
Najaar 1951. De nieuwe watertoren wordt op schitterende wijze door de zon aangelicht, hotel Bouwes staat nog in de 
steigers en het strand is verlaten. 
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De Brederodestraat vormt een duidelijke grens tussen de bebouwing aan de zuidzijde van het dorp en de duinen. Over 
het spoor de voetbalvelden van Zandvoortmeeuwen.

1945.1950.1955.1960
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Vanhier is een veelzijdig kantoor op het 

gebied van accountancy, fiscaliteit en advies. 

Door onze uitgebreide vakkennis én 

nuchtere mentaliteit helpen we iedere 

ondernemer met vraagstukken op financieel 

of administratief gebied. Want ons uit-

gangspunt blijft: een onderneming voeren 

is al ingewikkeld genoeg, dan kun je beter 

met beide benen op de grond staan.

 DGA/MKB-advies  administratieve diensten  fiscale diensten

 accountancy  vermogensplanning  bedrijfsjuridisch advies
  fusie, overname en opvolging  controlling  online diensten

Adres	 :	 Kostverlorenstraat	121
Postadres	 :	 Postbus	286
	 	 2040	AG	Zandvoort

e-mail	 :	 notarissen@zandvoort.knb.nl

Telefoon	 :	 (023)	571	68	41
Telefax	 :	 (023)	571	20	88
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In de nacht van zaterdag 31 januari 
op zondag 1 februari 1953 woedde 
er een zeer zware westnoordwester-
storm en was het tevens springtij. 
Bij Riche-bad spoelde de helft van 
het pas in 1950 geopende zwembad 
met pompenkelder en al weg. Het 
hoofdgebouw bleef gespaard omdat 
er daarvóór nog een grote bunker 
lag. Langs de gehele kust nam de 

kolkende zee een grote hoeveelheid 
zand uit de zeereep mee. 

Meerdere strandtenthouders raakten 
al hun spullen kwijt, het nieuwe 
toiletgebouw bij het tentenkamp ver-
dween in de golven, bij de Rotonde 
sloeg het water de deuren weg. De 
reddingspost Ernst Brokmeier viel 
van de bunker waarop deze 

gebouwd was en Kiefer’s Paviljoen 
bleef ternauwernood (op centimeters 
na) staan. 

In Zandvoort vielen er geen slacht-
offers. De watersnoodramp kostte in 
Zeeland aan bijna 2000 mensen het 
leven en op de Noordzee verging een 
aantal schepen met man en muis, 
waarbij wel dorpsgenoten betrokken 
waren.

De watersnooDramp

De zee geeft, de zee neemt; 
een cliché als harde 
werkelijkheid.

Dankzij een restant uit 
de Tweede Wereldoorlog 
bleef het pand van Riche-
bad tijdens de nacht 
van de watersnoodramp 
behouden.

1945.1950.1955.1960
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Het in 1953 geopende Hotel 
Bouwes stond op de plaats waar 
voor de oorlog het niet minder 
bekende, ja zelfs in heel Europa 
beroemde, Hotel “Groot Badhuis” 
was gevestigd. Midden in de 
wederopbouwperiode besloot de uit 
Alkmaar afkomstige Nico Bouwes 
een groot hotel te realiseren aan 
het Badhuisplein. Zijn plannen 
konden mede door een donatie van 
fl. 600.000,- uit het Marshall-plan 
uitgevoerd worden.

Hotel Bouwes

De eerste steen, in het bezit van het Zandvoorts Museum.Artist’s impression van het gebouw.

De heer en mevrouw Bouwes met dochter Joke.

Het is voor een hele generatie Zandvoorters al bijna een 

onbekend pand, maar voor de wat ouderen vertegenwoordigt 

“Bouwes” meer dan een stukje geschiedenis. 
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De bekende architect Jan Wils 
tekende een gebouw van drie 
verdiepingen met ruim 120 kamers, 
een café-restaurant voor 350 gasten, 
vele terrassen en een miniatuur 
golfbaan. 

De eerste steen werd gelegd 
door Bouwes’ dochter Joke op 
24 augustus 1952 en de officiële 
opening door Burgemeester Van 
Fenema vond plaats tijdens de 
pinksterdagen in mei 1953, in 
aanwezigheid van vele belangrijke 
gasten. 

Hotel Bouwes

Een scala aan bouw-
activiteiten, van boven 
naar beneden:
Garage Davids en 
de woningen aan de 
Burg. Engelbertsstraat 
alsmede de redschuur 
staan in de steigers.
De bouw van de twee 
winkels met bovenwo-
ning aan het Bad-
huisplein moet nog 
beginnen.
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Het representatieve Hotel Bouwes was jarenlang dé locatie voor 
ontelbaar veel diners, recepties en trouwpartijen: stijlvol en met uitzicht 
op zee.

Bouwes werd gesloopt in 1987 
om plaats te maken voor “meer 
eigentijdse gebouwen”. Het 
resultaat na bijna een kwart 
eeuw is ……een lege vlakte, een 
winderig gat, niet uitnodigend 
voor de badgast op weg naar 
het strand en bepaald geen 
visitekaartje voor ons dorp.

1945.1950.1955.1960
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Watertoren 
vanuit de
 duinen.

Zandvoort-Bad 
vanuit zee, 

1955. 
Tot aan de voltooiing 
van Bouwes Palace 

gold de watertoren als 
“hét landmark”.

De kop van de 
Kerkstraat. Vanaf 
het punt van de 

vooroorlogse 
Bakels’ Bazar ziet 

men anno 1951 links 
de Buureweg en rechts 

de opgeleverde woningen 
aan de Thorbeckestraat. 

De nieuwe watertoren 
domineert het beeld.
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Ogenschijnlijk een standaard 
panoramafoto van Zandvoort 
met Hotel Bouwes, Boulevard 
de Favauge en het strand. Het 
bijzondere is dat rechtsboven, 
aan de kop van de Zeestraat, 
de Wiener Bonbonnière te 
zien is. Hiervan zijn namelijk 
nauwelijks opnamen bekend.

De Wiener Bonbonnière werd 
binnen enkele weken gebouwd en 
opende in het voorjaar van 1957 zijn 
deuren. Het was een cirkelvormig 
paviljoen met rondom terras en het 
bood plaats aan ca. 200 gasten. 

Eigenaar de heer J. Pas beloofde 
in zijn openingswoord dat op alle 
dagen van de week Oostenrijkse 
artiesten zouden optreden en dat 
de bediening door Oostenrijkse 
serveersters zou geschieden. Daarna 
volgde een feestelijk programma 
met o.a. citerspel, jodelzang, een 
orkest (zonder blaasinstrumenten) 

De Wiener BonBonnière

Oberbayern en 

dancing Italia, 

1959 t/m 1963.

Opening Oberbayern

en een conferencier. De Zandvoortse 
Courant vermeldt: “dat de Wiener 
Bonbonnière door zijn leuke vorm 
een prachtige onderbreking biedt 
van de eentonige boulevard-flat-
bebouwing”.

Eerder diende het pand in Bonn 
als tijdelijk conferentieoord van 
bondskanselier Adenauer.

Met het doorbijten van een worstlint 
werd “Oberbayern” vlak voor 
Pinksteren 1959 door wethouder 
G. Tates geopend. Bierstube 
“Oberbayern” was onderdeel van 
een tijdelijk houten gebouw dat 
stond aan de toenmalige kop van de 
Zeestraat. 
Het was een amusementscentrum 
waarin ook een tiental winkels en 
de dancing “Italia” gevestigd waren. 
Het was een seizoensbedrijf heeft tot 
in 1963 bestaan, totdat het plaats 
moest maken voor de bouw van 
Bouwes Palace.
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De technische dienst van Beach Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots
kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en exotische computers kunt bestellen bij Beach Net.

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

 Zelfs de moeilijke taak, uw data terug te halen bij een crash, is één van de specialiteiten van onze
 technische dienst van Beach Net. Kortom, Beach Net het adres voor u en uw computer.

Reparatie & Onderhoud
Verkoop & Assemblage

Internet

Haltestraat 59A 2042 LL Zandvoort
Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 19.00 uur

Tel 023-5730749 / 06-41286174 
Email: barts@beachnet.nl Internet: www.beachnet.nl 

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM
Administraties en belastingzaken

Voor ondernemers en particulieren

Voor de verzorging van onder andere uw:

* financiële administratie
* loonadministratie

* aangiften loon- en omzetbelasting
* aangiften inkomstenbelasting

* aangiften vennootschapsbelasting
* fiscale adviezen

Burgemeester Engelbertsstraat 8
2042 KN Zandvoort

Telefoon 023 - 5736028
Telefax 023 - 5736029
Mobiel 06 11325410

E-mail hampaap@hetnet.nl

Haalt u wel ecHt 
rendement uit 
uw Hr ketel?

TON BAKKER
CV-installatiebedrijf & onderhoud

storingen alle merken

Van Lennepweg 131
2041 LM Zandvoort

023-5720152
06-40295213

margaenton@casema.nl
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Eind mei 1959 wordt door bur-

gemeester Van Fenema met het 

hijsen van de U.N.O.-vlag het 

kampeerterrein “Sandevoerde” 

officieel geopend. Het terrein 

aan de Kennemerweg is eigen-

dom van de Stichting Kennemer 

Sportpark. De symboliek van de 

vlag is “dat alle kampeerders ter 

wereld zich hier in de Zandvoort-

se duinen kunnen verbroederen”, 

zoals de Zandvoortse Courant 

schreef.

Aan de realisering van dit 

kampeerterreinproject zijn drie 

jaren voorafgegaan. De ook op 

dit terrein gelegen velden van de 

voetbalvereniging The Zandvoort 

Boys werden overigens in 1952 

al in gebruik genomen. 

Op het kampeerterrein konden 

ruim zeshonderd tenten geplaatst 

worden, waarin ongeveer 2500 

kampeerders een linnen onder-

dak vonden.

Kampeerterrein 
    “sandevoerde”

De portier houdt een oogje in het zeil naast het bord met de – ondanks het ken-
nelijk beoogde internationale karakter - Nederlandstalige tekst “allen die het 
kamp betreden worden geacht bekend te zijn met het kampreglement”. 
By the way, het meisjeskamp was eerst naar beneden en dan linksaf…….

1945.1950.1955.1960

Het meisjeskamp met op de achtergrond de behuizing van de Kennemer Golf & 
Country Club.
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Het begin van 
zijn kunstenaars- 
loopbaan

Otto Boudewijn de Kat werd op 
7 juni 1907 geboren te Dordrecht. 
Het geslacht De Kat behoorde sinds 
de achttiende eeuw tot de gegoede 
burgerij en had fortuin verworven 
in het bankiersbedrijf. In 1909 ver-
huisde het gezin De Kat naar Haar-
lem, waarschijnlijk mede als gevolg 
van het faillissement van het fami-
liebedrijf. Over de jeugdjaren van 
Otto B. de Kat is niet veel bekend. 
Zijn eerste voorzichtige stappen op 
weg naar een kunstenaarsloopbaan 
zette hij op de School voor Bouw-
kunde in Haarlem. Deze opleiding 
was gericht op de praktische uitvoe-
ring van het kunstambacht. 

De directeur van de school, H.C. 
Verkruysen, leerde de jonge Otto de 
Kat kennen tijdens een vliegtuig-
demonstratie op het Zandvoortse 
strand. Verkruysen, die zelf geen 
kinderen had, nam hem mee naar 
musea en discussieerde met Otto 
over kunst. Na zijn afstuderen ging 
hij als bouwkundig tekenaar aan 
het werk bij een architectenbureau. 
Tegelijkertijd volgde hij gedurende 
enige maanden avondlessen aan de 
Rijksacademie, waar hij in aanra-
king kwam met de vrije kunsten. In 
1928 verbleef De Kat een jaar in 

Zandvoort op linnen
In de schilderkunst wordt de naoorlogse periode vooral 
gekenmerkt door het ontstaan van de Cobra groep, waarvan 
de op 5 september j.l. overleden schilder Corneille één van 
de oprichters was. Veel kunstenaars voelen zich aangetrokken 
tot de ideeën van Cobra. De in Overveen woonachtige 
kunstschilder Otto B. de Kat moest echter niets hebben van deze 
experimentele, kleurrijke en op kindertekeningen gebaseerde 
kunst. Hij liet zich liever inspireren door het impressionisme en 
schilders zoals Matisse.

otto B. de Kat (1907-1995)

Otto B. de Kat, Portret van Mieke, gedateerd l.o. Zandvoort/24 sept. 1956, 
inkt op papier, 155 x 120 mm, particuliere collectie.
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Parijs. Hier schilderde hij zijn eerste 
landschappen en stillevens.

Als een gerijpter kunstenaar keerde 
De Kat in 1929 terug naar Haarlem. 
Hier leerde hij dichteres Hans van 
Zijl kennen, met wie hij in 1930 
trouwde. In de beginperiode van 
het huwelijk reisden zij veel door 
Europa. In 1936 verhuisde De Kat 
naar Brussel, maar wegens het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog 
ging Otto weer terug naar Haarlem. 
In 1942 vestigden Hans en Otto 
zich aan het Houtmanpad nr. 8 in 
Overveen, een mooie en rustige 
plek. Een vroegere bollenschuur 
deed dienst als atelier. Afgezien van 
diverse reisjes naar het buitenland, 
bleef Otto hier wonen tot 1963.
In de oorlogsjaren bleef hij wel door-
schilderen, zo goed en zo kwaad als 
dat ging. Hij verdiende zijn brood 
met portretopdrachten, wat ook na 
de oorlog een belangrijke inkom-
stenbron was.

De naoorlogse 
perioDe tot 
De jaren zestig

Eén van de eerste dingen die De 
Kat na het beëindigen van de 
oorlog deed, was het oprichten van 
de Hollandse Aquarellistenkring, 
een kunstenaarsvereniging die een 
nieuwe impuls gaf aan het kunstle-
ven in Haarlem. 
Nadat de druk van de oorlogsjaren 
weggevallen was, begonnen zich 
duidelijk veranderingen in het werk 
van De Kat af te tekenen. Geïn-
spireerd door het impressionisme 
worden de kleuren in de schilderijen 
helderder. De nadruk ligt op de 
compositie, de mensfiguur verdwijnt 
naar de achtergrond, wordt nog 
maar terloops aangegeven, gesug-
gereerd. De houding van de mens en 
diens plaats in de ruimte zijn voor 
De Kat belangrijker dan de uitwer-
king in detail. Hij bewondert vooral 
Matisse om de vrijheid waarmee die 
de menselijke figuur in een compo-

sitie een plaats geeft, diens vrijheid 
van componeren.
Als hij in 1955 een aanstelling 
krijgt aan de Rijksacademie te 
Amsterdam en de economische 
noodzaak voor het schilderen van 
portretten verdwijnt, zal het portret 
op den duur vrijwel geheel uit zijn 
werk verdwijnen. Een portret dat hij 
in deze periode in Zandvoort heeft 
gemaakt, is een tekening van Mieke 
Peltenburg. Mieke was De Kats 

Otto B. de Kat, Vletjes op het strand van Zandvoort, 1939, olieverf op paneel, 17 x 30 cm, particuliere collectie, 
Amstelveen.

Een vlet is een klein vaartuig van 
hout; het woord komt van vlot, oud-
nederlands voor ondiep. Een vlet of 
vlotschip was dus een ondiep stekend 
schip met platte bodem, waarmee je 
ook bij laagtij of lage waterstand de 
bestemming kon bereiken. Het leen-
de zich bij uitstek om in het voor- en 
najaar in het ondiepe water naar gar-
nalen te vissen. De Zandvoortse vloot 
bestond in 1934 uit vier of vijf vletjes. 
In de zomer werden ze gebruikt voor 
pleziertochtjes. De vletjes werden ook 
ingezet door de reddingsbrigade, die 
daarmee al roeiend of zeilend (met 
spriettuig) de golven trotseerden.

1945.1950.1955.1960
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Zandvoort op linnen

favoriete model in de jaren vijftig en 
tevens zijn grote liefde, voor wie hij 
zijn echtgenote enige tijd verliet.

zanDvoortse 
vletjes
Naast het genoemde portret van zijn 
model Mieke zijn er van Otto B. de 
Kat nog vier andere werken bekend, 
die het Zandvoortse strand als on-
derwerp hebben. In 1939 schilderde 
hij vier vletjes op het strand. 
In het archief van Otto B. de Kat 
bevindt zich een map met foto’s van 
zijn werk, waarschijnlijk samen-
gesteld door de schilder zelf, in de 
periode dat hij in Overveen woonde. 
In dit album, waarin hij de verkoop 
van zijn schilderijen bijhield, be-
vindt zich een zwart-wit foto van een 
vergelijkbaar Zandvoorts strandge-
zicht met drie vletjes.

stranDgezicHt

Omstreeks 1946 veranderde zijn 
stijl van tonalisme naar colorisme. 
In dat jaar ontstonden twee schil-
derijen met het Zandvoortse strand 
als onderwerp. Het verstilde beeld 
wordt evenredig verdeeld in het gele 
zand en een blauwe lucht. Rechts 
bevindt zich een strandtent met twee 
vlaggenstokken, de wapperende 
driekleur in top. 
In het midden heeft De Kat drie 
witte badkantoortjes geschilderd. 
Voor de oorlog kon men hier hand-
doeken en badkostuums huren.
Verder kon men er kaartjes voor de 
badkoetsen en (kinder)strandfees-
ten kopen. De rieten strandstoelen 
links bieden ons enige houvast voor 
wat betreft de identificatie van de 
locatie. Op de rug van de stoelen 
zijn de letters TK te onderscheiden, 

die verwijzen naar de eigenaar. 
TK zou dus kunnen verwijzen naar 
‘T. Koper’, ‘T. Kemp’ of ‘T. Keur’. 
De laatstgenoemde woonde aan de 
Marisstraat 9 en bood in 1930 19 
ligstoelen te koop aan. 
De tent stond aan het zuiderstrand. 
Op een foto van voor de oorlog zien 
we links een rieten strandstoel met 
de letters TK. Uiterst rechts, tegen 
de zeereep, bevindt een strand-

Kenmerkend voor strandpaviljoens 
van na de oorlog was het open karak-
ter. De tentjes waren aan twee kanten 
open, aan de voor- en zijkant. Afhan-
kelijk van de windrichting werd één 
kant dichtgezet. Het interieur was 
zeer eenvoudig en sober. In de loop 
van de tijd werden alle kanten van de 
paviljoens gesloten en werden deze 
groter en luxueuzer.

Het Zuiderstrand met aan de Boulevard Paulus Loot v.l.n.r. Groot Badhuis, hotel Seinpost, villa Zeerust en villa 
Marina.
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tentje. De foto is genomen ter hoogte 
van het Groot Badhuis, met van 
links naar rechts hotel Seinpost, 
villa Zeerust en villa Marina. Hier 
schuin achter ligt de Marisstraat. 
In 1946 heeft De Kat de strandhuis-
jes aan de noordboulevard op doek 
vastgelegd. In dat jaar werden de 
eerste huisjes in gebruik genomen.

waarDe en 
waarDering

Op een tentoonstelling in Dordrecht 
werd in 1942 een olieverfschilderij 

van een Zandvoorts strandgezicht 
verkocht voor 90 gulden. Veertig 
jaar later gingen dit soort schilde-
rijen van Otto B. de Kat voor 9000 
gulden pas weg. Tegenwoordig 
leveren zijn werken op een veiling 
ongeveer 2000 euro op; vóór de 
economische crisis was dit nog het 
dubbele.

Het werk van De Kat werd geroemd 
om zijn uitzonderlijk intieme weer-
gave van interieurs, landschappen 
en stadsgezichten. Zijn werk hangt 

onder meer in het Amsterdamse 
Stedelijk Museum, het Prentenkabi-
net van het Rijksmuseum, Museum 
Boymans van Beuningen te Rotter-
dam en het Frans Hals Museum in 
Haarlem. 

Drs. Anne Marion Cense

Otto B. de Kat, Strand van Zandvoort, 1946, olieverf op doek, 38 x 45 cm, particuliere collectie, Bennebroek.
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Hier is de sfeer van eind jaren vijftig, begin jaren zestig goed getroffen. Het bijzondere is dat alle bebouwing van na 
de Tweede Wereldoorlog dateert. Aquarel van P.H. Kooman van het Badhuisplein, 3 augustus 1961.
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Eetcafé Boomerang Passage 46-48
Tel. 023 - 571 92 13 2042 KV Zandvoort

Fijn dineren in 

Australische sferen

bruna
Bruna Balkenende

Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel: 023 5716033
Fax: 023 5716540
brunabalk@planet.nl

Winkelcentrum
Jupiter

Haltestraat Zandvoort

Een gezellig centrum voor:
 Speelgoed
 Kadootjes
 Meubels
 Herenkleding
 Kindermode

 Huishoudelijk
 Bloemen en Planten
 Kinderschoenen
 Sport
 Snoep
 Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!
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GOZ-shOpGOZ-shOp

Een jaarabonnement op 
“De Klink”.
Voor het bedrag hoeft u het niet 
te laten: voor € 12,50 komt u 
4 keer onder de aandacht van de 
ontvanger. 

Het onvolprezen 
Straatnamenboek van 
Zandvoort à € 9,95.

Mokken, 
serie van 6, € 9,95 per stuk.

Te bestellen via:
Matthé Crabbendam, 
telefoon 023-571 25 14 
of per mail: 
secretaris@oudzandvoort.nl 

Al deze Zandvoortse producten 
kunt u ook via onze website 
www.oudzandvoort.nl 
bestellen, of kopen tijdens 
de Genootschapsavond op 
19 november a.s.

        op zoek naar een origineel 

Zandvoorts cadeau? 
Dan slaagt u zeker bij De goz-sHop!

Ingelijste kleurenplaten, 
€ 19,50 per stuk.

Tegels, formaat 15 x 20 cm, 
serie van 5, € 12,50 per stuk.

Diverse sleutelhangers, € 4,95 per stuk.
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6. Wedren op de 6e september 1844 nabij 
 Zandvoort

5. Winter 1927 – 1928
Panoramafoto van Zandvoort, gemaakt door 
G.J.W. Vreman. 

4. Gestrande potvis bij Zandvoort 
Geschilderd door Cornelis Beelt (1640 – 1702).

3. per ZeilWaGen van scheveninGen lanGs 
 santvoort naar petten
Naar kopergravure door Claes Janszoon Visscher (1652).

2. met het hele ‘hudjemudje’ naar 
 Zandvoort aan de Zee
Kleurenprent uit 1902, getekend door Gerard Kerkhoff.

1. de beWaarschool 
Op 26 oktober 1845 werd deze in gebruik genomen.
De school stond ongeveer op de plaats van de huidige 
brandweerkazerne.

8. het Waterloo-feest te Zandvoort
Dorpsfeest op 18 juni 1890 ter gelegenheid van de vijfen-
zeventigste gedenkdag van de overwinning.

7. bomschuiten op het strand van Zandvoort
Geschilderd door Hendrik Hulk (1842 – 1937).
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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)

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

toe aan een onDerHouDenDe, 
leerzame en sociale bezigHeiD?

Het Genootschap “Oud Zandvoort” wil graag in 
contact komen met kandidaat-bestuursleden die de 
komende jaren een actieve rol in onze vereniging 
willen spelen. 
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van 
Zandvoort, denkt u een bijdrage te kunnen leveren 
aan het uitdragen hiervan en wilt u deze ideeën 
graag omzetten in concrete acties? Wilt u daarnaast 
ook meedenken over het beleid van onze vereniging 
voor de komende jaren? 
Laat het ons weten en reageer!

vergaDerfrequentie en tijDsbeslag:
Wij vergaderen een keer per maand op de 
donderdagavond van 20:00 tot ca. 22:00 uur. 
Daarnaast gaan wij ervan uit dat bestuursleden ook 
een actieve bijdrage leveren aan de verschillende te 
organiseren themadagen c.q. activiteiten.
Het tijdsbeslag van de bestuursfunctie bedraagt 
gemiddeld 1 à 2 uur per week, met pieken en dalen. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen per 
e-mail op info@oudzandvoort.nl

 3 oktober 2010 : benjamin Herman

 7 november 2010 : wies ingwersen

 19 december 2010 : ronald douglas (zang)

 9 januari 2011 : tim klipHuis (viool)

 6 februari 2011 : pHil abraHam (trombone/zang)

 13 maart 2011 : Xandra willis (zang)

 3 april 2011 : jacco griekspoor (vibrafoon)

 1 mei 2011 : margriet sjoerdsma (zang)
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De volgenDe leDen Heten wij van Harte welkom: 

Aartsen Dhr. P. van Utrechtse Jaagpad 63 2313 LB Leiden  

Bense Dhr. P.J. Laanacker 23 1902 AK Castricum

Berg Dhr. J. van den Piet Leffertsstraat 12 2042 EH Zandvoort 

Braat-Rekers Fam. Kostverlorenstraat 117 2042 PE Zandvoort 

Charalampidis Dhr. E. Dr. Smitstraat 10 2041 KJ Zandvoort 

Demmers Dhr. M. Gasthuisstraat 11 2042 JP Zandvoort 

Diemeer Dhr. W.J. Geelvinckstraat 84 1951 BG Velsen-noord 

Hauswirth Mevr. E. Hogeweg 58 2042 GJ Zandvoort 

Hazel Dhr. R.A. van den Haltestraat 72 2042 LP Zandvoort 

Hefra Zandvoort BV Haltestraat 3, Restaurant ‘t Geveltje 2042 LJ Zandvoort 

Hendriks Dhr. J.L.H. 43 Lowes Road ROLLESTON 7614 New Zealand

Hoekema-Roubos Mevr. A. Herman Heijermansweg 125, flat 2 2042 XR Zandvoort 

Hollenberg Dhr. J.G. A.J. v.d. Moolenstraat 76 2041 NG Zandvoort 

Jager Mevr. I. de Zeestraat 22, flat 9 2042 LC Zandvoort 

Keulen Dhr. J.W. van Margadantstraat 3 2033 ZA Haarlem

Koenigwarter Fam. de Julianaweg 17 2042 NZ Zandvoort 

Koller Dhr. E. Marnix van Sint Aldegondestraat 12 2042 AN Zandvoort 

Lagarde-Fotografie Kerkstraat 6 2042 JE Zandvoort 

Meijer Dhr. M. Kostverlorenstraat 91 2042 PD Zandvoort 

Nes Dhr. M.C.M. van Celsiusstraat 233 2041 TJ Zandvoort 

Ostendorf Dhr. R. Schoolstraat 9 2042 VA Zandvoort 

Ras Mevr. M. Boulevard Paulus Loot 31 2042 AD Zandvoort 

Soest Mevr. E. van Burg. Engelbertsstraat 56 2042 KP Zandvoort 

Tump Dhr. D. Brederodestraat 1/16 2042 BA Zandvoort 

Voort Dhr. L.P.C. van der Potgieterstraat 10 2041 PC Zandvoort 

Vos Dhr. P.J. Boulevard Paulus Loot 33 2042 AD Zandvoort 

Wieringen Fam. J. van Flemingstraat 304 2041 VS Zandvoort 

Zonneveld Mevr. C. Bergsingel 237 3037 GG Rotterdam

Zwemmer Dhr. N.H. Dr. C.A. Gerkestraat 47 rd 2042 EN Zandvoort
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Fysiotherapie, Manuele therapie, Kinderfysiotherapie i.o., 
Hartrevalidatie, Begeleiding bij Hartfalen, COPD, Diabetes.

Burgemeester Nawijnlaan 4 • 2042 PM Zandvoort
Telefoon 023 - 571 33 33 • praktijk@fysiofitzandvoort.nl

www.fysiofitzandvoort.nl
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Geachte lezer,

Met dit nummer, gewijd aan de jaren van de wederop-
bouw, neem ik als hoofdredacteur afscheid van u. Dit 
doe ik met enige weemoed: je verdiepen in het verleden 
van de plaats waar je geworteld bent is een verrijkende 
ervaring.

De belangstelling voor de geschiedenis van ons dorp 
kreeg ik al op jonge leeftijd mee van mijn grootouders, 
van 1915 tot 1967 de uitbaters van Café Neuf aan de 
Haltestraat 25 en later van mijn ouders, die het pand 
verbouwden tot café-restaurant “De Kousenpael”. Zij 
vertelden bijvoorbeeld dat op deze plek ooit een schuil-
kerk voor katholieken gevestigd was. En zo waren er 
meer interessante verhalen over het Zandvoort van toen.

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik werd mij ervan 
bewust dat er een geschiedenis aan een gebouw, straat 
of dorp verbonden is, die weer deel uitmaakt van een 
groter geheel.

Tientallen jaren later, na een lange carrière in de dag-
bladbranche, was dit een goede reden om het hoofd-
redacteurschap van “De Klink” op mij te nemen. De 
opdracht van het Genootschap “Oud Zandvoort” was om 
de belangstelling voor onze historie te stimuleren door 
die op een toegankelijke en aantrekkelijke manier in 
beeld te brengen. Waarbij ik overigens (het achterhalen 
van) de bijbehorende feitelijke informatie net zo belang-
rijk vond. 

Ik heb dit met veel plezier gedaan en zelf heb ik de 
meeste voldoening beleefd aan de speciale uitgaven, 
ofwel de themanummers, waaronder Herinneringen aan 
de tram, 60 jaar Circuit Zandvoort, De geschiedenis van 
de fotografie op Zandvoort en natuurlijk Kaalslag aan 
de Kust, over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog 
voor ons eigen grondgebied. Er is dan gelegenheid een 
onderwerp verder uit te diepen en iets waardevols toe te 
voegen aan het reeds bestaande materiaal, dat vaak let-
terlijk en figuurlijk een veel breder terrein beslaat.

Mijn doelstelling betekende wel 10 jaar veel werk, maar 
ook 10 jaar groei, in alle opzichten. Het blad ontwik-

kelde zich gaandeweg en het aantal nieuwe leden nam 
flink toe. Het bewijs, dat de lokale geschiedenis leeft en 
de aandacht meer dan waard is. Dit is ook de motivatie 
voor mijn opvolgers, die ik graag veel succes toewens! 
Want na al die jaren is het tijd om het stokje over te 
dragen aan een volgende generatie.

Tot slot wil ik alle mensen die steeds gedreven en en-
thousiast aan de realisatie van ons blad hebben meege-
werkt heel hartelijk bedanken, met name Arie Koper, 
Martin Kiefer, Anne Marion Cense, Leonie Veenboer 
(van Nederlof) en niet te vergeten mijn vrouw Marianne, 
die alle teksten zo zorgvuldig heeft bewerkt. Zonder hun 
inzet zou “De Klink” niet tot zo’n succesvol orgaan van 
het Genootschap zijn uitgegroeid.

Het ga u goed!

Peter Bluijs
hoofdredacteur 

Voorafgaand aan “De Klink”, verscheen er van oktober 
1971 tot en met 1979 eens per half jaar een mededelin-
genblad, gemaakt en gedistribueerd door de gemeente. 
“De Klink” kwam voor het eerst uit in 1980, op A5 for-
maat, gestencild, met een omvang van 16 pagina’s en met 
een oplage van nog geen 300 exemplaren. Vanaf 2001 
werd het blad gedrukt op A4 formaat, gemiddeld zo’n 28 
pagina’s dik en werd er meer in kleur geplaatst. Ook “De 
klink” viert een jubileum: dit is de 30e jaargang.

ten afscHeiD
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Folklorevereniging

opgericht 1 februari 1948

secretaris: 
Mieke Hollander
Const. Huygensstraat 15
2041 NL Zandvoort
www.dewurf.nl

Historische Modelbouw Vereniging
“bomschuit bouwclub”

secretariaat: 
Mevrouw E.M.C. Keizer-Bos
Vinkenstraat 10
2042 CV Zandvoort
Telefoon 023 571 5112
www.bomschuitclub.nl

zandvoorts museum
Swaluëstraat 1
2040 AH Zandvoort
telefoon 023 574 0280
www.zandvoortsmuseum.nl

Geopend: woensdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur

Ledenadministratie:
adreswijziging, 
aanmelden nieuwe leden &
vragen over bezorging:
mevr. E. Hoogervorst-Schuiten
Oosterstraat 1
2042 VE Zandvoort
023 571 8177
ledenadministratie@oudzandvoort.nl

Na inschrijving als lid van het 
GOZ, ontvangt u het eerstkomende 
(kwartaal)nummer van ‘De Klink’.

Contributie per 2011:
Min. € 12,50 binnen Zandvoort
Min. € 17,45 Nederland & Europa
Min. € 24,75 buiten Europa
Bankrelatie:
ABN-AMRO te Zandvoort
rekeningnr. 56 57 38 305
Girorekening 4206723 t.n.v. 
Genootschap ‘Oud Zandvoort’

© Copyright 2010
Alle rechten op de inhoud van ‘De Klink’ berus-
ten bij het Genootschap ‘Oud Zandvoort’, voor 
zover deze rechten niet berusten bij derden door 
wie materiaal beschikbaar is gesteld aan het 
Genootschap ‘Oud Zandvoort’.

Losse Verkoop ‘De Klink’
Bruna Balkenende, Grote Krocht

Redactie “De Klink”
hoofdredacteur
Peter Bluijs 
Residentie ‘Santhorst’
Burg. Van Alphenstraat 61-34
2041 KG Zandvoort
023 571 8292
peter.bluijs@oudzandvoort.nl

Drs Anne Marion Cense
06 53576757
amcense@hotmail.com

digitale voorbereiding 
Arie Koper 
023 571 8441
arie.koper@oudzandvoort.nl

archiefonderzoek
Martin Kiefer
06 53271618
archivaris@oudzandvoort.nl

eindredactie
Marianne Bluijs
023 571 8292

lay-out en opmaak
Leonie Veenboer

drukwerk
Nederlof
Cruquius
023 548 3070
www.nederlof.nl

Bestuur Genootschap
Voorzitter:
ing. Ger Cense
023 573 3210
ger.cense@oudzandvoort.nl

Vice-voorzitter:
Ankie Joustra-Brokmeier
023 571 5155
ankie.joustra@oudzandvoort.nl

Secretaris:
Cor Draijer
Dr. Joh. G. Mezgerstraat 42
2041 HC Zandvoort
023 527 3730
Postbusnummer 414
2040 AK Zandvoort
secretaris@oudzandvoort.nl

Penningmeester:
Matthé Crabbendam 
023 571 2514

Archivaris:
Martin Kiefer
archivaris@oudzandvoort.nl
06 53271618

Leden:
Leendert de Jong
Kostverlorenstraat 109/A
2042 PE Zandvoort
023 571 3113
l.j.d.jong@casema.nl

Henny van der Leden
Boulevard Paulus Loot 21
2042 AD Zandvoort
023 571 4934
henny@vanderleden.com

drs. Gerald Wilmink
Poststraat 6
2142 HA Zandvoort
023 571 5144
gerald.wilmink@oudzandvoort.nl

‘De Klink’  ISSN 1384-7082

Het blad ‘De Klink’ is een kwartaal- 
uitgave van het Genootschap “Oud 
Zandvoort” en wordt samengesteld 
onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van het genootschap. 
Met het uitgeven van het blad streeft 
het genootschap naar een grotere 
bekendheid van de geschiedenis van 
Zandvoort en het bevorderen van 
de belangstelling hiervoor.

‘De KLInK’ koperen gong, die 
door de vroegere Santfortse omroe-
pers gebraikt werd om de mense 
waer te schouwe as de vissersschepe 
in zicht kwame. Dan gonge ze naer 
het strand waer de afslag van de 
garnael en de visch gehouwe wier. 
As de klink gong riep de omroeper 
altaid: “Al degeen die scharre en 
garnael kope wulle, komme an 
zee…” (De Wurf)

‘De KLInK’
 Kwartaaluitgave van

GenOOTSCHAP ‘OUD ZAnDVOORT’

30e jaargang, nummer 120 

Opgericht 11 december 1970
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n	 Digitaal drukken 
en printen

n	 Full Colour drukwerk

n	 Grootformaat printen: 
posters, borden,  
banners, vlaggen  
enz...

n	 Familie- en 
handelsdrukwerk

De “ZANDVOORTSE
DRUKKERS”

www.nederlof.nl
023 - 548 30 70


