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GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

Koninklijk Onderscheiden

Een koninklijke onderscheiding was de verrassing
voor Arie Koper op donderdagavond 20 mei bij
zijn afscheid als secretaris van het GOZ. Na de
jaarvergadering in strandtent 8 kwam burgemeester
Niek Meijer Arie de versierselen opspelden.
Een kwart eeuw lang invulling
geven aan de spilfunctie van secretaris van het genootschap “Oud
Zandvoort” is een hele prestatie.
Als ras-Zandvoorter én verzamelaar
van alles wat met ons dorp te maken
heeft was zijn inbreng bij veruit de
grootste vereniging op Zandvoort
aanzienlijk. Mede door zijn kennis,
diplomatieke en communicatieve
vaardigheden heeft het GOZ een
zichtbare plaats veroverd in de
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Zandvoortse gemeenschap. Gelukkig raken we Arie niet helemaal
kwijt; hij blijft deel uitmaken van
de redactie van onze onvolprezen
Klink. Het secretariaat komt nu in
handen van Cor Draijer.
In deze jaarvergadering namen we
ook afscheid van Jaap Kerkman.
Jaap, ook een echte Zandvoorter,
was gedurende 12 jaar een trouw en
toegewijd bestuurslid en leverde met

zijn kennis van - en visie op - Zandvoort een waardevolle bijdrage. Zijn
achtergrond in de bouwwereld kwam
ondermeer tot uitdrukking in zijn
lezing over Onderling Hulpbetoon.
Tijdens genoemde bijeenkomst konden we tot ons genoegen ook twee
nieuwe bestuursleden installeren.
Allereerst Henny van der Leden. Zij
woont al jarenlang in onze badplaats en was onderwijzeres aan de
Oranje Nassau-school. Momenteel
is Henny vice-voorzitter van de
Stichting de Molen Adriaan aan het
Spaarne en bestuurslid van biblio(lees verder op pagina 3)
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Jhr. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort
023 - 5715715
info@cvl.nu | www.cvl.nu

(vervolg van pagina 1)

laten gaan. Bij het terugkijken op
deze periode blijken de veranderingen die voor het Genootschap
hebben plaatsgevonden enorm.
Denk alleen al aan het aantal leden
(circa 1750); daar hadden ze in
1970 niet van durven dromen. Ook
de voortreffelijke restyling van ons
kwartaalblad “De Klink” - onder
leiding van Peter Bluijs - moet
genoemd worden. Het blad is op een
niveau gebracht dat alom bewondering oogst.
theek Duinrand. Haar man Ted
heeft o.a. de Zandvoortse film “Eb
& Vloed” gemaakt, een belangrijk
tijdsdocument.
Het tweede nieuwe bestuurslid is
ing. Leendert de Jong, sinds 25
jaar hier woonachtig en voorzitter
van de Nederlandse Genealogische
Vereniging, afdeling Kennemerland.
Leendert heeft met zijn afdeling
de gegevens van meer dan 32.000
Zandvoortse voorouders verzameld
en opgeslagen. Een stamboom
vervaardigen is voor hem “een fluitje
van een cent”.
Over centen gesproken: onze
penningmeester Matthé Crabbendam heeft berekend dat als we zo
doorgaan met die mooie Klinken
uit te geven er over enige tijd geen
cent meer in kas is. Mede om een
kredietcrisis binnen het GOZ te
vermijden is de algemene ledenvergadering zonder morren met een
kleine contributieverhoging, van
een paar euro’s per jaar, akkoord
gegaan.
En er gebeurde nog meer. Zo verscheen de prachtige mei-uitgave (68
pagina´s) van “De Klink” over de
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Met als titel ´´Kaalslag aan de
kust´´ geeft deze Klink een uitstekend beeld van Zandvoort tussen
1935 en 1950. Peter Bluijs, onze
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hoofdredacteur, heeft er eer mee
ingelegd, want deze editie is door de
Zandvoortse basisscholen toegevoegd aan het lesmateriaal.
Op zondag 30 mei werd de jaarmarkt
in Zandvoort gehouden, waar ook het
Genootschap vertegenwoordigd was.
In wisseldienst heeft het bestuur
van ‘s morgens 9.00 tot ‘s avonds
17.00 uur op de markt gestaan, wat
resulteerde in leuke contacten, een
aantal verkopen en de aanmelding
van enkele nieuwe leden. We waren
tevreden met het resultaat, maar het
blijft jammer dat het zo´n koude en
regenachtige dag was.

Maar laat ik vooral ook ons beeldarchief niet vergeten, dat in vijftien
jaar door Martin Kiefer is opgebouwd. Meer dan 22.000 beelden
van Zandvoort zijn digitaal vastgelegd en daar wordt uit geput bij
lezingen en publicaties, bijvoorbeeld
in “De Klink”.

Jubileum GOZ

Bij deze overpeinzingen wil ik de
mensen van het eerste uur - de
pioniers – graag nog even noemen. Dank aan Folklorevereniging
“De Wurf”, die het initiatief heeft
genomen tot onze oprichting. Alles bij elkaar genoeg stof om er in
november een gezellige avond van te
maken. Tot dan!

In november bestaat het Genootschap 40 jaar. Het bestuur zal dit
feit zeker niet onopgemerkt voorbij

Ger Cense
voorzitter GOZ

v.l.n.r.: Matthé Crabbendam, Leendert de Jong, Martin Kiefer en Peter Bluijs
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Brilmode
Hé ju, hael jai evve
een blommetje
bai Jopie Bluijs!

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

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

Kerkplein 6
023 5713546
www.cafekoper.nl
Het gezelligste terras van Zandvoort

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

vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners

vhg

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel: 023-57 17093

Versteege’s IJzerhandel
Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5719058
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Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

www.oudzandvoort.nl

“Hoort, burgers, hoort!”
Reacties van lezers

door Peter Bluijs

Door het verschijnen van twee themanummers achter elkaar is het negen maanden geleden dat deze
rubriek werd geplaatst, dus ditmaal heel wat pagina’s “Hoort, burgers, hoort!”.
Graag wil ik allen die geschreven, gemaild of gebeld hebben bedanken en de lezers oproepen om
vooral te blijven reageren.

De Kabelwachters
Klink nummer 113, pagina 11
In het foto-onderschrift werd gemeld
dat nummer 6 Kees Seders zou zijn,
maar volgens mevrouw Van der
Waals-Koning uit Zoetermeer is het
A.J. van der Waals, haar schoonvader, destijds hoofd van de MULO
(school B aan de Hogeweg). Zij kan
zich nog goed herinneren hoe hij
zich inpakte voor het wachtlopen;
het was die winter bitterkoud.
Zij sluit haar brief af als “oud Zandvoortse, die dat altijd zal blijven”.
Van de heer H.J. Smit uit Sneek
ontving ik een uitgebreide reactie.
Hij citeert uit een soort dagboek van
zijn oma, mevrouw Bisenberger-van
Melsem.
“14 december 1941: 72 Zandvoorters zijn aangewezen om te posten
aan de Zeeweg omdat er een telefoonkabel is doorgesneden.
27 januari 1942: Zandvoort is voor
de tweede maal gestraft. Nu wegens
een doorgesneden noodkabel in het
dorp. Er posten 240 mensen om
de twee uur. Deze nacht vroor het
17 graden en overdag was het 10
graden onder nul.
8 februari 1942: de wacht is - na
vier weken - afgelopen. Drie personen zijn door koude en longontsteking gestorven. Er waren nachten bij
met 17, 18 en 19 graden vorst.”
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Tevens stuurde de heer Smit een
kopie van een “aanslag in het
zoengeld” opgelegd “wegens in den
nacht van 5 op 6 Januari 1942 te
Zandvoort gepleegde sabotagehandelingen.” Was gedagtekend 31
december 1942, dus bijna een jaar
later.

Ambulante verkoop op het strand, reeds in de twintiger jaren. De naam van
de man rechts is Kemp.
Thalassa
Klink nummer 114,
pagina Thalassa 6
In het artikel over Strandpaviljoen
Thalassa wordt geschreven dat de
heer Ruckert een ambulante handel
had en met fruit ventte. Dat zal best
enige tijd zo geweest zijn, maar de

pioniers die met twee manden fruit
aan een juk op de schouders op het
strand liepen waren volgens mij
Gerrit Kerkman (“Botje”) en mijn
opa Frits Ottenbros. Zij deden dit
vanaf eind veertiger tot begin zestiger jaren.
Was getekend: Fred Schilpzand.
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Melkboeren op
stap
Klink nummer 115,
pagina 11
Als bij een vrolijke
groepsfoto meerdere
keren de naam mevrouw Koper voorkomt
dan is in het geheel
niet duidelijk welke
meneer Koper bij welke
mevrouw Koper hoort.
Hans Gansner koppelde
de dames aan de passende melkboer zodat
de juiste stellen samen
gezien kunnen worden.
16 vrouw van 12,
14 vrouw van 13,
17 vrouw van 36,
19 vrouw van 20,
21 vrouw van 43.
22 is mevrouw Bastens.
23 vrouw van Jan Koper, loodgieter
bij A. Paap (de Gladde).
34 Dien van Warmerdam.
35 R. Balk.
37 C.,
38 R. en
39 H. van Warmerdam.
Dr. Ir. S.L. Louwes.
Klink nummer 116, omslag
Op mijn vraag naar de namen van
de bemanningsleden op de foto
kreeg ik antwoord van een der opvarenden, namelijk Piet Koper, zelf fier
staand op de voorplecht van de redboot. Zonder aarzeling noemde hij
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de andere deelnemers aan deze oefentocht op: Floor Koper, schipper;
Maarten Castien, reserveschipper;
Ad Bos, motordrijver en de opstappers Cees Koper en (kolenboer) Jaap
Schuiten. Achter de overslaande golf
staan Piet Koper, Jan Koper en Ab
Kraaijenoord.
Fotografie: Bakels
Klink 117
Folkert Bloeme stelt in een uitvoerige mail o.a. het volgende: “Ik
vraag mij af of Bakels wel in 1874
een winkel is begonnen in de Kerkstraat. Het pand waar het over gaat
werd in 1873 of 1874 als Bazar in
gebruik genomen door de directrice
van het Badhuis voor Minvermogenden, mejuffrouw Wolterbeek. Zij
stopte met dit werk in 1882.
Uit diverse artikelen in de Zandvoortse kranten is op te maken dat
Bakels op 26 april 1881 in het pand

met de naam Bazar zijn winkel
opende met behoud van die naam.
Wellicht dat daardoor een misverstand is ontstaan. De naam Bazar
bestaat dan vanaf 1874 en de winkel van Bakels in de Bazar vanaf 26
april 1881. Wie zal het weten?”
Voorts kwamen nog de volgende opmerking en aanvullingen
binnen.
Onder de afbeelding op pagina 7
staat “....rechts daarvan Hotel Beau
Site en vervolgens Hotel Noordzee.” Hotel Noordzee is dan echter
nog niet gebouwd en wat je ziet (onder de vlag rechts) is café-restaurant
Kuipers, waarvan hierbij een afbeelding. Dit café-restaurant is ook te
zien op pagina 12, op de foto met de
IJsdijk te Zandvoort 1890 / 1891.

www.oudzandvoort.nl

Villa Minerva
Bij de strandfoto van Bakels (pagina 9)
schreef ik “Iets links van het etablissement is nog net de spits van de toren
van de Hervormde kerk te zien”. Dat
was niet correct, want deze opname
is gemaakt richting het noorden, met
het Grand Hotel links op de duinen.
De spits is van Villa Minerva, destijds
gelegen op de kruising van de Dr.
Mezgerstraat met de Burg. Engelbertsstraat en de Zeestraat. Voor een goede
plaatsbepaling verwijs ik naar pagina
39 van de Klink-editie “Kaalslag aan
de kust”.

Villa Minerva

De situatie rond 1910. Achter de villa staat het Circus, gebouwd in 1904. Rechts van de weg is (waarschijnlijk) nog
een restant te zien van de rail van de paardentram, die - eind negentiende eeuw - liep van Kurhaus/Passage naar
Hotel d’Orange. Voor een overzicht vanuit de lucht: zie pagina 39 in “Kaalslag aan de kust” (Klink 118).
(lees verder op pagina 9)
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Visspecialiteitenrestaurant

De Meerpaal

J

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451
Garantie voor Topkwaliteit
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U bent van harte welkom bij Lenie & Floor
Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort
Telefoon: (023) 571 21 71

r

id

In- en verkoop van sieraden
Reparaties van sieraden, horloges en klokken

Haltestraat 39A ◊ 2042 LK Zandvoort
Tel: 023 - 571 55 74

FOTO MENNO GORTER
Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal

• 1 uur service Analoog & Digitaal
• Afdrukken vanaf negatief, dia,
foto of digitaal tot 30x45 cm
• Pasfoto’s • Portretfotografie
• Batterijen • Fotoalbums
• Lijsten op maat
Grote Krocht 26 • Zandvoort • Tel 023 5730600

www.fotomennogorter.nl
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(lees verder op pagina 12)

S.S. Alba
De voorzitter
van de Helderse
Historische Vereniging, Maarten
Noot (oud-loods en
secretaris van de
KNRM Den Helder)
mailde interessante
aanvullingen op
de fotoplaat van de
S.S. Alba (pagina
13). “Uiterst links
zou een bomschuit
liggen. Volgens mij
is dat niet zo. Het
zijn allemaal Texelse
botters, of beter
gezegd Blazers,
een type botter. De
Texelaars waren
vroeger meestal
betrokken bij het
lossen van gestrande
schepen, ze waren daarin gespecialiseerd. Ik heb het ook opgezocht
in het Vliegend Blaadje, de voorloper van de Helderse Courant, nu
Noordhollands Dagblad. In de krant
van 19 april 1905 wordt vermeld
dat de Texelse botters die langszij
lagen waren geladen met maïs van
de Alba (linksonder op de foto is
de lading prima te zien) en dat op
zaterdagavond een van de Texelaars
levenloos werd aangetroffen in het
ruim van het schip. N. Schellinger
uit Oudeschild kwam om doordat de
natte maïs giftige dampen veroorzaakte.
Op 24 mei 1905 meldt de krant dat
de vissers weer thuis zijn gekomen
De Klink, nummer 119, zomer 2010

daar het contract voor het lossen
afgelopen is.
In de krant van 4 februari was
trouwens uitvoerig bericht over de
redding. En op 5 april 1905 kon
men lezen, dat de kapitein door het
Admiraliteitshof in Londen voor
3 maanden geschorst was wegens
slecht zeemanschap: hij had niet
genoeg lodingen verricht voor de
kust”.
Er is nog meer informatie
over de kustvaart uit die periode
te achterhalen via
het Regionaal Archief in Alkmaar,
http://kranten.archiefalkmaar.nl
Zoekterm Alba, tijd 1905 en het
Vliegend Blaadje voor verscheidene
krantenberichten over het schip.

Vooral de zeer oude kranten van
Den Helder kunnen over Zandvoort
bijzonder interessante berichten
bevatten.
Weegstoel
Op pagina 38, onderste foto, is een
deel van een weegstoel zichtbaar.
Ger Cense diepte uit de archieven de
daarbij behorende advertentie met
afbeelding op.
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Souvenirs van toen (5)

Souvenirs waren populair in
bepaalde perioden, zo ook
rond 1915-1925. Wat opvalt
zijn de felle kleuren die in
die jaren gebruikt werden en
de diversiteit. Mede door de
aandacht die er aan besteed
is zijn de voorwerpen bij
wijze van spreken “mooi van
lelijkheid”.
Het peper- en zoutstel is te
dateren rond 1920; de andere
souvenirs zijn nog iets ouder,
van omstreeks 1915.
Peper- en zoutstel in de vorm
van een verrekijker met links
een strandgezicht met de oude
watertoren en rechts een panorama
van de Strandweg met het Groot
Badhuis. Alhoewel het natuurlijk
geen gebruiksobject is, is het
verbazingwekkend gaaf voor een
dergelijk oud stuk.
Een bijzonder fraaie porseleinen
vaas van 18 cm hoog, uitgevoerd in
twee kleuren lila, met een aantal
badkoetsjes en uiterst rechts Grand
Hotel Wüst.
Bakje van ca. 15 cm lang met
onbekende functie, in de vorm van
een schelp. Op de voorgrond een
strandgezicht en op de achtergrond
Hotel d’Orange en de watertoren.
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