
Dit bijzonder fijn uitgewerkte 
schaaltje met een doorsnede van 
12 cm. is gemaakt van ongemerkt 
wit porselein. Omdat het zulk 
kwetsbaar materiaal is mag het 
een wonder heten dat het gaaf 
gebleven is.

Porseleinen vaas met daarop het 
raadhuis. Het kleurgebruik is 
typerend voor die periode.

Ook dit bijzondere melkkannetje 
met een afbeelding van het strand 
en een babbelwagen is rond 1915 
gefabriceerd.

Met enige weemoed denk ik aan 
dit mooie bord, dat bij mij aan 
de muur hing. Helaas brak het 
touwtje………..

Arie Koper

11 l 643De Klink, nummer 119, zomer 2010



Ook op Kerkstraat 26
Bij de voorbereidingen van het 
Bakels-nummer heb ik getracht zo 
compleet mogelijk te zijn. Dan is het 
toch bijzonder om tijdens de genoot-

schapsavond van 26 februari j.l. 
door de voorzitter verrast te worden 
met aanvullende informatie in de 
presentatie “Bakels, fotograaf en 
ondernemer”. 

Bakels heeft namelijk ook – zij het 
kortstondig – een winkel gedreven 
op het adres Kerkstraat 26. 

Kaalslag aan de Kust
Klink 118
Drukkerij Nederlof heeft er dankzij 
de opmaak- en computervaardigheid 
van Leonie Veenboer een prach-
tig nummer van gemaakt. De foto 
Zandvoort vanuit zee (pagina 4 en 
5), de opname op pagina 37 en die 
van de bouw van het Gasthuishofje 
(pagina 60 en 61) zijn bijvoorbeeld 
ontstaan door de digitale bewerking 
van een aantal foto’s tot één aanslui-
tend beeld. 

Een speciaal woord van dank aan 
Johan en Els Hoogervorst, alsmede 
de familie Brune, die ervoor gezorgd 
hebben dat dit bijzondere nummer 
in korte tijd, ruim voor de herden-
king van de gevallenen op 4 mei en 
Bevrijdingsdag, bij al onze leden in 
de bus lag. 

Gezien het speciale karakter van 
dit nummer en het feit dat 65 jaar 
vrede een lesonderwerp was heeft 
het Genootschap deze editie aange-
boden aan groep 8 van de Hannie 
Schaftschool, de Nicolaasschool, 
de Duinroos, de Beatrixschool, de 
Mariaschool, de Oranje Nassau-
school alsmede aan de Gertenbach 

Kerkstraat 26 met de etalage van Caspari (Ameublementen, bedden en ma-
trassen), die na Bakels het pand betrok (1907). Links het politiebureau, met 
klok en (brieven)bus voor badgastenbriefjes. Rechts een man met juk voor het 
pand van Potte Kees.

(vervolg van pagina 9)
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Mavo. Ze hebben de Klinken na een 
toelichting van onze vice-voorzitter 
Ankie Joustra enthousiast aanvaard. 

Mede hierdoor is ruim aandacht 
besteed aan de Tweede Wereldoor-
log en de betekenis voor de directe 
woonomgeving.  
Interessant is overigens om te horen 
dat “jongeren” van na de oorlog 
vooral onder de indruk waren van 
de zogenaamde “Bekendmakingen”. 
Als nuttig wordt beschouwd dat op 
veel foto’s delen van nu nog bestaan-
de gebouwen voorkomen, zodat men 
met De Klink in de hand op stap 
kan om de impact van de kaalslag te 
ervaren. 
De tijdlijn, die een en ander in een 
ruimere context plaatste, bleek voor 
velen een nuttige opfrisbeurt van 
hun geschiedkundige kennis.  

De heer G. Kiefer belde mij naar 
aanleiding van de vliegtuigvleu-
gel op pagina 26 en vertelde dat hij 
getuige was geweest van de nood-
landing van de betreffende Junkers 
88. Het restant van het toestel heeft 
wegens de strenge winter na de lan-
ding nog maanden op de vloedlijn 
gestaan. 

Vrij kort na de oorlog, toen de heer 
Kiefer een café-restaurant dreef ter 
hoogte van de Boulevard Paulus 
Loot, kwam er een Duits stel bij 
hem in de zaak. De man vroeg hem 
waar die mooie watertoren toch was 
gebleven. De heer Kiefer verbaasde 
zich over zijn interesse als Duit-
ser, waarop bleek dat dit de piloot 
van het toestel was geweest. Zijn 
interesse voor de watertoren was 
trouwens een beroepsmatige. In die 

tijd had men nog geen radarappara-
tuur. “Als je een bombardements-
vlucht naar Engeland had uitge-
voerd en je kwam terug bij de kust, 
dan vloog je noordwaarts totdat …je 
de Zandvoortse watertoren zag. Daar 
moest je rechtsaf en zo bereikte je 
de landingsbaan van luchthaven 
Schiphol”.

Pension Paula (pagina 12) 
In 1935 is pension Paula verkocht 
en verbouwd en omgedoopt in 
Trocadero. De voormalige eigenaar 
had de naam Paula meegenomen 
en vestigde zich van 1935 tot 1942 
op Boulevard Barnaart nummer 1. 
Dus keizerin Sissi van Oostenrijk 
logeerde niet in dit pand, maar in de 
villa Paula, gelegen aan de Boule-
vard de Favauge 29.  

Dit fragment van een juskom uit 
Hotel Noordzee is aangetroffen 
bij de afgraving van een stuk duin-
terrein, ten behoeve van de bouw 
van de nieuwe golftassenloods op 
het terrein van de Kennemer Golf en 
Country Club. Het is gevonden door 
mevrouw L. Wijsmuller en Boude-
wijn M. Duivenvoorden maakte er 
deze foto van.

Bijgaand een deel van een luchtfoto met daarop Villa Paula aan de Boule-
vard de Favauge 29.
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Bij het zien van zo’n aantrekkelijk 
affiche heb je nog maar één wens: 
zo spoedig mogelijk naar die 
sprookjesachtige plek toe! De tekst 
- in het Frans, zoals gebruikelijk 
eind 19e eeuw en gericht op de 
betere kringen - somt de pluspunten 
op van het maison de tout premier 
ordre (eigentijds vertaald: vijf 
sterren) Grand Hotel met honderd 
kamers. Zo bestond een suite uit 
zitkamer, slaapkamer en badkamer 
met warm en koud stromend water. 
De gasten hadden onder meer de 
beschikking over een feestzaal, 
bar Americain, conversatieruimte, 
een biljartgelegenheid, maar ook 
over een lees- en rookzaal en een 
schrijfsalon. In het hotel was een 
kapper beschikbaar; wel handig 
voor na het tennissen.
En automobielen waren eventueel te 
huur.     

Het sfeervolle affiche is getekend 
door Adolph Friedländer (1851-
1904).

De Hamburgse drukkerij 
Friedländer heeft zich van 
1872 tot 1935 speciaal 
toegelegd op het vervaardigen 
van circusaffiches. Oprichter 
was Adolph Friedländer, die 
kleurenlitho’s van een zeer hoge 
kwaliteit op de markt bracht. 
Wegens de Joodse signatuur van de 
drukkerij was de firma genoodzaakt 
in 1935 de deuren te sluiten. In 
dat jaar rolde het laatste ontwerp, 
affiche nummer 9078, van de 
pers. Deze nummering was in 
1890 ingevoerd en maakte een 
chronologische rangschikking en 
datering mogelijk. Het nummer op 
deze afbeelding is helaas niet te 
lezen.

Is circusaffiche-specialist 
Friedländer op Zandvoort geweest 
ten tijde van de voorstellingen van 
Circus Wulff in 1903, verbleef 
hij om gezondheidsredenen in het 
Grand Hotel (hij was namelijk 
al ernstig ziek) en zou hij toen 
deze wervende illustratie gemaakt 
hebben?

Het Circus Wulff bestaat trouwens 
nog steeds, al meer dan 115 jaar. 

Peter Bluijs

Het Grand Hotel, Zandvoort
Bain de Mer du nord, Hollande

A. Friedländer in 1895
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gOZ-activiteiten in 2010

Stamboomonderzoek is een van de snelst groeiende 
hobby’s. En dat niet alleen voor ouderen, ook jonge-
ren houden zich hier steeds meer mee bezig.
Internet heeft een volledig nieuwe dimensie toege-
voegd aan het zoeken in archieven; er kan al zeer 
veel onderzoek thuis gedaan worden met behulp van 
uw computer.
Hoe gaat stamboomonderzoek in zijn werk, waar 
moet ik beginnen, hoe kom ik verder, wat moet ik hier 
in Zandvoort uitzoeken, ik kom niet van hier, ik heb er 
geen ervaring mee, waar vind ik wat en vooral hoe?
Allemaal vragen die “we” graag willen beantwoorden 
en “wij” willen u - volledig kosteloos – graag wegwijs 
maken.
Wie zijn “wij”? Wij zijn ervaringsdeskundigen - een 
mooie vertaling voor vrijwilligers - die al ruim 25 jaar 
met veel plezier deze hobby uitoefenen.

U kunt met al uw vragen bij ons terecht op zaterdag 25 
september en 27 november van 10.00 uur tot ca. 13.00 
uur in het Zandvoorts Museum. Wij hebben com-
puters bij ons met daarop een enorme hoeveelheid 
gedigitaliseerde genealogische naslagwerken.

Op zaterdag 30 oktober zijn wij aanwezig op de jaar-
lijkse Historische Markt in gebouw De Krocht waar u 
tevens alle historische verenigingen van Zandvoort 
zult aantreffen.
Bovenstaande is een initiatief van het Zandvoorts 
Museum, het genootschap “Oud Zandvoort” en de 
Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling 
Kennemerland.

Op zaterdag 8 oktober is de genealogische dag in 
het Noord-Hollands archief te Haarlem. Hier zijn dan 
minimaal 20 vrijwilligers beschikbaar die u kunnen 
bijstaan bij het zoeken in de archieven. Wij zien u 
graag op een van deze dagen om u te helpen bij uw 
stamboomonderzoek. 

Leendert de Jong

LAAt UW fAMILIEGEScHIEDENIS NIEt VErLOrEN GAAN!

Stamboomonderzoek

ZoNdag 8 augustus: Het genootschap “Oud Zandvoort” zal de hele dag een stand op de markt in 
het centrum bemannen. Hier zullen leuke souvenirs en geschenken te koop 
zijn met oud Zandvoort als onderwerp.

Zaterdag 28 augustus: Inloopochtend Genealogie in het Zandvoorts Museum.
Zaterdag 11 september: Open monumentendag met als Zandvoorts thema “De smaak van water.”
Zaterdag 25 september: Inloopochtend Genealogie in het Zandvoorts Museum.
Zaterdag 30 oktober: Inloopdag Genealogie in gebouw De Krocht
Zaterdag 30 oktober: Jaarlijkse open dag in gebouw De Krocht. Alle historische verenigingen 

zullen daar met een kraam aanwezig zijn met informatie over hun activitei-
ten. Tevens kunt u ter plaatse en direct bij de stand van het GOZ historische 
documenten, foto’s, dia’s e.d. betrekking hebbend op het verleden van Zand-
voort door ons laten scannen.

VrijdagaVoNd 19 NoVember: Viering 40-jarig jubileum van het genootschap “Oud Zandvoort” in gebouw 
De Krocht.

Zaterdag 27 NoVember: Inloopochtend Genealogie in gebouw De Krocht

Noteer deze data alvast in uw agenda. u bent van harte welkom!
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Zandvoort op linnen

een KOrte 
biOgrafie

Salomon Garf (1879-1943) werd 
aan de Oude Zijds Voorburgwal in 
Amsterdam geboren als zoon van 
Emanuel Garf en Sophia Kok. Zijn 
vaders familie was generaties lang 
werkzaam geweest in de diamantsec-
tor. Salomon trad echter niet in de 
voetsporen van zijn voorouders. Hij 
voelde zich meer aangetrokken tot 
het kunstenaarsvak. Onder andere 
volgde hij de kunstnijverheidsschool 
en de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten. Daar kreeg hij les van Au-
gust Allébé, C.L. Dake, N. van der 
Waay en G. Sturm. Met het schilderij 
Elisa wekt het kind der Sunamitische 
weduwe op dong hij mee naar de Prix 
de Rome. 

Op 16 mei 1907 trouwde hij met Eva 
Cosette Baszanger in Amsterdam. Na 
de Rijksacademie vestigde hij zich 
met zijn vrouw in Laren. In 1908 
hield hij zijn eerste tentoonstelling 
waar hij een werk verkocht aan een 
museum in Boekarest. In Laren 
schilderde hij vooral interieurs, land-
schappen en boerentypen, maar hier 
was hij zelf niet zo tevreden over. 
Hij verhuisde naar Amsterdam in 
de hoop daar met meer bevrediging 
te kunnen schilderen. Hij ging er 
onder andere portretten maken, vaak 
van zijn zoontje en van zijn vrouw. 

In 1914 kreeg Garf de Willink van 
Collenprijs voor het schilderij Mijn 
atelier, waarop zijn zoontje te zien is. 

Garf was lid van ‘Arti et Amicitiae’ 
en bekleedde korte tijd de func-
tie van tweede secretaris. Bij zijn 
vijftigste en zestigste verjaardag 
werden er grote overzichtstentoon-
stellingen van zijn werk georgani-
seerd. In de jaren dertig was Garf 
betrokken bij de kunstenaarshulp 
aan vluchtelingen uit nazi-Duitsland. 
In de bezettingstijd werd het Garf 
als jood onmogelijk gemaakt vrij te 
werken. Garf werd secretaris van de 
aankoopcommissie van de ‘Van Leer 
Stichting’, die joodse kunstenaars 
tijdens de bezetting in hun levenson-
derhoud steunde. Salomon Garf werd 
gedeporteerd en in augustus 1943 in 
Auschwitz vermoord.

in ZandvOOrt

Volgens een door Garf gedateerde 
en gesigneerde tekening Vissersschip 
in Zandvoort was de toen twintigja-
rige schilder hier al in 1899. Deze 
potloodtekening (27,5 x 37 cm) werd 
samen met vier andere tekeningen 
op 4 september 2005 bij het veiling-
huis Glerum in Amsterdam geveild 
en bracht slechts 75 euro op. 

Hoewel er in de literatuur en de 
persgegevens van de Rijksdienst 
voor Kunsthistorische Documentatie 
in Den Haag niets wordt vermeld 
over zijn belevenissen in het dorp, 
heeft Zandvoort op de kunstenaar 
toch een goede indruk gemaakt 
want in juni 1910 maakt hij deze 
zonnige aquarel getiteld Een zomerse 

salomon garf op het strand van Zandvoort
Wanneer deze klink voor u ligt, is het hoog zomer. misschien leest u dit artikel in uw tuin, op uw 
balkon of op het strand en heeft u al weer mooie zomerse plaatjes mogen schieten. begin negen-
tiende eeuw werden er ook al veel foto’s gemaakt van de zomer in Zandvoort. de joodse schilder 
salomon garf legde het Zandvoortse strand echter vast op doek en papier.

De Engelbertsstraat ten tijde van Salomon Garf. Rechts het huis met erker 
(nummer 2), waar hij met zijn familie in 1916 verbleef.
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Zandvoort op linnen
dag op het strand van Zandvoort. 
Een paar jaar later schilderde hij 
het doek Op het strand van Zand-
voort, met in de achtergrond (v.l.n.r.) 
naast de linker vlaggenmast op het 
strand het grijze houten paviljoen 
Germania, Hotel d’Orange aan de 
kant van de Strandweg, de oude 
watertoren en uiterst rechts het 
Groot Badhuis. Aan de hand van de 
gebouwen in de achtergrond is het 
doek te dateren tussen 1912 (bouw 
watertoren) en 1918 (Germania 
door brand verwoest). Boven op de 
vleugel van Hotel d’Orange staat 
de oude pompinstallatie (met vlag) 
die het hotel van water voorzag. Met 
de komst van de watertoren werd 
deze niet meer gebruikt. Het rode 
dak onder de watertoren is van villa 
Stella Maris, in 1903 gebouwd in 
opdracht van E. de Launoy.

garf in de 
ZandvOOrtse 
Kranten

In de Zandvoortsche Courant van 
1908 duikt zijn naam voor het eerst 
op. Hij wordt geprezen als ‘een 
veelzijdig ontwikkeld schilder van 
groote gaven’. Zeven jaar later komt 
zijn naam voor op de badgastenlijst. 
In 1915 staat hij ingeschreven met 
vier personen in een huis aan de 
Burgemeester Engelbertsstraat 3, 
waar ook de Zandvoortse wagenma-
ker C.J. van Keeren woonde. Een 
jaar later logeerde hij met drie per-
sonen aan de overkant op nummer 
2, het huis van opperbrandmeester 
en huisschilder J. van den Bos. Op 
de foto is het huis met erker aan de 
rechterkant goed te zien. In 1916 
wordt zijn naam genoemd in verband 

met een verloting van schilderijen 
ten bate van de vereniging ‘Tram 
7.40. E.S.M’. Garf bracht hiervoor 
een schilderij in, dat in de krant 
omschreven werd als een ‘modern 
stuk: strandgezicht’. Een jaar later 
geeft hij opnieuw een schilderij weg 
ten bate van de verloting van deze 

Salomon Garf, Een zomerse dag op het strand van Zandvoort, gesigneerd, 
geannoteerd en gedateerd r.o. S. Garf juni ‘10/Zandvoort, potlood en aqua-
rel op papier, 12 x 14 cm.
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vereniging. Ten slotte is in 1925 het 
werk van Garf te zien bij een ‘Ten-
toonstelling Moderne Hollandsche 
Meesters’ in het Kurhaus.

Op de veiling bij Glerum zijn nog 
twee andere potloodtekeningen van 
Garf geveild, getiteld: Cosette aan ’t 

strand, Zandvoort, gesigneerd links 
onder (12,2 x 20 cm) en Zandvoort, 
augustus ’32 (12,5 x 18,1 cm). De 
tekening van zijn vrouw Cosette aan 
’t strand moet voor 1928, het jaar 
van haar overlijden, zijn gemaakt. 
Van de laatstgenoemde twee 
tekeningen en die van het vissers-

schip zijn helaas geen afbeeldingen 
bekend. Meer werk van Salomon 
Garf is te bewonderen in het Joods 
Historisch Museum in Amsterdam.

Anne Marion Cense

Salomon Garf, Op het strand van Zandvoort, doek, gesigneerd r.o., 49 x 66 cm.
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Op de bres
voor behoud van het mooie, 

en
ontwikkeling van het goede

in en voor Zandvoort

Actief meedoen en / of meedenken?
Bel fractievoorzitter Carl Simons 

023 - 571 27 51, 
 Ouderen Partij Zandvoort (OPZ)

Het genootschap ‘oud Zandvoort’ 
heeft een serie van 6 fraaie 
mokken laten maken. de 
mokken zijn voorzien van oud- 
Zandvoortse afbeeldingen: het 
Circustheater, de blauwe tram, 
het gasthuis, de redboot, de 
gasthuisstraat en de oude 
watertoren.

de mokken kosten € 9,95 per stuk.
bij aankoop van de serie van 6 stuks wordt de prijs 
voor leden van het goZ € 8,95 per mok. 

Niet-leden kunnen de 
bekers ook aanschaffen bij 
Bruna Balkenende aan 
de Grote Krocht of bij het 
Zandvoorts Museum.

Voor bestellingen: 
de penningmeester, 
de heer M. Crabbendam 
(023-5712514).

8.95

Gebouw “De Krocht”
Alle actuele informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl

20 l 652 www.oudzandvoort.nl


