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30e jaargang, nummer 120

‘De Klink’

Kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

Het Genootschap 40 jaar jong:
de 1760 leden gepasseerd en
nog wat mooie getallen
Op 11 december aanstaande is het 40 jaar geleden dat het Genootschap “Oud Zandvoort“ werd opgericht. Onze zustervereniging
“De Wurf” stond aan de wieg en zag een gezonde telg. Zo gezond
zelfs, dat na vier decennia het ongekende aantal van 1760 leden
is overschreden. Het bestuur en alle medewerkers zijn er dan ook
trots op dat deze mijlpaal is bereikt. De groei is te danken aan het
enthousiasme van de vele mensen die in al die jaren hun krachten
en tijd hebben gegeven aan het Genootschap.
Tot de wensen voor de toekomst
behoort het ontwikkelen van een
digitaal informatie- en documentatiecentrum in het museum. De
bezoekers zouden via multimediale
presentaties kennis kunnen nemen
van de geschiedenis van Zandvoort
en de visserij, de omgeving met zijn
flora en fauna, het badleven van
vroeger, het vooroorlogse dorp, de
wederopbouw en de gestrande plannen.
Anno 2010 heeft het Genootschap
een groot ledenbestand met een enthousiaste kern. Deze kleine groep
is erin geslaagd om veel historisch
materiaal digitaal vast te leggen.
Om een indruk te geven: meer dan
23.000 beelden en ruim 200 korte
films en filmfragmenten over Zandvoort zijn opgeslagen, ruim 800
tekstdocumenten zijn via de computer in te zien en daarbij komt nog
het millenniumcadeau met 60.000
pagina’s Zandvoortse kranten. Onze
website is in een jaar tijd door
meer dan 7.000 mensen bezocht en
die hebben samen circa 100.000
pagina’s opgevraagd. Via de Nederlandse Genealogische Vereniging

afdeling Kennemerland kunnen
meer dan 38.000 stambomen van
Zandvoorters en aan Zandvoort
gerelateerde families worden geproduceerd. Al het genoemde materiaal
staat ten dienste van de Zandvoortse
gemeenschap en andere geïnteresseerden.
Het Genootschap ontwikkelt zich
voorspoedig. Een digitale kring
van belangstellenden in Zandvoorts
verleden heeft zich om het bestuur
geformeerd en wisselt historische
kennis uit. In de laatste jaren is
een aantal archieven van plaatselijke bedrijven en verenigingen bij
het Genootschap binnengekomen.
Dit interessante en vaak unieke
materiaal blijft nu bewaard en kan
gebruikt worden voor publicatie en
onderzoek. Het Genootschap is regelmatig behulpzaam bij verzoeken
om documentatie ten behoeve van
afstudeerscripties, tentoonstellingen,
onderzoeken, enzovoorts.
Vermeldenswaard is tevens dat
de provincie Noord-Holland een
meerjarig programma uitvoert “om
tot versterking van de ruimtelijke
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kwaliteit en identiteit van de NoordHollandse kustplaatsen te komen”.
Een onderdeel van dit programma is
het in kaart brengen van verdwenen
cultureel erfgoed. Het beeld dat
hierdoor ontstaat, moet de discussie over toekomstige ontwikkelingen
stimuleren. Ook Zandvoort wordt in
het onderzoek meegenomen en het
adviesbureau dat hiermee belast is
heeft het Genootschap om medewerking gevraagd.
Het was een voorrecht om zo lang
voorzitter te zijn. Deze inspirerende
club, bestaande uit mensen met veel
liefde voor ons dorp, maakt het verenigingsleven tot een feest. Hoewel
ik tijdens de komende ledenvergadering van mei 2011 na 16 jaar
afscheid zal nemen als voorzitter
zal ik het feest nog niet verlaten. Ik
wens u allen nog een goede toekomst en … geniet van het verleden.
Ger Cense,
voorzitter
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A. Joustra-Brokmeier
(Ankie)
vice-voorzitter
andere functies:
• kerkrentmeester van de
Protestantse Kerk Zandvoort
• secretaris toneelvereniging
Wim Hildering
• oud-voorzitter van de
Zandvoortse Reddingsbrigade

M. Crabbendam (Matthé)
penningmeester sinds 1995
lid vanaf de oprichting in 1970
andere functies:
• 1956-2006 penningmeester
voetbalvereniging TZB

H. van der Leden de Groot (Henny)
bestuurslid
andere functies:
• vice-voorzitter van de Stichting
Molen De Adriaan - Haarlem
• bestuurslid van
de Bibliotheek Zandvoort

Drs. G. Wilmink (Gerald)
bestuurslid
andere functies:
• directeur Museum de Cruquius
secretaris Bunkermuseum (i.o.)
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Ing. G. A. Cense (Ger)
voorzitter sinds 1995
andere functies:
• lid van de Raad van Advies
Historisch Museum Haarlem
• oud-lid Monumentencommissie

C. Draijer (Cor)
secretaris
webmaster
andere functies:
• secretaris Stichting
Collectie Attema
• oud-secretaris
Jutters mu-ZEE-um
• oud-bestuurslid van het Stekkie

M. Kiefer (Martin)
bestuurslid
archivaris
digitalisering historisch
materiaal
fotograaf
redactielid
andere functies:
• bestuurslid Stichting BZCE

Ing. L.J. de Jong (Leendert)
bestuurslid
andere functies:
• voorzitter van de
Genealogische Vereniging
Nederland, afdeling
Kennemerland

www.oudzandvoort.nl

De mensen achter
het Genootschap “Oud Zandvoort” en “De Klink”

P. L. A. Bluijs
(Peter)
hoofdredacteur
“De Klink”
2001-2010

Drs A.M. Cense
(Anne Marion)
redactielid
• kunsthistorica met
specialisatie:
Zandvoortse
schilderkunst

M. Bluijs-Bakker
(Marianne)
eindredactie
“De Klink”

A. Koper (Arie)
digitale voorbereiding
“De Klink”
redactielid
• 1985-2010 secretaris van
het Genootschap

N. Sandbergen-Kerkman
(Nel)
redactielid
andere functies:
• journaliste bij de
Zandvoortse Courant
• lid redactie radio ZFM/GMZ
• lid commissie
Algemene Begraafplaats
• secretaris Jutters mu-ZEE-um
• secretaris Stichting BZCE

R. Hoogervorst (Ronald)
ledenadministratie Genootschap sinds 1994
E. Hoogervorst-Schuiten (Els)
verzending “De Klink” sinds 1994

F. E. Brune (Fried)
wijkindeling en bezorging “De Klink”
vanaf het eerste nummer in 1980
J. Brune-Paap (Jans)
wijkindeling en bezorging “De Klink”
vanaf het eerste nummer in 1980
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Jhr. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort
023 - 5715715
info@cvl.nu | www.cvl.nu

goz 40 jaar!
Programma van de

feestelijke

“GENOOTSCHAPSAVOND”
op vrijdag 19 november 2010

De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden in gebouw “De Krocht”. De zaal is open om 19.15 uur.
Vanaf die tijd kunt u genieten van een doorlopende diavoorstelling over het Zandvoort van vroeger.

20.00 uur:
20.10 uur:
		
21.30 uur:

Welkomstwoord door voorzitter Ger Cense
Terugblik op 40 jaar Genootschap
Verrassende multimediale presentatie door het bestuur
Pauze (waarin nog loten te koop zijn)

22.00 uur:
		
		

Bijzondere verloting
Ter gelegenheid van ons jubileum is er een uitgebreid
en aantrekkelijk prijzenpakket!

22.15 uur:
		
		
		

Zandvoort in de vorige eeuw, deel 13
Onlangs heeft het Genootschap weer de beschikking gekregen over nieuwe (oude)
filmbeelden die niet eerder door het GOZ vertoond zijn.
Deze filmbeelden zijn gecompileerd en digitaal bewerkt door Cor Draijer.

22.45 uur:

Sluiting.

Toegangskaart
Wegens de te verwachten grote belangstelling
zijn wij genoodzaakt om deze keer toegangskaarten voor onze leden verplicht te stellen.

zaterdag 13 november,
in het Zandvoorts Museum,
tussen 13.00 en 17.00 uur.

De kaarten zijn gratis voor leden en te
verkrijgen op:
zaterdag 30 oktober,
tijdens de Historische Open Dag in
Gebouw De Krocht, tussen 10.00 en 15.00 uur.

Alleen leden die zelf niet in staat zijn een
toegangsbewijs af te halen kunnen er een
reserveren bij Ankie Joustra,
telefoon 023-571 5155.

zaterdag 6 november,
in het Zandvoorts Museum,
tussen 13.00 en 17.00 uur.

N.B.: er kunnen maximaal twee kaarten
per lid uitgereikt worden;
verder geldt: zolang de voorraad strekt!
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Het team van Lagarde-Fotografie feliciteert
het Genootschap “Oud Zandvoort”
met het 40-jarig jubileum

Het vertrouwde adres voor al uw:
Pasfoto’s € 9,95
Studio-opnames
Trouwreportages
Bedrijfsreportages
Themastudio
&
Fotoboeken
Kalenders
Fotolijsten
Fotoalbums
Canvas doeken

Lagarde-Fotografie
Kerkstraat 6 - 2042 JE Zandvoort - 023 - 572 01 93
info@lagarde-fotografie.nl - www.lagarde-fotografie.nl

De ouders van
het Genootschap
“In het laatst van de maand mei
1970 werd op initiatief van de
Zandvoortse Folklorevereniging
“De Wurf” in beginsel besloten tot
de oprichting van een Genootschap
“Oud Zandvoort”.
Dit Genootschap, waarvan de
definitieve oprichting na afloop
van de zomermaanden kan worden
verwacht, stelt zich ten doel om te
komen tot een verdere documentatie
van de geschiedenis van Zandvoort
en tot het conserveren van alles wat
ondermeer ook op het gebied van
oudheidkundige voorwerpen nog
voorhanden is.
Tijdens de voorlopige oprichtingsvergadering kwam voorts de idee
naar voren, zo mogelijk in samenwerking met de gemeente, een
historische expositie te houden.
Burgemeester en wethouders konden
zich desgevraagd met deze idee
verenigen, waarna ondergetekenden,
als voorbereidingscommissie, plannen hebben uitgewerkt, die resulteerden in een tentoonstelling, welke
als motto kreeg:
“Zandvoorts historie, wegwijzer naar de toekomst!”
(in het Gemeenschapshuis, van
25 juli t/m 8 augustus 1970.
Toegangsprijs f 1,-)

Als eerbetoon aan onze oprichters
hierbij de omslagen van het
verenigingsblad van “De Wurf”.
Onder redactie van de heren J.J.
Koning en Jb. Paap verscheen het
eerste nummer in februari 1982
en het achtste, tevens laatste, in
november 1983.

De voorbereidingscommissie (tevens
het eerste bestuur van het GOZ):
B. Gansner
Th.B.M. Hilbers
G. Althuisius
J.A. Steen
Ir. C.J. Wagenaar
P. Brune”
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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
8 l 668

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

www.oudzandvoort.nl

1945 .

1950 . 1955 . 1960
Kerkstraat, 1960

Visspecialiteitenrestaurant

De Meerpaal

J

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451
Garantie voor Topkwaliteit

i
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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
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Dansclub OKÉ
Al snel na de bevrijding keerden vele evacués terug naar Zandvoort. Het aantal inwoners, op 1
januari 1945 nog 1856, steeg in één jaar naar 6959. Mede hierdoor en de behoefte om een nieuw
leven op te bouwen bloeide het verenigingsleven als nooit tevoren. Bekende verenigingen waren o.a.
“Op hoop van zegen”, “Wim Hildering” en “Sandevoerde” (toneel), Folklorevereniging “De Wurf”
en de Zandvoortse Muziekkapel. Nog meer vrolijkheid was er te vinden bij dansclub OKE. Deze
opname is uniek, want fotomateriaal was zeer schaars.

De “Stemmingsband” speelde
gedurende het hele seizoen dag in
dag uit op het strand en trok van
noord naar zuid en van zuid naar
noord. Dat betekende ongeveer 20
kilometer lopen per dag door het
warme mulle zand, met de instrumenten in de hand, omstuwd door
groepen kinderen. Gemiddeld werd
wel dertig maal per dag het “Lang
zal ze leven” gespeeld; door de band
kortweg aangeduid met “levenslang”…

“de man met de harmonica”. Naast
hem achter het drumstel Ted Serné.
Op de voorgrond Rob van Toornburg, als 12-jarige. Van hem weten
we de datering en plaats: 1946, op
het zuiderstrand.
Gedurende de wintermaanden
werden vele feestjes en partijen
opgeluisterd door de Zandvoortse
Zeemansband, de stemmingsband
voor uw feest- en dansavonden, met
muziek van Engel Paap en Gerard
Nijkamp (niet op de foto).

Dit Zandvoortse strandorkest was
in 1932 opgericht door Engel Paap,

De Klink, nummer 120, najaar 2010, 40 jaar GOZ
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Zandvoort
wordt herbouwd!
door Martin Kiefer

Zoals bekend werd in de oorlogsjaren 1942-1943 ons complete
zeefront over een lengte van 3 kilometer door de Duits bezetter volledig en systematisch gesloopt. Daarbij werd al het puin
afgevoerd, inclusief de funderingen. Maar reeds in 1943, toen de
Duitsers hun plannen hadden uitgevoerd, werd door (voormalig)
burgemeester Van Alphen begonnen met het opzetten van een
herbouw- of wederopbouwplan.

De heer Van Alphen was in het
najaar van 1942 van zijn functie
ontheven en vervangen door de
N.S.B.-burgemeester van Bloemendaal. Gedurende de rest van de
oorlog hield Van Alphen contact
met de gemeente en zijn ambtenaren en was hij derhalve goed op de
hoogte van alles wat er daar gebeurde. Hij woonde in die periode
in Velp en kwam met de trein naar
Amsterdam en Heemstede om daar
met zijn ambtenaren de plannen
te ontwikkelen. In 1943 zocht hij
contact met de Haarlemse architect/
stedenbouwkundige ir. G. Friedhoff
en liet hem een plan ontwikkelen
voor een geheel nieuwe Zandvoortse
kuststrook. En al op 18 mei 1945
werd ir. Friedhoff door het College
van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort officieel aangesteld
als projectleider van het wederopbouwplan.
Het wederopbouwplan
Als uitgangspunt werd het massatoerisme gekozen; de nieuwe
badplaats moest een grote stroom
bezoekers kunnen verwerken. Er
moest echter ook rekening gehouden
worden met de lokale bevolking, die
te verdelen was in de mensen die
hun brood in Zandvoort verdienden
en een grote groep forensen. De
basis van het wederopbouwplan
bestond dus uit een splitsing in
toeristen, forensen en het oude
dorp met zijn bewoners. Voor de
groep toeristen werd het gebied
rond de noordboulevard (vlak voor
de Zeestraat) gereserveerd. Hier
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luchtfoto/impressie van het Zomercentrum aan de kop van de
Zeestraat en het Winter/Zomercentrum aan de kop van de Kerkstraat
zouden grote hotels, pensions en
cafés moeten komen in het zogenaamde “Zomercentrum”. Door het
samenvoegen van alle seizoensbedrijven wilde men voorkomen dat de
badplaats in de winter een “dichtgespijkerd” aanzien vertoonde. De
kern van dit gebied was een ruim
plein, waaraan het grootste badhotel
zou zijn gelegen samen met winkelgalerijen en paviljoens. Op dit plein
konden concerten worden gegeven,
er kon gewinkeld worden en van het
uitzicht genoten. Het werd omsloten
door twee vleugels, waarin verschillende horecagelegenheden gepland
waren. In het duingebied achter
de boulevard was voorzien in een
toekomstig recreatiegebied. Hier
was ook een autoweg geprojecteerd.
Een fraaie weg door het duingebied,
die in 1946 al “in een vergevorderd
stadium van uitvoering is, een weg

die bovendien enkele dagen per jaar
voor sportieve doeleinden gereserveerd wordt!”
Er werd ook gedacht aan de aan- en
afvoer van de vele te verwachten
auto’s. Het zou niet juist zijn om het
autoverkeer over de boulevard te
laten lopen, omdat dit het strandleven zou verstoren. Derhalve werd
er een brede verkeersweg gepland
achter de boulevard, om zo het
drukke verkeer van de Zeeweg op
te nemen. Deze route zou langs het
dorp voeren, richting Bentveld en
Aerdenhout.
Vervolgens was er ter hoogte van de
Kerkstraat voorzien in een kleiner
centrum voor zomer- en wintervertier. Dit in de vorm van een kleiner
badhotel, een schouwburgzaaltje,
enkele bioscopen en vele terrassen.
Verder zouden de gesloopte delen
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van de oude dorpskern in de oorspronkelijke stijl herbouwd worden.
En waren er langs de Boulevard
Paulus Loot villa’s gepland.
Ingenieur Friedhoff had als stedenbouwkundige voor Zandvoort een
plan neergelegd dat gezien moest
worden als een visie, een - of beter
gezegd zijn - kijk op de toekomst.
Hij liet de eventuele uitvoering over
aan de wil van de gemeente en de
artistieke vrijheid van de architecten. Van zijn grootse plan is niet
veel terechtgekomen. Hoofdzakelijk omdat hij een luxe, of liever
gezegd mondaine badplaats voor
ogen had, terwijl op dat moment in
de gemeente meer de wil aanwezig
was een badplaats te maken voor de
“gewone man”. Laten we ook niet
vergeten dat er woningnood heerste.
De uitvoering van zijn plan werd
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Zomercentrum

Het centrale plein in het Zomercentrum.
Het Zomercentrum, te bouwen aan de kop van de Zeestraat, zou ondermeer bestaan uit:
1 groot hotel met concert- en andere zalen en 354 bedden, 10 winkels, 2 galerijen, elk met 10 winkelruimten,
6 kiosken, 7 pensions met in totaal 567 bedden, 9 cafés, 1 bioscoop, 5 appartementenhotels voor tezamen 384
gezinnen, 1 badinrichting, 4 fietsenstallingen, 1 autostalling, alsmede het Zuiderbad.
Het Zomer- en Wintercentrum aan de kop van de Kerkstraat zou bestaan uit: 1 hotel met café-restaurant en theater,
120 bedden, 4 flatgebouwen voor 95 gezinnen, 2 cafés, 1 cineac, 1 rijwielstalling, 21 winkels of bedrijven, 3
werkplaatsen, 1 hofje met 28 woningen, 148 woningen en 109 herenhuizen en villa’s.
Het eindpunt van de tram zou verplaatst worden van het Tramplein naar de Haltestraat, ter hoogte van café Neuf,
waarna de badgasten via de Pakveldstraat, uitkomend bij het Zomercentrum, naar het strand konden.

Plan Friedhoff noordboulevard
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dus aanzienlijk simpeler en goedkoper. En zoals zo vaak gebeurt, ook
in het heden, werden de bijzondere,
vaak beeldbepalende elementen
geschrapt, om budgettaire redenen.
Van het plan werd als eerste, in
1947, het Gasthuishofje gebouwd.
De huizen langs de Burg. Engelbertsstraat volgden in 1948 en de
Rotonde werd evenals de watertoren
in 1951 voltooid. Verder werd rond
1950 begonnen met de villabouw
langs de Boulevard Paulus Loot en
de Brederodestraat. Later werden
de flats langs de noordboulevard
gerealiseerd (1960). Van het grootse
“Zomercentrum” werd nooit iets
uitgevoerd. Op die plaats werd rond
1962 begonnen met de ontwikkeling
van Hotel Bouwes Palace. Waar het
kleinere badhotel - ter hoogte van de
Kerkstraat - was gepland werd rond
1953 Hotel Bouwes gebouwd. Een
grote badgelegenheid zoals “Zuiderbad”, geïnspireerd op het verleden,
was nog wel opgenomen in het plan
maar de uitvoering werd te kostbaar
en daarom zag men ervan af.
Als we op dit moment terugkijken
op de plannen van ir. Friedhoff dan
kunnen we stellen dat zijn visie een
heel goede was. Verschillende pun-

ten zijn in latere jaren min of meer
uitgevoerd. Opmerkelijk is echter
dat het belangrijkste gedeelte uit
zijn plan, het Zomercentrum, niet
werd gerealiseerd.
Dit had tot gevolg dat er midden in
onze boulevard een groot kaal plein
ontstond tussen Hotel Bouwes Palace en het Schuitengat. Het gedeelte
dat wij nu “Middenboulevard” zijn
gaan noemen en waarvoor wij plannen proberen te ontwikkelen, opdat
het een functie kan krijgen, met een
betere uitstraling.

Gijsbert Friedhoff
(1892-1970) studeerde
bouwkunde aan de TH te
Delft. Hij werkte ondermeer
als bouwkundig ingenieur en
architect in Haarlem.
Van 1946 tot 1957 was
hij Rijksbouwmeester.

Misschien was de visie van ir.
Friedhoff 60 jaar geleden zo gek nog
niet . Was het toen uitgevoerd dan
hadden we nu met een heel andere
(Midden) boulevard gezeten.

Bekendheid verwierf hij
o.a. met de stadhuizen van
Enschede en Sliedrecht.

Plan Friedhoff zuidboulevard
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De strandweg

De Strandweg in het voorjaar van 1946. Er liggen nog restanten van de betonnen versperringen en een grote bunker
ontsiert de duinenrij. Toch zijn de strandpachters al weer druk doende hun nering op te bouwen in de verwachting van
eindelijk weer een goed strandseizoen.
Onder aan de Strandweg is een deel van de politiepost zichtbaar.

We gaan weer gezellig “naar Zandvoort al aan de zee”. Er staan weer wat kiosken langs de strandafgang. De
Wereldkroniek moet je lezen om op de hoogte te blijven. Rechts van de Strandweg café-restaurant Sandevoerde, gebouwd
tussen 23 maart en 14 mei 1947 door de firma Berkhout.
16 l 676
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In plaats van het populaire ezeltje rijden
op het strand kon men in Zandvoort een
ritje maken op een pony bij Kees Snelles
(zijn zoon startte later rijschool Snel-les).
Van alle tijden: de liefde van meisjes voor
paarden.

Creatief ondernemen aan de kop van de Zeestraat.
Met op de achtergrond het station (nog zonder klok), een grote legertent, de redschuur met daarvoor de ijsbar en
patattent van Molenaar – na de oorlog eerst op de Hogeweg ter hoogte van de Westerparkstraat gesitueerd - staat een
vijftal gloednieuwe “fietstaxi’s”.
Het blad Cities plaatste in juli 1948 deze afbeelding met de volgende tekst: “Gasless cars called “Fietstaxis” make their
debut at Zandvoort-by-The-Sea, Holland. If you don’t mind pedaling you can get a nice breezy ride. The cars are made
of light-weight metal with one control for steering and a set of double pedals for pedaling. Car can carry two in front
with a rumble seat for a third passenger. Wheels are bicycle type. Cars can be rented by hour or day. It’s a break for the
Dutch, who are forbidden by law to use their autos on Sunday in order to save gas.”
De Klink, nummer 120, najaar 2010, 40 jaar GOZ
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N.V. Corodex
In september 1945 werd in De Nieuwe Zandvoortse Courant als
volgt een belangrijke industriële vestiging aangekondigd, die
spoedig zijn deuren zou openen, namelijk de N.V. Corodex:
“Het is een dochteronderneming
van de N.V. Verenigde Delfstoffen
Petroleum Mij., die in 1933 in Plan
Noord een groot fabriekscomplex
liet bouwen. Het prachtige gebouw
werd in de oorlogsjaren achtereenvolgens door de Duitsers en de
geallieerde troepen gebruikt. De
machines, die in 1939 reeds wachtten op plaatsing, zijn gedurende de
oorlogsjaren ondergedoken geweest.
De N.V. Corodex legt zich toe op de
fabricage van kunststoffen, remvoeringen e.d. en zal zich de eerste
tijd uitsluitend bezighouden met het
vervaardigen van bakeliet en het
maken van voorwerpen van deze
kunststof. Later zal de productie
worden uitgebreid tot de vervaardiging van celluloid, remvoeringen,
kunsthars en vele andere artikelen.
Het bedrijf zal een continu bedrijf
zijn, dag en nacht zal worden doorgewerkt. Een belangrijk deel van de
fabricage zal geëxporteerd worden.

Het voorlopige werkprogramma
bestaat uit de vervaardiging van per
week:
55.000 lampfittingen, 30.000
schakelaars, 28.000 plafondplaten,
10.000 kapdragers, 30.000 zekeringhouders, 5.000 deurkrukken en
5.000 brievenbusplaten. In eerste
instantie zal men beginnen met 100
man personeel (draaiers, fitters, instrumentmakers, fabrieksarbeiders,
fabrieksmeisjes en chauffeurs), maar
dit zal zeer spoedig opgevoerd worden naar ten minste 200 man. (Dat
werden er uiteindelijk ruim 400!)
Wie de modern ingerichte fabriek
beziet, met haar enorme hallen,
haar overvloed aan lucht, licht en
zon, haar prachtige ligging midden
in de duinen, wie ziet welk een grote
aandacht er besteed is aan hygiëne,
douches, wasgelegenheden enz., die
moet wel tot de conclusie komen,
dat arbeid in deze modelfabriek het
werken tot een vreugde maakt!”

Zandvoortse Courant 10 januari 1950.

Advertentie opening Vijverhut 1950.

De toonzaal van De Corodex met electrotechnisch materiaal, lymen en kitten
en perspoeders en plaatmateriaal.
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Tachtig jaar lang, maar vooral in de
jaren na de bevrijding, was “Zomerlust” voor de Zandvoorters hét adres
voor het verenigingsleven. De grote
zaal leende zich goed voor toneelvoorstellingen en andere podiumactiviteiten. Er was voldoende ruimte
voor publiek en tijdens de populaire
dansavonden hebben veel Zandvoortse meisjes en jongens de eerste
schreden op het vrijerspad gezet…
Het pand werd in 1905 gekocht door
Maarten Cornelis Snijer (zoon van

de beroemde Jan Snijer) die er in
datzelfde jaar een concertzaal bij
bouwde, met ingang aan de Baan. In
1920 moest hij om gezondheidsredenen de zaak verkopen en nam Carl
Stein deze over. Na de oorlog kocht
een zekere P(iet) A. Waterdrinker,
afkomstig uit Beverwijk, het gebouw
en begon er een meubelzaak. Een
aantal jaren later echter kreeg “Zomerlust” zijn oude functie als café
terug. De drie zoons Siem, Benno
en Jaap Waterdrinker hebben de
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zaak met verschillende activiteiten,
waaronder de bekende veilingen,
tot 1986 voortgezet. Toen werd het
complex verkocht aan een projectontwikkelaar die er Circus Zandvoort bouwde, een amusementshal
en (film)theater met een opvallende
architectuur.
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De landelijke organisatie
“’s Zomers Buiten” opende op
12 april 1930 een vakantieoord in het bekende pand aan
de Dr. C.A. Gerkestraat. Tot
aan de Tweede Wereldoorlog
kwamen jaarlijks vele duizenden mensen hier hun vakantie
vieren.

De Schelp
’s Zomers Buiten

Tijdens de oorlog is het een verblijfplaats geweest van de Duitsers en
de ingehuurde slopers, die toen een
belangrijk deel van ons dorp hebben
afgebroken. Kort na de bevrijding
werd het gebouw in gebruik genomen door de stichting “Nederland
Helpt Indië” en werd de naam
veranderd in hotel “De Schelp”.
De stichting, onder aanvoering van
Nico Bouwes, huisvestte hier de
gerepatrieerden uit NederlandsIndië. Op dat moment waren er
ruim 220 kamers met 300 bedden
beschikbaar en was het het grootste
hotel aan de Noordzeekust. De omschrijving van de inrichting luidde:
“Moeite noch kosten zijn gespaard,
dit hotel te maken tot hetgeen het
thans geworden is, alle overdadige
luxe en weelde vermijdend, doch
uiterst praktisch, comfortabel en
gerieflijk ingericht, met een zéér
goede keuken. Tijdens de opening
sprak de voorzitter van de stichting
“’s Zomers Buiten” de hoop uit dat
de gerepatrieerden weer spoedig een
eigen huis en haard zullen kunnen
stichten en dat daarna dit hotel zal
gaan beantwoorden aan de eigenlijke bestemming, namelijk “een goed
hotel voor minder gespekte beurzen,
waaraan in Zandvoort zulk een grote
behoefte bestaat”.
Begin jaren vijftig werd deze functie
opgeheven en voorzag de heer Bouwes een kostbare verbouwing voor
het complex. Hij koos voor de mogelijkheid een nieuw hotel te plaatsen
aan de boulevard.
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De toko

De TOKO lag in de duinreep even ten zuiden van het voormalige Noorderbad/
Riche. De TOKO, in 6 weken tijd neergezet door aannemer J. van Sluisdam,
werd opgeleverd op 12 juli 1947. In het gebouw was niet alleen ruimte gevonden voor een winkel en ijssalon; de gemeente huurde een gedeelte ten
behoeve van een kleine politie- en EHBO-post en een kantoortje voor het
toezichthoudend personeel van het tentenkamp. De huur bedroeg f 250,- voor
de periode van 1 mei tot 30 september. Eigenaar was de heer C.A. Polak. In
1952 had deze de ruimte echter zelf nodig en plaatste – na overleg met de
gemeente – voor eigen rekening naast de winkel een klein houten gebouwtje
voor de kampopzichter. Dat voldeed niet, waarna Publieke Werken voorstelde
een nieuwe post boven het in aanbouw zijnde toiletgebouw – even ten zuiden
van de TOKO – te plannen. Naderhand werd in dit pand een vestiging van de
SPAR ondergebracht.
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Op het noordelijke strand bij de
TOKO hadden vier kampeerverenigingen hun domicilie: “Voorwaarts”,
K.V.A., K.V.S. en Helios. Vooral
Amsterdammers bivakkeerden hier
elk jaar van 1 mei tot 15 september.
Zo’n 600 à 700 gezinnen ontvluchtten de “benauwde stad” om van
strand, zee maar vooral van de frisse
lucht te kunnen genieten. Honderden
mannen gingen dagelijks vanaf de
campings naar hun werk; de trein
van ’s morgens zeven uur werd dan
ook de kampeertrein genoemd.
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Strandbad Noord
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Riche Bad
Begin juni 1950 was het
dorp weer een zwembad rijk.
Het wedstrijdbassin van het
voormalige Noorderbad werd
immers tijdens de oorlogsjaren grotendeels vernield. Het
kostte ruim drie maanden
om alle stukken beton, puin
en bergen zand af te voeren,
waarna een (wedstrijd)bad en
een ondiep kinderbad gebouwd
konden worden. Men verwachtte veel van de prestaties tijdens
het wedstrijdzwemmen in de
25 meter banen; het bassin
was namelijk gevuld met zout
water, wat de snelheid te goede
zou komen.

www.oudzandvoort.nl

1945 .1950 .1955 .1960

De Rotonde
Eeuwenlang, vanaf het ontstaan van Zandvoort
tot aan juni 1951 was de schuin aflopende
Strandweg de natuurlijke entree naar strand en
zee. Wat in het plan van wederopbouw opgenomen was, een uitzichtpunt met aan weerskanten een trap, zou ook gerealiseerd worden.
Bij het bereiken van het hoogste punt gaat de
vlag in top en gaan de noeste werkers er even
voor staan. Nauwelijks leesbaar, rechtsonder,
het stempel van fotoatelier Anth. Bakels.

Strandpaviljoen “De Rotonde”
speelde in op het nieuwe Zandvoort
door het bedrijf naar de pas geopende strandafgang te noemen. Let
op de geheel verwijderbare zijkant
en het eenvoudige interieur. Aan de
vloedlijn staat een haring(hand)kar.
Later werd strandtent 9 het “Terminus” van Jan en Ots Termes, weer
later “Maritiem” en nu staat hier het
jaarrondpaviljoen “Haven aan Zee”.
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Verkiezing Miss Zandvoort, 1950

Als je met de ogen van nu naar deze
aardige foto’s uit 1950 kijkt, vallen
er direct een paar dingen op.
Bijvoorbeeld, dat niet alle kandidates het aandurfden om op hoge hakken het wat wankel ogende plankier,
de Zandvoortse catwalk, te betreden. Een buikje stond deelname
bepaald niet in de weg, zolang dat
maar degelijk in textiel verpakt was.

En hoewel het verslag in de Zandvoortse Courant vermeldt, dat het
“allergrootste deel der strandbevolking niet de minste belangstelling
toonde”, zien we veel ogen gericht
op het charmante tafereel, zelfs
vanaf de boulevard. Het publiek
lijkt de wedstrijd overigens wel
serieuzer te nemen dan de vrolijk
lachende meisjes.

Het waren allemaal verschillende
types en qua kapsel, badkleding, figuur en houding was alles mogelijk.
De normen en regels voor “officiële”
verkiezingen zullen uiteraard strikter geweest zijn, maar toch blijkt uit
die verscheidenheid, waarbij “het eigene” veel meer geaccepteerd werd
dan nu, hoeveel er ook op dit gebied
veranderd is.

De winnaressen kwamen allemaal
uit Amsterdam. Zouden de Zandvoortse schonen de moed niet gehad
hebben? De uiteindelijke nummer
2, Mimi Kok, zou de later bekende
actrice kunnen zijn.
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waren zestig jaar geleden vast heel
blij met een bloemetje en de eer.
Zoals de meeste mensen dat waren
met dergelijke initiatieven, die wat
fleur brachten in de sobere tijd van
de wederopbouw.
Marianne Bluijs

Over de fraaie prijzen in de aankondiging van het spektakel wordt
niet meer gerept. De deelneemsters
www.oudzandvoort.nl
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en de Winnaressen zijn...
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1946 - 1950

1945 .1950 .1955 .1960
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Op dit overzicht vanaf de in
aanbouw zijnde watertoren is te
zien dat er in het najaar van 1950
al veel voortgang gemaakt is: de
Rotonde, de drie flatgebouwen
aan de Boulevard de Favauge, de
woningen aan de dorpszijde van
de Burg. Engelbertsstraat en die
aan de Thorbeckestraat, alsmede
een deel van de kop van de
Kerkstraat, smederij Gansner, het
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hotel aan de Thorbeckestraat en het
tankstation zijn gereed. De flats aan
het Badhuisplein staan nog in de
steigers.
De sneeuw moet wel erg vroeg in
het najaar gevallen zijn, want de
strandtenten staan er nog.
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De water- of uitzichttoren
Na de vernietiging in 1943 van de
watertoren werd de druk in het buizennet tot stand gebracht door een
drukketelinstallatie bij het pompstation op de grens Bentveld/Aerdenhout. In 1948 werd aan architect
J. Zietsma opdracht verleend tot het
ontwerp van een nieuwe toren, met
daarin twee waterreservoirs van 425
en 525 m3.
Aanvankelijk zou er een ronde toren
komen, doch op aandringen van de
raadscommissie wijzigde de architect zijn ontwerp in een oktogonaal
(achthoekig) bouwwerk, dat in
februari 1950 werd aanbesteed.
Mensen zonder hoogtevrees aan het werk.

Wel 35 aannemers dongen mee en
de laagste inschrijver, Philips Bouwbedrijf te Haarlem, werd het werk
gegund voor een prijs van f 391.000.
In april 1950 werd gestart met de
bouw en in maart 1951 werd het
hoogste punt bereikt. In een publicatie in het Bouwkundig Weekblad
uit 1952 wordt Friedhoff, een vertegenwoordiger van de Delftse School,
genoemd als co-architect.

Het storten van de betonnen vloeren rondom de liftschacht.

De watertoren geheel in de steigers.
Vanaf het hoogste punt van de bouwsteiger(!)
werd de foto genomen die prijkt op de achterzijde van
Klink 118, Kaalslag aan de Kust.
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Vanaf de uitzichttoren had men een goed beeld van de bouwactiviteiten, o.a. in de Marisstraat en aan de Boulevard
Paulus Loot.
Op 20 mei 1952 werd de watertoren door de Commissaris van de
Koningin geopend. De toren heeft
een hoogte van 48 meter boven
straatpeil en van 60 meter boven de
zeespiegel.

Door de inbouw van een liftinstallatie en de inrichting van de top als
café-restaurant kreeg Zandvoort een
uitzichtgelegenheid die in particuliere exploitatie is gebracht en een
attractie van belang is gebleken. In

de benedenruimte werden de kantoren en dienstruimten van het wateren gasbedrijf ondergebracht.

1952

Op 60 meter
boven de zeespiegel
genieten van het
prachtige uitzicht.
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Souvenirs van toen (6)
De water- of uitzichttoren
was al in de jaren 50
beeldbepalend voor
Zandvoort en het is dan
ook niet verwonderlijk dat
er in die periode een grote
verscheidenheid aan souvenirs
met dit thema is vervaardigd.
Een wandelstok was toen een
“must”; dit SOUVENIRPLAATJE
werd er met 2 kleine spijkertjes
aan bevestigd. Een wandelstok
met veel plaatjes uit verschillende
steden of zelfs landen was een soort
statussymbool.
Een sierlijke witmetalen
(vermoedelijk alpaca)
BRIEFOPENER, 13 cm lang.
Mijn verzameling LEPELTJES
met de watertoren is uitgebreid;
dit springt er uit wegens de fraai
geëmailleerde uitvoering.
Het destijds veel gebruikte
SIGARETTENPIJPJE was ongeveer
10 cm lang.
ZILVEREN BEDELTJE
Een driedimensionale gipsen
TEGEL, 13,5 x 16 cm; deze werden
destijds verkocht bij de firma
Drommel, onder aan de Kerkstraat.
Van de tegel waren verschillende
uitvoeringen beschikbaar, met
ondermeer het Raadhuis, het
Kerkpad en het oude Gasthuis. Ze
waren er overigens ook in een zwartwit versie.
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EEN ZIJDEN ZAKDOEKJE OF
POCHET
Voor de kinderen was er natuurlijk
een VLAGGETJE, voor aan de fiets.

Een VAASJE van Delfts blauw
aardewerk, ongeveer 10 cm hoog.
Uiteraard waren er ook
verbruiksartikelen, zoals de twee
afgebeelde SUIKERZAKJES.
Het (kinder)KAARTJE voor de lift
mag hier natuurlijk niet ontbreken;
zo te zien mocht je zowel naar boven
als naar beneden met hetzelfde
toegangsbewijs! Maar kinderen
vonden het vaak veel spannender
om al die trappen af te rennen!
Een ca. 15 cm hoog porseleinen
THEEPOTJE van Petrus Regout uit
Maastricht.
De bijbehorende KOP EN
SCHOTEL is gemerkt: Royal
Sphinx Maastricht.
Arie Koper
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Begin 1951 liet Eddy Fransen door
de firma Sluisdam een paviljoen
bouwen op het zuidelijkste puntje
van de boulevard. Architect was de
heer Loogman, vader van de latere
schoolmeester Gé Loogman.
Paviljoen Zuid werd wereldberoemd
in Nederland; vele bekende landgenoten waren er te gast, onder wie de
Brenninkmeijers, diverse artiesten,
prins Bernhard en later, tijdens hun
verlovingstijd, prinses Beatrix en
Claus.

Paviljoen
Zuid

Het paviljoen was tientallen jaren
lang vooral in de wintermaanden
een geliefd rustpunt na een strandwandeling. In deze eenvoudige,
maar sfeervolle omgeving kwam je
na een kop erwtensoep of warme
chocolademelk weer op temperatuur.
Het verhaal gaat dat er in de begintijd - vanaf het circuit - een ballonvaart georganiseerd werd, waarbij
een van de genodigden Godfried
Bomans was. Ter hoogte van de
watertoren raakte de ballon echter
in de problemen en kwam bij een
voorzorgslanding in zee terecht. Ed
Fransen heeft de speciale gast toen
met behulp van een stel steigerplanken gered. Bomans is nog jaren
klant geweest en schonk zijn redder
een aantal van zijn boeken.
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De heer J.B.Th. Hugenholtz, directeur Touring Zandvoort, feliciteert
Ed A. Fransen met de opening van zijn Paviljoen Zuid in april 1951.
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