 85 

www.versteegwivielersport.nl 

1 POT0 MENNO GORTER I 
1 Analoog én Digitaal. Menno kan het allemaal I 

dedup- 
1 uur service Analoog & Digitaal 
Afdrukken vanaf negatief, dia, 

foto of digitaal tot 30x45 cm 
Pasfoto's Portretfotografie 
Batterijen Fotoalbums 
Lijsten op maat 

Mystery's 
Astro Art 6 Gifis 

geah La a.. wierao~:irn& o& 
h n ,  m&k~ts&, s idm 

b W B r ' & q  nog,&i meer. . 

f i n  p ~ & # ~ t u ~ p o r i ' ~ ~ ~ ~ & n  ander! 
:- Kom eens langs .we. v y 9 e ~ ~ & b t  ons aswrîlment. 

.- - . . -  

. . 
Geopend: woensdag afm w n h g  v a n  i200 - X80 uw 

Radio Stiphout 

Uw leverancier als het gaat om 
eIectronische en huishoudelijke 

apparaten!!! 

Grote Krocht 34 - 36 
Zandvoort 

Telefoon 023 5732649 
www.radios!iphout.nl 

Alblas Grafische Produkten 
Kochstraat qA, 2041 CE Zandvoort 

Tel & Fax 023 - 57 125 o5 

Verkoop van: 
Aquarel- en Acryl materialen 

Lijsten 
Passe Partouts op maat gesneden 

Boekbindatelier 



Wescr$e van het gebouw. De birs rqdt over de nieuwe weg, aangelegd aan de noordzijde Man het gebouw, richting Zandvoort. 
Her is het eerste type bus op de lijn Atnstenlam - Zandvoorf. Opnatne ui& waarschijnlijk 1958. 

trokken en uitgevoerd. De restaura- 
ae verliep niet v1ekkdoos: re hoge 
kosten, kritiek op de wijze van 
restaureren, ongeoorloofd vervan- 

I gen van kozijnen. En de vraag bleef: 
I waarom het obstakel behouden op 

die plek? 

Huurders 
Vanaf 1965 verhuurde de gemeente 
het pand aan een wijngenootschap 
met de naam Les Vitiers de la 
Tasse 'Armée'; het interieur, inclu- 
sief trap, werd gesloopt. 

I 
Het gezelschap schiIderde op een 
verkeerde wijze (nameIijk in geslo- 
ten in plaats van in open stand) op 
de luiken de lichtblauwe zandio- 
pers. Ook in deze periode bleef 
onderhoud uit en verval trad weer 
in. De gemeente hield het pand 
in eigendom, om te allen tijde tot 

sloop te kunnen overgtan, mocht 
dat nodig zijn voor de wegverbre- 

I 

ding. De verantwoordelijkheid voor 
onderhoud werd echter uit de weg 
gegaan. 
De Haringbuys, dan wel sinds 
1973 definitief ingeschreven in 
het monumentenregister, bleef een 
blok aan het been van de gemeente. 
Pogingen van de Historische 
vereniging Ons Bf oemendaal het 
te huren of voor een symbolisch 
bedrag te kopen strandden. 

Totdat het in de verkoop werd 

gedaan en een particulrer het voor 
ca. € 350.000 kocht. De nieuwe be- 
stemming is kantoor. 

De gerestaureerde 
Haringbuys 
De Haringbuys meet dechts ca. 6 
bij 11,5 meter. Het is een recht- 
hoekig gebouw onder zadeldak, 
met twee tuitgevels voorzien van 
vlechtwerk. Alle gevels zijn ge- 
metseId met een rode baksteen in 
staand verband met een geknipte 
voeg. Bij het reinigen van de gevels 
is de zachte rode baksteen hier en 
daar flink beschadigd. Het muur- 
werk is opnieuw gevoegd. Op fo- 
to's van voor de restauratie ziet men 
vele herstelwerkzaamheden aan het 
metselwerk. Drie van de vier gevels 
hebben een gestuukte en grijs 
geschilderde plint. Op oude foto's 
is te zien dat de muren ooit tot aan 
de kozijnen wit waren geschilderd. 
De rode pannen van de Haringbuys 
zijn bij de laatste restauratie vervan- 
gen door nieuwe blauwe (grijze) 

Oudhollandse pannen, 

De poort van Aerdenhout 
is 'definitief* behouden. 
Komend vanuit Zandvoort to- 

rent de Haringbuys uit boven een 
enorme mtonde die recent vlak 
voor het kantoor is aangelegd. 
Daarmee zal overigens het ver- 

keersprobleem nog steeds niet 
opgelost zijn, want men blijft met 
de auto naar Zandvoort gaan. 
Hopelij k voorban ongehinderd 
door infrastructurele aanpassingen. 
heeft dit historisch waardevoile 
gebouwtje met de herbestemming 
tot kantoor definitief een eigen 
plaats verworven in het: ensemble 
van monumenten bij de entree van 
Aerdenhout. Een sta-in-de-weg 
mag eindelijk blijven staan. 

(Met dank aan eigenaar Wim Post, 
architect Diederik Six en J d i a  
Besnard, student bouwkunde.) 

Bronnen eii litera&uuropgave 
Spij kerrnan, Henri. 'De Haringbuis; 
van herberg-tolhuis Het 
Claverbhdt tot verkeenobsbkel en 
geted monument'. Haerlcm jaarboek 
1998. (1 9991, p. 9-33. 
Sterck-Proot. Geschiedenis van 
Aerdenhout. Haarlem, 1939. 
Diverse afleveringen van Ons 
Bloemen daal, kwartaaluitgave van 
de Stichting Ons Bloeniendaal. 

Dit is een bewerking van een 
scriptie die drs A.M. ten Cate 
heeft geschreven in het kader 
van de opleiding Bouwhistorie, 
Restauratie en Monumentenzorg, 
Post HBO, Hoge School Utrecht, 
november 2005. 



CMB Turnmers 
Samen winst boeken 
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Van der Valk sw art 
Notarissen 

Adres : Kostverlorenstraat 12 1 
Postadres : Postbus286 

2040 AG Zandvoort 

e-mail : notarissen@zandvoort.knbnl 

Telefoon : (023) 571 6841 
Telefax : (023)5712088 



F Tram in beeld 
Na 50 jaar opgeborgen te zijn 
geweest in een donkere brandkast, 
zijn 350 historische kieurendia's van 
de Bhuwe Tram door Luud Albm 
tevoorschijn gehaald en op groot 
f;ormaat in boekvorm uitgegwen. 
Het resultaat is een unieke foto- 
gafkche rit met de titel " B h  
Tramlijnen in kleur", die de Zand- 
voorters zeker zal aanspreken; d e n  
bewaren immers goede herinnerin- 
gen aan de tram Daarnaast is het 
bij d¢ vencbijning van dit fotoboek 
dwer  nagenoeg 50 jaar geieden 
dat de laarste rit van de Blauwe 

Tram nissen Amsterdam en 
Zandvoor plaa~ond.  Om 
precies te zij= op 31 a w s -  
tus 1957. 
Het boek is verkrijgbaar bij 
B m a  Balkenende te Zand- 
voort en bij het NZH-m- 
seum aan de teidsw;iart in 
h l -  Prijs E 29,50. 

A-rie Koper 

Blauwe Tramlijnen in kleur 
LAP AlAm 

Herstellings- en Vacantieoord "Augusta" 
! ~ l l , / , / ~ ~ l l l l / t l , ~ /  ,> / J  ~ ~ , 1 ~ ; 1 1 , 1  1 ,Y < . l 1  1 f/ 

W ersteIlings- en Vacantieoord Een aand passagiers smt kiaar 
"Augusta" staat als tekst onder deze om in te stappen voor de reis naar 
opname. Haarlem of vader. 
Dit vakanhehuis, gelegen aan de Deze Mte, o o m p r o ~ k  bedoeld 
KosmrIorenstraat, werd hegin als in- en uimcappbar voor de 
vorige eeuw gebouwd doot de ,lolde &senbevolking, was gde~egen 
CoöperatiweVmmighg 'Voor Allen ter hoogte van de huidigeVedengde 
der HtJSM'. Zoals de tekst ai zegt, HalRestraat, bij de l e  spoarbomen 
was deze vakantiekolonie bestemd (iater "Oude Halt" genoemd) en 
voor personed dat werkzaam d op 15 november 1889 in 
was bij de Holiandsche Ijzeren gebruik genomen. &t stntionnetje 
Spoorweg-Maatschappij (HIJSM). bestond uit een perron en een 

wadidokaa. Het gebouwtje werd in 
De spoorlijn Haarlem - Zandvoort 1903 gesloopt om plaats te maken 
d op 2 juni 1881 in gebruik mor een gebouw met een ruime 
genomen en gehancierd door de wachtkamer, een kantoor en een 
op 29 november 1880 opgerichte goederenloods, 
N.V Haarlem Zandwort Spoorweg Haïte "Zandvoort -Dorp" werd op 
,Maatschappij (HZSM) . In 1902 26 j, 1908 buiten gebruik gesteld 
ging men van enkel spoor op en in 1809 afgebrohn. 
dubbel spoor over. Het begin- en De HaItatraat (van 1887 tot 1892 
eindpunt station "Zandvoort - als Spoorwegtraat aangeduid) is 
bad". lag ter hoogte van de Pasage vernoemd naar deze halte, evenals 

het Kurhaus. de Verlengde (Spoorwegitmat) 
Haltestraat. 

Het pand achter de 

passagiercwagon is vilia "Kijkduin" 
en rechts b a n  staat her 

kindertehuis " h o t  Kijkduin"; 
later het huis van dokter Zwerver, 
gelegen aan de Kosmerlorensaaat. 
Lets links van HIJSM- 
dantiekolonieVilla 'Augusta' zijn 
vaag de conhumn te berkennen 
mn de Roomsch-Katholieke Kerk. 
De foto, is vermoedelij k genamen 
in 1905. 

Op 2 juni jl. is op bescheiden 
schaal aandacht geschonken aan 
het feit dat 125 jaar geieden 
de spoorlijn naar Zandvoort in 
gebniik werd genomen. 

Recent is het boek "Station 
Haarlem, Hollandsche sporen 
door Haarlem en omsmken" 
verschenen. Hierin is een uitvoerig 
hoofdstuk gewijd aan de aanleg van 

de Zandvoorn IiJn en gerelateerde 
objecten langs de lijn Haadem 
- Uverveen - Zandmoa. Dit 
informatieve en rijk geillustreerde 
boek is bij boekhandel Bruna 
Balkenende verkrijgbaar. 

Peter 31ugs 







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

.... bel dan de Klussenman! 

Klus- en onderhoudsbedrifl 

Ton Bakker 

Van Lennepweg 131 
2041LM Zandvoort 

023 - 57 201 52 
06 - 40295213 

E-mail: %akker202l@mnnet.nl 

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM 
Administraties en betastingzaken 

Voor ondernemers en particulieren 

Voor de vemrging van onder andere uw: 

* financiële administratie 
* loonadministratie 

aangiften loon- en omzetbelasting 
* aangiften inkomstenbelasting 

* aangiften vennootschapcbetasting 
* fiscale adviezen 

Burgemeester Engelbertsstraat 8 
2042 KN Zandvoort 

Telefoon 023 - 5736028 
Telefax 023 - 5736029 
Mobiel 06 l 132541 0 

E-mail hampaap C3 hetnet.nl 

D e  technische áiewt van Beach Net h& ruim 15 jaar erPsring met computers. Met gepaste trots 

h e n  wij d e n ,  dat n de meest d u s i e v e  en exotische computers kunt besden bij Beach Net. 

Ook mor het aanpassen van uw mmputer w de haidige standaard Imnr n W t  bij Bcach Net. 

Zelfs de moeiiijke taak, ow data terug te balen bij een crash, is #nvm de rpedditeiten van onze 
teúmkhe dienst WUI Beach Net. Kortom, Eeach Net het adres voor u en uw computer. 

Reparatie & Onderhoud 
Verkoop & Assemblage 

Internet 

Haltestraat 61 2042 LL Zandvoort 
Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 19.00 uur 

Tel 023-5730749 1 06-41286175 Email: info@beachnet.nl 



i De valgende leden heten wij van harte welkom: 
Aukema A. Marijkestraat 34 7481 GD Haaksbergen ! 
Benjaniins R. Lepelaar 40 1722 HN Zuid-Scharwoude 

I Castien Dbr.Pi.J. Diepvoorde 1219 6605 EJ Wijchen 
' Diepend Dhr. J. Platteweg 27-42 8711 HT, Reewijk 

I Feije-&mp M m  E. Lore~tzsttaat 3 2041 M Zandvoort 
de M-Wier inga  Dhr. 1.82 Mw. IJ Delfban 701 ZW5 BG Haadem 
Haas Mevr. E. de HWI--e 42 2042 ND Zandwort 
Haremld Dhr.G. V o n & h  47 2041 BC Zandwort 
Jager F m  J. de WweLbmekweg 97 1991 LX Velsmb~ek 
Kiewiet Dbr. J.S. hmdo~emma't25 2042 PA k d m r t  
Kleine Fam. R.A. b w e g 3 3  2042 NT T m d ~ t t  
Knotrer Dhd, Aeinwardbmat l1 2041 VC :Zandmort 
K o m i n g s b ~  D&. D. Cdsimsaaat 192-16 2041 TR Zandwort 
Mettes Dhr. CJ. Fdmrheigcraat $0 2041 CH Zandvoort 
M o l m  Dhr; S. K b h e t  323 3766 GP $OW 

Petrug-Schuiten Pam.A. hijssbat 16 1314 JA Ahere 
RQUS Mevr. M.C. Oraqjemat 46 W 2  GS Zandmort 
Samé Lattiti MmdC.  ' B q ,  m E;enmnapI& 2-6 2042 TPr Zandvoort I 

, Sandbqpn Dhr. RH. Jan Snijerp1r.h 2 2042 KL Zandmort I 
Schmr Fam. B. Bredemdestwc 35 2W2 BB Zandvoort I 

3zrpsm Mm. J o h  ' O l d ~ b a i p W ~ ~  14 $225 .GG Mlversurn I 

Teuniwen Dhr. M, Jan Stuji?rp1&n 4 2042 KL Zandmort 
Triebeis Dhr. J.H. Pia~riabet. i01 Xa- Me~w-Zeeland 
Vergen Dhr. E, I&entm~&k 1'3'4 2041 SC; Zandvoort I 

Verkerk Dk. E. Sit1heg35 9105 LB Rhmmgeest 
Viugt Qht. D. T~Wdrameqd7 3994 JC Houten I 

Vria Dbr. L. de 24321 En Haadem 
Wouters Dhr. IJ. 2042 EL Zandmort ' 

1 

- 

Zandwort mn@de wnteimren, in zuid-oarteIijdpe rùbtln~, zomer 1958. fito:J Ei Zwerm 
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h lPg3 er;$% het Tey&LM&eüm ipi H 4 w  e& f e n t ~ m d ï i g  OW bet Gexickt ofr hsrizen ifi ~ ~ r t i s  

sJFshhi mJiieph lX&m k Ikhm (li792 - W72j, die&krende.mJqa i r~  door &'-hinstw vanuit zijn ei- 
k s & g a ~ t s d  e f r ~ W -  Op die fenfamhiiiiig wam @der meei hclee gen WO* aan de P a d i e h g  81, 

f&t*.tiw ~ch8de@dY'& bezjckh'@tab warop, ,Ifrhet w@de diepr z4 rm Se-m &mamma 
L ,  

t, &ter 
wwdetr fpgegmn (a @ k - a  Mink 13,(1993)L ~ 2 , )  een vanaf de eenteqdephg 

@d, b de-porgrond eim we 
Ziin t~nge 
JosephlèkeWdeMa~mxd op 
23 juti 2 ~ 2  k b s t & @ o m i  
a l l r o u d s t e i m d e ~ e h b  
van Jac~b !Ex& de %Mateos en 
Wel' hoes ~ 0 ~ : E m  -f&- 
ketijk Ieding s&@t Josq~h~nid 
wdjn gcmqtJwank híj -e 
-g -sEhQoLAl m 
opmbwdedkh @n w. 
*b, het -*'aar ;19I3%-1.g0'& 
~ h y ' ~ n ~ a e  
Q&&,= &:g$ j j&mL %. 

s&ugl v o ~ r T ~ ~ d k @ i & @  
&-';*d' 

- 

Gor b& 21 rot f4.j- 
eq diendo:& wi~rheréi@ d*, de 
opleiding'mr ~~~~ 
de jar&l~Pí9ll &dei%zkb 
de Mattos d e m , l ' ~ n o p l e i ~ .  
~rdat  lgi do nijG~-chod 
zondm succes had verlam, hij 
~ @ ~ ~ & ~ j  
mted &E de l5Fewmw 
Jose@ Men* da 'Qwm 6ZdW 
199) ai tclponur*~uf&~ 

dè Aes~uîk (1$6&19&j;- 

de balwode .pan het bidcon, waar- 
achter Pbh echts het ~ b d  Garni 
,(wt 1914 Hutel Zeenist) aan de Dr. 

.'w#xkt WhoekVan Spqk;s-t 
.ìwìnat:W:sme hier h& fiat- 
gebqriw Gmur Bjkduh Het hui!+ 
hhnietemmhis&egmaande 
7% 'Speybmat f.. ~ i t  huis met de 
m m *  Mehoiekige d&lwlen 
staat W nu nogsteeds,rtggen de 
h$& pmd@,döot kijkt mm uit 
@ ~b~~ (b. 1923 bn& 

iftaar k de .duinen &e 

in l n m a  wvt ~ ~ r t  (19231 
tekende de km- met mee 
p d e  de gevels en Wen van het 
hrp die Gj, vamfem hpandíg 
b&n op de bovenste @t- 
pihg aaa de ahtemijde wn Ho- 
td d'0- 5KanwIl. op . d m  
p h n q  ky- we door een arcade 
met: het gebied van de Noptdbuw 
~ C , b ~ d e  úit sdu:-t, 
A a m ,  @s&uisst&at, &dmeg, 
Pah&e  ee &-No&awat. 
In het *#e bd$kmet 6, eiia 
van het mi& woodde Jam Paap, 
&$ide-&B33 xbii het d- m 
&te~nimg &t mm *>de voox- 
p n d ,  achter dë:b@gwgdègea dui- 
~ ~ . ~ ' w ~  ~ ~ l g m J .  
H e t k d e a c ~ t w h t W  
& vmkiaddjjk op b& pa~~d-sban 
NwEdbm 3 stond (Noordtimg 
m ook W '-haam). U p  het 
b&d&mdt wd2lne gemPi1P 
w J ~ ~ ~ F Y P W C ~ :  W" 5 LofH q 
3 4 @ar'& Pasp4&e in l9i3in 
de Brwgsmat4 Wwfl;de, wer~rte.& 

' kruier mor de HoUandsche 



Joseph Tekim de Mam,  W i c h t  op him ik &+n+, 1-3, potlood, penseel in mwmrf, p q  ia Oost-Indi- 
sche inkt en witte dekmf, 278 x 400 m n  Pareidm coliectie. 

Spoorweg Maatschappìj,%meer 
de gasten van Hoeel d'orange uit 
hun raam keken .dan wisten ze bij 
uie ZR moesten zijn wamieer zij 
besloten om met hm.mam koffers 
Zandvaort w e ~ r  te d a t e p .  
%a achter dit h&, bevindt zich 
nog eeri p o t  plat dak. &e - 
niapieri onder dit dak p d m  
aan de Moorderstraat. Hia.dimt 
achter s&c de lange m h d e  pijp 
van stoom-j '~ollandia'v& 
J,W.G.PWeenirrk aan de Pakwid- 
s--Wanneer we de t&+ 

vergtlijkkn met een luchtbta, dan 
d t  sns aan de dtemi jde  nog 
een tui+ rnetf~~~wankers op. 
Het is de achtergevel van het Oude 
Uatmea- . enV~l l -we~thuis  dat 
ia 192û werd *brokn. Up & 

luchtfoto uh 1929 zien we dat het 
,Gasthuis he&piai@gemaah vdor 
een plein, @egen twen de 8m 
en de R o ~ a b h t .  Hom1 het, 
potste ,pdeelk  vari de bebu- 
wing heden ten d& nislpeer be- 
staat, k. he .  &cMd &B achter 
te herben:<& het dak van het 
mdhuis. Naast .deze t e h i q q  h- 
t e n  ook enkek kleine getekende 
pomaen van zijn echtgenote uit 
b periode. 

'WMek,dp zijn Zaridvoortse 
tekenirigen 
O w t T ~ f  gedetaillede ma- 
nim van wefken aordeelden 
beknde kunstcritici uit die ajd. 
HP. B- (1 871-1956') tn A. 
P h d u e r t  (1 &66-19411, iedm op 
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hun eigen &&e.Brtymer dmef 
nàar d d ì í n g  van een q ö s i -  
tie eenbr&aan~eWra, waarin 
hij kritiek op zijn d uim. De 

had onder ~ ê e r  b* 
tegen .'een te .koke.m manier wan 
t&en m.een te weinig diep 
in- m te weinig tkiehten 
een pcr~oodjk d e p t e  kijk 
op de dingen a ZmJgen'.gPat hij 
h e e  ~E&S bedpel&,,werd 
uit de brief verder niet br?idelijk. 
&r de fotqpiiishc rrkaiingen 
die dé kunsti&ar in Zandvoort had 
gamakt, J i~t  Bremnaer sidl echter 
=d v o o r a i c h ~  tiit. 

h 1934 nute+.rdeAlbert Pkhaer t  
pjljn beWndingen over het we& van 
Teixekt in De Groene AmStetdam- 
mer. De details in de tekening zoah 



Zandvoout 

Joseph Teixeira de Mattos, P u m m a  uan Zándwort, 1923, podood, penseel in 
Zandvoorts Museum. 

Panorama van Zandvoort 
getuigden volgens Plasschaert wn 
een 'bewogen geest' en van 'ironi- 
sche observatie'. Ondanks de vele 
de& wist & kunstenaar volgens 
hem de eenheid te bewaren en zelfs 
ruimte open te laten voor suggestie. 

laren '30 
Teixeira's werk kreeg in de loop 
van de jaren dertig meer bekend- 
heid en werd regelmatig geëxpo- 
seerd. Nadat hij reeds in 1927 lid 
was geworden van de kunstenaars- 
vereniging De Brug, trad Tekeira in 
1934 ook toe tot De Onafbanke- 
lijken en tot Arti & Amicitiae. Het 
lidmaatschap van deze verschillende 
verenigingen bood hem de gele- 
genheid collegd's te ontmoeten en 
zijn werk onder de aandacht van 

kunstkenners te brengen. In 1933 
wijdde het Teylers Museum in 
Haarlem voor de eerste keer een 
tentoonstelling aan Teixeira's werk. 
In d e c d e r  1929 kwam een einde 
aan Tekeira's eente huwelijk. Ruim 
vijfjaar tater wuwde hij met & 
Deense Ellen Hansen en in 1938 
vestigde het paar zich in Parijs. 

in Frankrijk 
Als gwoìg  n. de oorlog moesten 
de Teixeira's in 1941 meer land- 
inwaarts trekken en belandden zij 
in het dorp Les Rosie-w-Loire. 
Hier maakte Teixeira studies van 
dieren, boerdergen en vooral ook 
bloemstillevens en onderging zijn 
stiji een belangrijke wijziging. Hij 
ontwikkelde een vermogen om 
op suggestieve wijze het loof van 

waterverf, 250 x 373 mm. Collectie 

bomen en struiken af te beelden,, 
waarbij hij meesd deen  zwart 
krijt gebruikte. 
Bij zijn terugkeer naar Parijs bleek 
dat het atelier niet meer tot zijn be- 
s c W n g  stond. Hij liet zich toen 
door het suaatleven inspireren. Na 
1 945 exposeerde Teixeira minder 
vaak. In 1952 organiseerde het Ste- 
delijk Museum nog een overaichts- 

I m crri m L ncunom i U S L L ~ ~  
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Advertentie m stoamwassea 
'Hohdia' , Zandvoortse Courant, 
1930. 
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Wintertijd koopt voor drie of vier centen per 
s& dan wordt voor al zijn moeite Vrijwel onbewerkt overgenomen uit Eigen Haard, 1912 
de ~s duur bomdm 

"Wij stedeliiegen bezoekn in ket schoonste jamgetij mitistens emnzadl p jaar de 
aidplaak Tiep~tafIm hebbei tir % b r t  een eigen wriing p h h t ,  mr boio- 
deden irt de zomer in dijm m ahkirtiden gaan {n daljaatgefIjde slechts 
dagje naar het strand om wn bezoek te brengen aan het rilte wtq met het snek 
uwvPetSimidde2, "ha spoorw. 

In de zommwanden komt men 
m e d m  ia &mdvoorc, maar 
thans gingen wij er hem- in de 
donkere dagen voor &rstmistmis 
Op het .StatiiimP1ein was het d 
niet Woest, maar lidg, geen seerve 
h g  te zien een wie op Zandvoort 
komt wil naar het strand, dus o ~ k  
wij gingen daarheen o m  te gaan 

aau de oever van de Noord- 
zee. De pluen-Pagen huri eeu- 
w i g d d  l i e d , & b  aan 
en k d e n  om zich te storten in 
een schuimende massa. Met moeite 
ontwaren we ver weg een paar 
steamers &e op IJmuiden aankoer- 
sen en v66r òns dobberen een paar 
sloepen met visJers die op garaden 
&gen vissen. 
Een- en vedaten Egt het 6-4 

zo moec een wodijn er ook uit 

zien. Hier en daar merken we 
hopen en hoopjes van schelpen 
op, door ijverige memmhaaden 
bijeengeradpt. Op het.st~and,waar 
met het gowraas en het gekrijs 
van de z e m g &  met het gebhas 
van de telkens uitschietende win- 
den het geluid eeuwig is - waar 
men in de zomer hooft het Hinken 
en het geratel van zoveel den en 
nog meerdere &decten en atla wat 
nu b a w t  heet is nu weggevlucht 
- hier hemt de d t e  waar de 
drukte was, 

Daar nadm at13 em tweewiel& 
k p  p m b  door een paard en 
gereden door een voerman naar de 
wijze van een Romeinse wagen- 
menner. Hij houdt het paatd stil bij 
een hoop schelpen en begint het 
m e d g  te laden. De man heeft 
haast, de opkomende vloed mopt 
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hem -toe, wii )lij de opgesparde 
schelgen niet zien wegspodm. Als 
na verioóp vaa tijd de wagea w1 
j, moet het gebed kgm het duin 
o p e t t n b  worden, wat een hele 
toer is mat het kleine p d j q  maar 
voordat het moeilijhre gedeelte 
komt mrdv émt halt gehouden 
en daarna fielptde voerman mee 
duwen ,om de k;ir door het rulle 
zand o m h ~ o g , ~  laten gaan ri&&g 
het dorp. 

War voert @dse man daar &;zijn 
bruin verwed geiaat doet in hem 
em zeeman kanen, hij probeert 
een e&I bgtje te vangen met 
beugen, Zijn uitrusting draagt hij 
,h een mand op zijn rug mee totdat 
hij een geschikt plekje gevonden 
heeft en daar neemt hij een lange 
lijn uit zijn mand. Het einde van 
de lijn bindt bij aan een stok welke 
in het zand gedagen is en omdat 
het aitijd +ter is bij eb, brengt 
hij de lijn ver de zee in. Om niet 
geheel nat te worden he& bij van 
tevoren w d s  leren hoosharzen 
a a n g e t r o k  welke tot onder zijn 
ob& r e i k a h  het einde van de 
Zijn zijn haken aangebracht voor- 
zien van aas uit schelpdieren en een 
b e i  markeert het einde mn de lijn, 
nu hoopt hij maar, dat met de op- 
komende vloed veel boijes aan de 
haken willm bmm. Bij het vol- 
gende laagwater gaat & visser weer 
z~ewaarts om te kijken naar zijn 
vaugst, hij pakt de lijn en scheert 
deze op, netjes in het houten bakje. 
Het bakfe met de vangst doet hij in 
de mand en met deze op zijn rug 
ging hij huiswaarts. Als e m  visser 
twintig botjes per dag vangt en ver- 

Wi stonden bibberend in onze 
winterjassen gedokm om te zien 
naar de man die goedsmoeds door 
het ijskoude zeewater phk.Tutn 
wij de eentroudige v h q  bimp 
aansp- was sjn a n m r d ;  
"Och meneec, met m'n broek aan 
is h,@ zo erg &t, maar er zijn er 
genoeg die zich zo'n kik- 
.niet kunnen verscbíúFen, h e  
he& mij '21 @den gekost, er zijn 
dorpsgenoten die naakt tot hun 
bast zonder bw- het water 
in gaan, & h g  j e  in het witer bent 
gaat het goed tegen & koude, maar 
o 'wee ais je op het droge strand 
k a t  te s-''. Ook de garnalen- 
viser, die in het b- jaargetijde 
met een p o t  net in a, loopt om 
die .kleine diertjes te mgea heeft 
een koud baanSe. 

Zandvoort is geai vissersdorp meer, 
een vikr, vijf scheepjes beoefenen 
nog de gahiaten vangst onder de 
kust. De vissers gingen wonen of 
kozen voor IJmuiden, dat langzaam 
maar zeker de womaíunste vissers- 
haven is aan het worden. De s W e  
duirhdbouw moet nu in de 
behoefte voorzi~n, en ten koste van 
uiterst zware bemating levert de 
mulle ruiie droge zanâgrond wat op 
bij de bekende duinaardappel teelt. 

Wij zoeken de bekende weg van 
het strand naar Cse Driehuizen, 
doch we bemerken dat deze weg 
niet meer bestaat-Vanaf het strand 
is deze met planken a*chut om 
bet opgewaaide zeezand tegen te 

houden. Daarachter liggen veilig 
mige wnalen sdieepj w tegen de 
duinrrud apgetrolden. 
W4 laten ons niet weerhouden en 
staan spoedig op het pleintje voor 
Hoteï Driehuizen en zoeken in 
de gastvrije ruimte bescherming 
tegen de wel wat koude gure natte 
-ten wind. Overdag komen nog 
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+dcek gastetitetiin het C& íq&&t ah p a a i s  ml mer de niep OW,& d nqaier 
tegm de wond gaat alles na@- grome tiadkoeMw MJI drQ@ zijn dan de &@&te Hier n 

digdi&.Hetnjtjeff?mkGihuian s t&txu&gmi~,&&op~di-  b d ~ ~ & i 1 8 ~ I i e t ~ ~ é l i ~ b '  L 

aazi & -"j+ Is I,ee$,en6& z& p l & d ~  aeaat3s tb;ms-o& d q s l h g ,  
h. r i e . w C ~ - Q : d m W " d 5  ie* kgal en~mak De -&-&de onm+m&mnt d& 
.W, -t& is, io &&t bet W D a  de h+ stmr~tj.ës:eea~ made @:na eerst met 
&aa~~&&vqorpw#b&e#hmn mìdddcnuavaplllrio&mde zijn&ag-tiag-singpp>Q&~- 
B pqn &&t en p d o t a  Jb vula's daUelij)c .meten t.aatren beren W de aarrda.& zijn 
die:- dag ontmart eign d- EggaineuihoekIQeiae'brie$es mededum$ángorupdteh~bbe~ 
tm:Dieh.gppijke@k.ft ma:& vemdden dat-ze ,b h,uisg~da -t hij met aeo &e&mid$- 
ven&& -en de.dainhi'm de m% &r&b&f hehberi hun s t e m u i t  te m F n 3  &Jaa de. 
eija g m ~ ~ g e c ~ & ~ ~ ~ s p r & w  &m wonsit,cFde~ P e  P m  i;p $ e m l e u p i ~  @jitn~ii& boe& 
o d & d + ' % e a u  S@OU$'~''BF~~ dood ais p i q h n & ~  de h,& d o p p  b&,- hq bgpt yan 
.%te"-ht mm. Zo $vandelen acle ivatd Barmart d e n  wij het dorp izijn ai6ne~m amgetehd ~p &t. 
~ e t l a r q p ~ v s l n ~ s a i e ~ , e  ~ L e r v i n d ~ n q ~ I ~ w i j i r ;  ~&&'v@rz~&hijbee&~kz 
&bïmagnd $&-ip=roeloci$ e n k -  &e &h, automo'bieIen 10 km,-wie &der het hoekje &&de 
dk[psNWtii door de dW-m a aut6'9, eigermtetugteb- 
.b& tòa$k@l -er- airi- 
dug Dmzieij we ook & Het oude +dmmt:is Q- Wir mm iebi - &,en 
b ialicbi&g.&mm U ~ ~ & Y V  piseh dorp met idjn Wym@&- beleven, ga:dan eeiìs in &win- 
- m e t .  Hoe -g & alia @ge smatjmen &a, zijn M j d  die p h t w  beiweken, WW 

er uit. dgmadip htiisjm en anmudig tijde*. de dermkkjja iu~iit3~vm- 
bwners, &e eens dc Etm wa- lij&ddd bemtJ2an moet men ook 

We zijn d tot de ,&d- m n w q  bet t e g ; n ~ ~  M eens ~ ~ n b m k b g m  nsin het 
*ome h a g e ,  de bor&s %tapr - Zand- Hoe zijn er, oude ge&& van- ZaPdmort." 
w& ~iJdenl@~~ dlmgeheel &e in de winter het OP& plaaaa 
mrbadig De Piwas zelfis bezoekm. Wat oude @tja wfi J.  Adcl. 
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De geboorte van 
het Zandvoortse Zomerkostuum 
Sotits zijn het kleine aaneemchakdin- 
geti uan-foto5 &csltiurd doorJoa Hart- 
rriatt-Schaap, trir in Tilhi~rg) gegevens 
die aanlcidirg kililneil rij'n voor eet1 

cotiitiieizraar bij ons i j l  De Klink. Zo 
ook iiei vokeiide artikel, 

Oe winnaar is.... 
In de jaren vijfug vond de sticb- 
ting4Touring Zandvoort' dat de 
badplaats toe was aan een nieuwe 
klederdracht. De oude voldeed niet 
meer aan de eisen van die tijd. De 
geestelijke vaders valt het initia- 
tief waren de heren J. Longayroux 
en G-Trites (bestuursleden van de 
stichting) ei1 er werd een prijs- 
vraag uitgeschreven. De opdracht 
was: niaak een fleurig, praktisch 

dameskostuum met losse anderde- 
len. Het nioest bestaan uit een rok, 
blouse, bolero ofjasje en een hoed 
of muts met eventueel een sjaal en 
een schortje (laatste niet verplicht). 
In de jury zaten ander meer Jhr. 
Dr. J.C. Molierus, mevrouw H. 
van Alphen, echtgenote van de 
oud-burgeineester van Zandvoort, 
mevrouw Voglenzang, de heer J. 
van de Liet en een modedeskun- 
dige van een damesmodeblad. Er 
werd een gezellige avond in Ma- 
nopolc gepland, met onder meer 
een modeshow van badkleding plus 
een conferencier. De opkomst voor 
deze avond w a s  enorm en in een 
scampvoiie zaal werd een twintigtal 
zomerkostuums aan het publiek 
getoond. Hoewel geen Sén van de 
modellen voldeed aan de voorwaar- 
den kwam er uiteindelijk wel een 
winnaar uit de bus. De eerste prijs 
werd toegekend aan T.C. van der 
Schelde met het kostuum Delescaut 
( het Fra~ise woord voor de Schelde 
is 1'Escaut). 
Het kostuum was in de Zandvoort- ' se kleuren gemaakt, het was een 
ontwerp van Uert Korthof en werd 
gedragen door Bep Boekhout. De 
rok w a s  geel met haringmotieven 

r iri de blauwe onderrand, het jasje 
was van blauw ribcord met daar- 
overheen een gele sjaal met blauwe 
Zandvoortse niotieven. Deze nio- 
ticven waren gemaakt in linoieum- 
druk door het atelier "de Pluvier" 
van de dallies jansen en Slootjes. 
Maar hoe Lep het nu verder af met 

het Zandvoorue Zomerkostuunr? 
Dat is tenslotte voor mij de ham- 
vraag: "want wat is er terechtge- 
konien van het ontwerp en is het 
ooit gedragen?".Vragen waar ik na 
lang zotke~i een antwoord op heb 
gevonden. 

Kortstondig maar wel 
heftig 
In 1950 kon men het kostuuril bij 
modemagazijn Van der Schelde 
bestellen voor fl. 49,90; bij 20 
bestellingen kreeg men korting en 
werd de prijs verlaagd naar A. 39,92. 
Volgens de advertentie waren er al 
enkele bestellingen gedaan. 
Op 4 niei 1950 lanceert paviljoen 
Garni het Zandvoorts kostuum 
voor zijij serveersters en nodigt 
burgemeestervan Fenenia op de 
kofie om het resultaat re bewon- 
deren. Iets later Iopen de dochters 
Warmerdam vaii nielksalon Mari- 
enbosch aan de Hogeweg ook in 
het nieuwe kostuum. Daarna wordt 
op 12 mei het ontwerp per KLM 
naar de Holiand Fair in Phila- 
delphia gestuurd, waar een Hol- 
landse schone in het Zandvoortse 
kosniuni folders uitdeelt van 
"Tauring Zandvoorc" over onze 
badplaats. 

Opeens bedenk ik ine dat inijri zus- 
ter Lien een foro heeft, waarop zij 
in hetzelfde pakje venieuwigd staat 

(anno 1953) samen met mevrouw 
Hose en liita Molenaar als accorde- 
onttio de Marsni's. Zij traden toeri 
op in het Zandvoortse kostuum 
en kregen een uitnodiging van de 
K R 0  voor een televisie-uitzending, 
die door onenigheid niet is doar- 
gegaan. En dan komen we bij de 
toegestuurde foto van Jaa Harmian 



die uit 1955 date- O p  deze foto 
smn vier dames in de bdftionele 
Zandvoortse Mederolracht en vier 
dames in het nieuwe Zandwome 
kostuum, -n wie Joa er &en is. 
De foto is genomen op het circuit 
bij de pits ajdens de mnde van 
Nederland, waar nationale en inter- 
nationde wieleqpo&e&n: zoals 
wout wagmam,wim Ma Est en 
Peter Post een tonde reden, 

Opeens wordt het s .  rond &..g+ 
boorte van het h a i e  ZW.wdr& 
z o r n e & ~ t u ~ .  G mikdèa  
mem te vindm in de h t e r w t i b  
len. ~et inikt ief  was ruk maai het 
d t a a t  zeer komtondig. Amper 
+.jaar heeft het geduurd; daarna 
is het w e m ,  Wie weet is het 
voor herMing vatbaar? Een leuke 
prijsvraag is zo uitges*n. 

Nel K&an 

De Man'frni's 
Het amatmr-dmntrio Ve Ikfav3ai.Y verqwigd'in het nieuwe 2!mdv~orbe 
h s t w m ,  Van linh n a r  mh$s:-Rìtu Moliowi; m m u w  Huse ern Lìm Keifpman. 

mfito b zo rimgeiiomen (f9S3) ttt fotaid&I Hamburg aan de, Grore 
Kmchi. 

De tride wtuiip UederZand (1955) f# het krantemdzel om de wickmndc stdat: Wim wn Est wiet8 md zijn mannen doch 

ackt vrnuwen (vier o u d m & e  en vier in geei-blauw Lwttrums) omattgen, omdat Wim ais iaarste Man de plotgen bintrenhm.  
Ph ì i t k  n w  &tr: irt de authentiek klederdracht m e w o w  B. Bdels, m m u w  Gmnei; damh&r d i n w  Tmtitg 
&ttdvaort de heer WugenltPk, met dauwoor rnanriuwJongm~ m tcinte Re. Ernast in het nieuwe kpstuupn mhts wtt de heer 
Hugenholx drie onbekende dames mJoa Schaap staat tweede Mn mhk 
Dsfódo is gwaakt dmA~ih.  Meis. 

De Mink, nummm 105, junuun' - meart 2007 



H@fd&m&Pf!gb!an Hilbers 
Onlangs werd ik er h o r  Wil Hibers, de vrouw van wijlen Theo Hilbers, op geattendeerd, dat Theo ook een 
amateur-archeoloog was, gezien de bodemvondsten, die doorTheo in een emmertje bewaard werden. Met  haar 
dochrer en schoonzoon kwam Wil op het Achterom mes het emmertje v01 scherven.Voor ten groot ded betreft 
het l 8e eeuw Zandvoorts aardewerk. 

De inhoud is voornamelijk afkomstig van de stoqlaars achter het oude politiebureau aan de Hogeweg, uit de 
Noordbuurt en de Zuidbuurt. 
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Aan de hand mn het boek m b. H. Dut;@, "'Goudse pijpendcm 1660- 
19W, he&Jt$q Zwwver de pijpenkopjes @etenikeed 
Zie de nummeriag op de foto; 

I 'en í!~t@ne& DX @bond 
'4 W~$dn%ah Gouda &d& 18e eeuw 

ie~kacmnerk gebyonde E op biei 1W/1686 tot 1855/1865 
op bid 12 @ h o n d  1715-1870 

6.7 @@d B = J ~ W ~ W Q O ~  B-11 1660/1668-1690/1697 
T+. Qp biel 36 gekmond 1719-2874 

f Kortom, hh~t v& Hilbm 3s e& schat &L 18e.eeum 'ZmdmW d m r k ,  r&wn van gebmikm&é- 
%w&vanail*-!. 

Met dank aan Wil H&ers en Jaop Zwerver. 

I De Zandvoortse Bomschuit Bouwclub 

2006 
Graag wiiien wij terugblikken op de zeer geslaagde lezing over bomschuiten, die in samenwerking met het genoot- 
schap en de openbare bibIioth-k in november werd gehouden. De prachtig plaatjes brachten ons terug naar lang 
geleden, toen er nog volop in ons dorp werd gevist. Met dank aan Jan Kol en Jaap Paap voor deze bijzondere presen- 
tatie en het vele werk dat zij erin hebben gestoken. 

2007 
Voor ome dub wordt 2007 een bijzonder jaar: op 20 november d e n  wij het 30-jarig besman vieren. 
Het wordt een sprankelend jubileum met meerdere activiteiten in. het najaar. Het ligt o.a. in de bedoding om in het 
Zandvoorts Museum een wenichtstentoonstelIing te  houden van aiie modellen die door ons zijn gemaakt. 
In een volgende Klink leest u meer over onze jubileumplaanen. 

Open dag 
I 

De open dag zal worden gehouden op zaterdag 24 maart: 2007 van 14.00 tot 17.00 uur in ons club- 
gebouw Wiit u zelf ook meebouwen aan een miaiatuur van een bomschuit of een historisch gebouw? U bent elke 
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en de dinsdagavond vanaf 19.00 uur van harte welkom in ons dubgebouw 
aan de Tolweg 10a. De koffie staat klaar. 

I De Mink, nutrimer 105, jariunri - tnauril 2007 



De tiameri van defamilieleden op defoto, aísmeh liuil relarie tor dc IieidejrmantenJnn (lar 44) en Lo~iirl (nr 49) x&: 

1 Louw van den Bos, zoon van izr 49 
2 Piet Paap, tieefvaiz nr 44 
3 Aga Joukes - Paap, nicht van nr 44 
4 Henk Paap, schoor~roon wr* nr 44 
5 h e s  Kerkman - Cazander, ~ i c h t  vrin uir 44 
6 Jo Paap - van den Bos, dochter win nr 44 
7 Stien van den Bos - ter Wolbeek, sc/ioondochter van i i r  49 
8 Leny van den Bos - Kramer, sclioonduclirer van nr 44 
9 Ane Loos, zwager vun nr 49 
10 Arie Kerkman, meer dan 50 jaar schildersknecltt bij d e j w i n  

11 Simon van den Bos, tzeefvaij Iieidcjrttinnten 
12 Suw van den Bos - Koopman, schoondochrer wn nr 49 
13 Jan van den Bos, zmn van nr 49 
14 Jan Koper, neg  wn beidejrmatnten 
15 Henk Weber, zwager van w 48 
1 6 Piet Schaap, van beide Jrmanten 
f 7 Rika Schaap, nicht wn bcidefirmairten 
18 Pie de Roode, schoonzuster Man nr 44 
19 Ant Paap - de b o d e ,  S C ~ O O ? L Z * ~ ~ ~ F  van nr 44 

20 Eüen Paap - Paap. nicht van nr 44 
21 S h o n  van den Bos, zoon vnn nr 49 
22 Henk van den Bos, broer wn beidcjrmantcn 
23 MarijSe Paap - Dees, niclzt vnn tir 44 
24 Jan van den Bos, zoor1 uari iir 44 
25 Dida van den Bos, dochter van s r  49 
26 Hans Gansner, tteeJvair kidejrntantcrr 
27 Els Verschoor - van den Bos, niclzt vaiz heidefirttinriien 
28 Henk van den Bos, zoon van nr 49 
29 Suus Gansner - van den Bos, zuster vaij Iieidcjrmai~reti 

30 D i k  Koper, nwrger van beidrjrmanren 
31 Neeftje van den Bos, zitster vair Iieid~fjnitntiten 
32 Leentje Schaap - van den Bos, ziister van 6eide+~rt11aritcrt 
33 Riek van den Bos, zuster van Iieidefir~iarttc~ 
34 Els van den Bos -Weber, schoonxiister van heidejrtiiantet 
35 Anneke Paap. kleindochter van izr 44 
36 Bob Gansner, neef vnn beide-firnanteti 
37 Bep Koper - Schippers, iiicltt van licidejrmanten 
38 Amie Gansner - Gebe, nidzr vrin beidejmtanten 



1879 doorJan vaa den Bos, geboren in 1857 te 
Assenddfk .m werleden in 1929 te Zandwort.Ten 
tijde vaa. die jubileum waren de firniariten zijn beide 
zoons: Jan (geboren 1884 en overleden h) 1955) en 
,Louw (geboxen 1890 en d e d e n  in 1973). O p  de 
foto respectiedijk nr 44 en nr 49. 
Na het overlijden van firmant Louw (nr 49) is 
het bedrijf voortgezet door diens zoon Jan (w 13; 
g e b o e  in 191 6). Wegens het ontbreken van een 
opvoigt~ is het b*f kort na het honderd-jarig 
b a r n  (in 1979) in 1981 opgeheven. 

in novmnb~r 2200, m m  &e 
namenlijst werd mengesteld, 
waren er van de vermelde personen 
nog 19 in leven t.w. de nrs 3, S, 6, 
11,12,13,21,24,24,27,35,34,45, 
50,52,53,55 ,S6 en 57. 

De foto is genomen in de dependance van her 
voormalige Hotel Bödamer, Hogeweg 42 te Zandvoort. 

39 Rie Hekkers - Heldoorn, nicht van hidefimian&~ 
40 Sijtje Weber - Loos, scltoomrster van nr 49 
41 Marijtje Loos -Weber, schoomsrer van nr 49 
42 Annie van den Bos - van Eerden, sclioondochter van nr 49 
43 Mien Koper - van den Bos. zuster iian beideJrnranten 
44jan van den Bos Sr,jmani 

45 Annerniek van den Bos, kleindochte van nr 44 
46 Trijntje van den Bos - de Rmde, echtgenote vun nr 44 
47 Truus van den Bos - Hummeling, schaonxuster vatt beide jrrnanten 
48 Aaqie Gercenbach - de Roode, scli~onxusrer ilufn nr 44 
49 Louw van den Bos Sr,firma~ii 
50 Louwrens van den Bos, kieimoon wtn nr 49 
51 Hans Gansner Sr, zwager van beidrjmantetr 
52 Bram van &n Bos, kleinzoon tian nr 49 
53 Jan Hekkers, tieg wil beidejrmanmi 
54 Catrien Weber -Weber, schoonzuster van nr 49 
SS Piet Paap. kleinzoon VQ~I nr 44 
56 Jan van den Bos, kleinzoon van nr 44 
57 Kees van den Bos, kleinxuon w i i ~  nr 44 

I De Klink, nunrmer 105, januari - niaarr 2007 



Spaziergang nach Zandvoort 

"Wat he@ Zandwort mecAutich in 
Oost-Frìeslund?" vroeg B me aftoen ik 
een &r?I horde  mn een uer@rni- 
tielid, Hij was w eenije W)I de 'Hg- 
legomse' tuk wn de fmilie &hifprand. 
H# wtelde mij het wrkende: 

''Volgens de "Hillegommers" zijn de 
SMpzandja &tammelkgen van 
een visser uit A d c h .  Deze man was 
tijdens een hevige storm aan boord 
mn een Duitse vissersboot, die voor 
h Holkindse kust viste. Het scheep- 
je leed schipbreuk De apvarenden 
werden gered door leden van de 
Zandv~.ome bevolking, De man uit 
Aurich, die onze oemder zou zijn, 
ging in Zandvoort -en en h 4  
zich vermengd met de bevohqf. 

Nu geloof ik nier gauw in s p q k -  
ja. Das ben ik gaan d n .  fn het 
boek Gdft met cmq ontdekte ik op 
bladzijde 130 een afbedmg van 
een s d d d d j  met de tit& Hetghet 
ai na 4 SIZffhrrit. Dit schilde@j, &t 

e m  anoniem Goudeneeuws werk 
zou zijn, moest zich in het b e t  
b h d e n  van het Ost Fnesixhe 
Landscha6 te Aurich. 
Dit was de tweede maal dat ik iets 
over dit plaatsje gewaar werd. Mijn 
nieuwsgierigheid was p h .  D e  
de& maal dat ik Auricb in ver- 
band kon brengen met Zandvoort 
was, toen ik in De Klink van juli 
- september las dat ene Tiny van 
Sloten a r m a t i e  van oud Zand- 

voorters wilde inwinnen over haar 
grootmoeder Cathda uan Aurich. 
ik heb mmuwvan Sloten een 
brief gezonden met de vraag of de 
naamvan Aurich ergens in verband 
kon worden gebracht met de naam 
ScMpzand.Varr mevrouw van Slo- 
ten heb ik een keurige brief temg 
gekregen. Ze he& de hele gena- 
logie van de van Aurichs overhoop 
gehaald maar kon de twee namen 
niet met elkaar in verband b-. 
Ikdankhaarwor&gedanemOe;te 
en de nuttige tips die ze mij he& 

Na overleg met mijn VIOW 6-1- 
ten wij op PO oktober 2006 1- 

A d c h  af te reizen m& htit död iets 
wijzer te worden over de: ganea- 
logie van de familie S M p n d .  
Natuurlijk wilden wij oakie~  over 
het schüderîj, dat zo sumrniex in Iret 
boek Gure met stroop is beseben,  
te weten komen en als k t  mìoge- 
lijk was het s tuk  met &n ogen 
aanschouww.. 

Aangekomen in Awkh begroette 
de eigenaar van het hotel, waar 
wij geboekt hadden, ons met een 
soort oerkreet die ongeveer klonk 
als "moin". Wij op onze beurt 
moinden opgewekt tew.wat het 
betekende was ons een ïaadsel. 
Later hoorden wij dat het plat Duis 
was en een samenrrekking van:'ne 
mooie dag.' 

De volgende morgen begaven we 
ons naar het centrum ~ A u r i c h ,  
een l& Duits stadje. Ons eer- 
ste bezoek betrof het Historisch 
Museum mm het Ost Frieische 
Landschaft. ik baalde het boek Gort 
met s imp uit mijn tas, sloeg blad- 
zijde 130 op en toonde het aan de 
vrouw achter de balie. Z e  wierp 
er -em bIik op en zei meteen dat 
ze het s . W e r î j  a l  eens ergens had 
gaien. Ze dook in allerlei papie- 
ren- en folders, liep naar boven en 
p m b m  -op alledei manieren om 
OF te helpen met ons onderzoek 
Helaas kon zij er niet opkomen 
waar rie het schiiderij had gezien. 
Z e  raadde ons aan om het bij de 
bibliotheek in de Hafenstrasse re 
probem. 
Na daar ons verhaai te hebben 
gedaan liep een van de medewer- 
kers van de bibliotheek met ons 
mee naar buiten en wees ons op 
een groot gebouw. 'Daar houdt het 
Ost FtiesiSche LandscM kantoor: 
m e l d e  hij. 
We moesten achter het gebouw om 
lopen en ietten op een rode brie- 
venbus. B i  de brievenbus zou zich 
een deur bevinden die ons toegang 
@.Wij zijn om het heie gebouw 
gelopen maar hebben geen enkele 
brievenbus kunnen ontdekken. 
Uiteindelijk minden we een deur 
die niet gesloten was. We betraden 
het gebouw en bevonden ons in 
een grote hal onder aan een brede 

GREEVEN Makelaardij o.g. 
U w  partner voor Aankoop - Verkoop - Taxarie - (Ver) huur - Beheer - Advies 

r aub!fl! 
Meer info en ons woningaanbod: 

www.GREEVENMAKE~l[J.nl @ 
Max Euwfitraar 19.2042 RA Zandvoort 
Tel, 023-5739 234, Fax. 023-5739 227 WO@MAKELAAR 



uap. Een oudere man met een 
bhuwe pet en olijke ogen daalde de 
trap CSmhen Sie ttwas?' 
'Arbeiten Sie h i d v m e g  ik hem.' 
Nee', antwaordde de man in het 
Nederlands,'& wemk hier niet!' 
We barstten alte drie in lachen 
uit.'spreekt u Nederlands?' 
'Nee, iek kan wel ploat Bursk p a -  
ten.= suchen Sie hier eigentlicht' 
Ik heb hem het hele verhaal over 
de W e  Schiipzand, het d d e r i j  
enAur ichdcL 
Hij nam ons mee naar boven h 
stevende op een bleke jongmm 
achter een bureau af. 
Na de jongeman het hele verbaal 
gedaan te hebben en het schilderg 
in het boek w hebben getoond, ant- 

woordde deze ctat hij ons &t kon 
helpen want hij wist niets mn bost. 
'Dat vraag ik ook niet. ik vraag of 
j e  er iemand bij kan Men die er 
wel verstand van heeft.' 
drong de mm aan. Hij w a ~  ken- 
mlijk vastberaden om ons verder 
te helpen. De jongeman vloog 
overeind w ging er onrniddelhjk 
iemand bij halen. Hij kwam terug 
met een andere man, die ons m- 
telde dat hij zich wel kon herime- 
ren dat het schilderij in her gebouw 

de Landschaft had gehangen, 

Door het raampje in de deur -n 
we iemand %i & gang van het 
gebouw lopen. Hij wenkte om dat 
we achtmm moesten Iopm. Daar 
%en we een,àame achter de balie 
yari een ander gebouw om vrien- 
delijk tomnkea Zij bleek bij het 
gezochte museum re werken. Bij 
haar deden we mor de zoveelste 
d ons verhad Z e  vond het al- 
l e d  reu= interessant, dook ia de 
papieren en overhandigde ons een 
boekje met de beschrijving van het 
schilderij. 
Het scldderij was omgedoopt tot 

"Spaziergang nach Zandvoeì." 
Het bleek met olieverf op hout te 
zijn geschilderd in 1642. De m 
van de schilder w Tsaak Luttich- 
huijs, geboren 161 6 te Londen en 
gestorven 1653 te Am;Pterdam.. Het 
museum was ervan in het b&r ge- 
komen In 19 12, uit een legat m 
Charlotte Elise Abegg. 
We kochten een toegangsbewijs en 
ontdekten daarop een gedeeltelijke 
afbeelding van het door ons gevon- 
den k m & .  

Ook was het +beeld op de weg- 
wijzer door het museum. 
Larer o n t d b n  we dat het z& 
was weergegewn op de kaffen van 
leesmappen, die hun weg minden 
door heel Oost-Fri&d. 
Het moest wel een topstuk zijn dat 
door al deze afbeeldin-, mis- 
schien ongemerkt, een promotie 
voor Zandvoort vormde. Hcd 
kunstminnchd Oost-W&d moet 
nu wei op de hoogte zijn waar 
Zandvoort hgt. Het schilderij, op 
het oog drie bij twee meter, is em' 
fantastisch mooi stuk en zeer waard 
om gezien te worden. 

Om op onze oarsprankdiJke zoek- 
tocht remg te komen, voor wat be- 
mft de naam Schilpand, wil ik een 
vraag stellen aan, haen ze lid zijn 
van het gaootscbap "Oud Zand- 
voort' en dus "De Kiink"Iezen, 
de Wegofx1st tak van de f e e  
Scbilpzaad. 
"Hoe komt u aan het whaal van 
die Duitse visser?" Wij hehben 
helemaal niers kunnen vinden in 
Aurich.Wánneer u een antwoord 
heeft op deze vraag, dan gaarne in 
contact treden met 

maar niet waar het gebleven was. Er Henri Duwntfacm 77 
was echter iemand in het gebouw 73 1ZA WApeIdmm 
die dat wel wist. Hij &ween en Telefin 855 5423 745 
enige rninuten daarna kwam hij 
met het bericht &t het kunstwerk, 
dat zeer kostbaar bfijkt te zijn, in 
Emden ia het Ost Frîesische h- 
desmuseum hing. Over ons M e  
verhaal kon hij ons uiets ver t eb .  
Wij besloten hier verder geen 
,onderzoek naar in te stellen. Onze 
interesse was nu gericht op het 
schilderij. 

De volgende dag zijn we naar Em- 
.den gereden. Het museum dat in 
het "Rathaus am DeW gevestigd 
zou zijn was snd gevonden. Wij 
mmmelden aan de deur die gdo- 
ten bleek te zijn. 
ZEe Hink,  nnutnmer 105, janwair' - maaff 2007 
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de beste deal op 
hypotheekgebied. 
b t  u op zoek naar een (andere? koopwoning? Dan is het nu tijd om 
een afspraak te maken met UW ~abobank- e«i hyp9thek 
a h ~ p a e k ) d ~ r e &  perfectadvig goedemmi.den;innovatieve 
hypothetlkpradricten en een scherpe pr@ 

Bel (U231 51 2 OIE 12 mi. een verhalderend a d v ~ q e p d  met een 
hypotheekrpecidis,van Rabobank Zuid-Kwinemerland, 

i 

- 

I 
Het is tijd voor de Rabobank. 
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