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‘De Klink’
 Kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

34e jaargang, nummer 136

Op vrijdag 1 augustus 2014 heeft het bestuur van het Genoot-
schap Oud Zandvoort vier van haar leden tot Lid van Verdienste 
benoemd. Te weten Cor Draijer, Jan Kol, Peter Bluijs en Harry 
Opheikens (op de foto van links naar rechts).

De criteria waaraan moet worden 
voldaan om te worden benoemd tot Lid 
van Verdienste zijn op 17 juli 2014 door 
het bestuur vastgesteld en deze zijn erop 
gebaseerd, dat leden voor benoeming in 
aanmerking komen indien zij zich meer 
dan tien jaar op buitengewone wijze 
hebben ingezet voor het Genootschap 
Oud Zandvoort. Het bestuur wil degenen 
die nu onderscheiden zijn op deze wijze 
danken voor hun buitengewone inzet. 
Hulde!

Van 22 augustus t/m 28 september 2014 
werd in het Zandvoorts Museum een ten-
toonstelling gewijd aan de Historische 
Grand Prix, die 75 jaar geleden, dus in 
1939 voor het eerst in Zandvoort werd 
gehouden. Een tentoonstelling die druk 
werd bezocht en ook veel Zandvoorters 
weer naar het museum bracht. Goed om 
te zien en goed voor het behoud van het 
museum. 
Op 3 oktober 2014 wordt weer een 
nieuwe tentoonstelling geopend, ge-
naamd ‘Villa Kakelbont’. Deze tentoon-

stelling loopt t/m 9 november 2014 en is 
gebaseerd op kunst van en voor Zand-
voorters. Komt u ook?

In dit nummer van De Klink wordt spe-
ciale aandacht besteed aan het boek van 
dominee Teunard van der Linden over 
Joden in Zandvoort, dat binnenkort gaat 
verschijnen. Zeer de moeite waard! 
Verder weer heel leuke foto’s in de 
rubriek ‘Zegt het voort, zegt het voort’. 
Een leuke luchtfoto van Zandvoort als 
middenpagina en het laatste deel van de 
persoonlijke visie van Rob Benjamins 
over de integratie van Nederlands-

Indiërs in de Zandvoortse gemeenschap 
door Peter Bluijs. En nog veel meer, 
kijkt u zelf maar.

Het ziet er naar uit, dat ook de volgende 
genootschapsavond erg leuk gaat wor-
den. Boswachter Gerard Scholten gaat 
ons dan meenemen in de bevlogenheid 
en kennis van zaken, waarmee hij zijn 
mooie werk in de waterleidingduinen 
verricht. Na de pauze ziet u weer een 
mooie compilatie van filmbeelden uit 
vroeger tijden met passende muziek. Re-
serveert u vast de datum in uw agenda? 
Tot ziens op vrijdag 7 november 2014 
vanaf 19:15 uur in Theater De Krocht. 

Zandvoort, 14 september 2014
Carl R. Simons, voorzitter

VOORWOORD

DE VOORPLAAT

Foto ontvangen van Anneke van Deursen.

Links Bart en rechts Henk Sietsema. Zij zijn een 
twee-eiige tweeling en geboren op Zandvoort 
op 23 oktober 1904. De foto is rond 1910 in het 
atelier van Bakels gemaakt.
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Burgemeester Nawijnlaan 4 • 2042 PM Zandvoort
Telefoon 023 - 571 33 33 • praktijk@fysiofit-zandvoort.nl

www.fysiofit-zandvoort.nl

Praktijk voor Fysiotherapie

FysioFit Zandvoort

(Ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie    

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2, 2042 PR  Zandvoort  

Tel: 023 5 715 715  Internet: www.cvl.nu  e-mail: info@cvl.nu
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Laat ik beginnen met u te bedanken voor de vele reacties iedere keer. Voor ons als re-
dactie een teken dat het blad goed en kritisch gelezen wordt en ook voor het feit dat u 
allen meehelpt een compleet beeld te schetsen van Zandvoorts verleden.

(lees verder op pagina 5)

De klassen- en groepsfoto’s 
leveren veel aanvullingen/
verbeteringen op, maar ook de 
geschiedenis van de Zilverfa-
briek (Klink 135, blz. 6) wordt 
helemaal uit de doeken gedaan 
door de huidige eigenaar (zie 
blz. 21/22). Daarnaast ook een 
teleurgestelde lezeres, die in 
Klink 135 bij het artikel van 
Rob Benjamins een foto zag uit 

haar fotoalbum (blz. 23) zon-
der bronvermelding. We willen 
daar graag zorgvuldig in zijn en 
bieden dan ook onze oprechte 
excuses aan. Deze foto was van 
Elise Berton.

 
Harry Opheikens

Klink 134, Pagina 30, Klink 135, Pagina 5
Van Jan Gerrits, de nummer 2 op bijgaande foto, kwamen nog de volgende aanvullingen: 
nr. 4 Stef Weller, 
nr. 5 Joke de Muinck (?), 
nr. 10 Pieter de la Court, 
nr. 11 Marijke Schaap (?), 
nr. 12 Hans v.d Meij, 
nr. 14 Jan Keur, 

nr. 15 Petra......., 
nr.17 Adrie v. Gennip, 
nr. 21 Roelie v.d. Werf (?), 
nr. 23 Ernst Markhoff, 
nr. 24 Philip v.d. Sluys, 
nr. 26 Arthur v. Dedum, 

nr. 27 Nelleke v.Dongen (?), 
nr. 28 Hans Schmidt (?) 
nr. 28 Lou Weber, 
nr. 30 Jaap Schweinsbergen, 
nr. 33 Peter Auberlen.
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vereniging 
van hoveniers en 

groenvoorzieners 

 vhg 

Hé ju, hael jai evve
een blommetje
bai Jopie Bluijs!

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

Brilmode

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

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

Zandvoort Optiek

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel: 023-57 17093

Versteege’s IJzerhandel

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

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5719058
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(vervolg van pagina 3)

Zilverfabriek
Kink 135, Pagina 6

Zoals gezegd staat een uitgebreid 
verhaal over de Zilverfabriek op 
pagina 21 en 22. >>>
Daarnaast kregen we nog wat kleine 
aanvullingen/correcties.

De familie C.J. Paap gaf ons de 
naam van nummer 20 op de groeps-
foto, nl. Arie Vlieland, heel erg 
veel later de schoonvader van hun 
jongste dochter.

Jan en Neeltje van der Weele-
Schuiten vertelden ons wie nummer 
6 op dezelfde foto was: 

Jacob Adriaan Schuiten, 
geb. Zandvoort 10-09-1937 en 
overleden Haarlem 20-05-2014.
Daarnaast vermoeden ze dat nr. 9 
Marinus Schuiten is, maar de per-
soon in kwestie twijfelt er zelf over.

Elly Furth-Wouters schreef ons 
het volgende: 
“Beste redactie, een mooi 
verzorgd nummer van De Klink 
ligt weer voor mij. Hierbij wil ik 
opmerken dat mijn naam FURTH
 is en niet Futh zoals vermeld is”. 
Bij deze rechtgezet.

Bij deze Klink treft u, zoals 
gebruikelijk, weer een ac-
ceptgirokaart aan waarmee 
u de contributie voor het 
komende jaar kunt voldoen. 
Denkt u eraan, dat u in te-
genstelling tot voorgaande 
jaren, nu het volledige IBAN 
nummer vermeld dient te 
worden.

Dit is 
NL06 ABNA 0565 7383 05 

of 
NL05 INGB 0004 2067 23
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Harry Opheikens ■

Klassenfoto’s
Klink 135, Pagina 32
Fred Schilpzand kon ons iets meer 
vertellen over beide foto’s op boven-
genoemde pagina:
“De klassenfoto in de Klink num-
mer 135, pagina 32 is ongeveer de 
zelfde klas van de Hannie Schaft-
school, die geplaatst is in de klink 
nr. 133. Hierbij een paar ontbre-
kende namen van deze foto.
nr. 1 Peter Timmermans, 
nr. 8 Joep Keur (tweelingbroer van 
Annie Keur nr.12),
nr. 9 Henk Paap [overleden], 
nr. 13 Ingrid Vlaardingen, 
nr. 17 Fred Schilpzand, 
nr. 18 Rens van Keulen, 
nr. 24 Frans ?, 
nr. 25 Peter van Houten, 
nr. 27 Frits Ottenbros, 
nr. 35 Joop Duivendode.”

De foto met de ijsbeer was met een 
schoolreisje. Fred heeft zo'n zelfde 
foto met een aantal andere kinderen. 
De jongen links op de foto is Joop 
Duivenbode en het meisje naast de 
ijsbeer is Ingrid Vlaardingen.
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Joods Zandvoort  

Een pioniersgeschiedenis (1880-1943) 
 
 
 

 
  

 

Dr. T.G. van der Linden 

 

 
 
 
 
Meer dan 60 jaar maakte de joodse gemeenschap deel uit van de bevolking van Zandvoort, 
tot de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog hieraan een einde maakte. Tot die 
tijd waren tientallen joodse ondernemingen, pensions en hotels in de kustplaats actief. In de 
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw woonden ruim 500 joden in Zandvoort, dat 
daarnaast een veelvoud aan joodse badgasten ontving. Deze rijk geïllustreerde kroniek ver-
telt het verhaal van joods Zandvoort vanaf de aanleg van Bad Zandvoort in 1880 tot en met het oorlogsjaar 1943. Daarbij passeert een even boeiende als indringende ge-schiedenis de revue, in een veertigtal verhalen over slagen en mislukken, komen en gaan, integratie en isolement. Aanlei-ding is de 75-jarige herdenking van de verwoesting van de synagoge van Zandvoort op 5 augustus 1940, een daad van agressie die de Kristallnacht naar Nederland bracht.  Veel is 

inmiddels verdwenen, maar niet de herinnering: zolang het verhaal wordt doorverteld van 
hen die in de branding der tijden vasthielden aan hun identiteit, geloof en geweten.  
  

 

Boekennieuws

Het zal niemand ontgaan 
zijn, in het weekend van 
29 tot en met 31 augus-
tus heeft het Historische 
Grandprix festival weer 
plaatsgevonden op het 
circuit. 

Net zoals in de afgelo-
pen jaren is er weer een 
bijzonder fraai uitgevoerd 
magazine over versche-
nen. In het 100 pagina’s 
tellende blad worden heel 
veel mooie foto’s getoond 
van de racegeschiedenis 
van Zandvoort. 

Een echte aanrader!

Het blad is inmiddels ver-
krijgbaar bij de Bruna en 
kost € 5,-

Binnenkort zal ook het 
boek van Dr. T.G. van 
der Linden verschijnen, 
met als titel: 
“Joods Zandvoort, 
Kroniek van een 
pioniersgeschiedenis 
(1880-1942)”. 

Hij heeft dit geschreven 
naar aanleiding van het 
75-jarige ‘jubileum’ van 
de verwoesting van de 
Zandvoortse synagoge op 
5 augustus 1940.
Ik heb het manuscript 
mogen lezen en het is 
een bijzonder document 
geworden dat ik ieder-
een kan aanbevelen. Het 
verhaalt uitgebreid over de 
Joodse geschiedenis van 
Zandvoort en is voorzien 
van veel beeldmateriaal.

De boekpresentatie zal 
plaatsvinden op zondag-
middag 23 november 
om 16.00 uur in het 
Zandvoorts Museum. 

Na een inleiding en de 
aanbieding van het eerste 
exemplaar aan burge-
meester N. Meijer is er 
een signeersessie met de 
schrijver. 

Om ca. 17.00 uur volgt 
aansluitend een receptie. 
Deze vindt plaats in Het 
Jeugdhuis van de Protes-
tantse Kerk. 

Vanaf 24 november is het 
boek in de boekhandel te 
koop en bij het Museum 
verkrijgbaar. Het heeft 
ISBN 978 90 239 2850 8.

Arie Koper
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• Boeken

• Tijdschriften

• Kantoor artikelen

• Wenskaarten

• Tabak

• Lotto Staatsloterij

• Kopieeren

 zwart/kleur

Grote Krocht 18, 2042 LW Zandvoort
Tel: (023) 571 60 33  •  www.brunazandvoort.nl

Eetcafé Boomerang Passage 46-48
Tel. 023 - 571 92 13 2042 KV Zandvoort

Fijn dineren in 

Australische sferen

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!!

Winkelcentrum
Jupiter

Haltestraat Zandvoort
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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.

PROGRAMMA 
GENOOTSCHAPSAVOND

VRIJDAG 7 NOVEMBER 2014

20.00 uur:  Welkomstwoord door voorzitter Carl Simons.

20.10 uur:   Een presentatie over de Amsterdamse Waterleidingduinen door de 
bekende boswachter Gerard Scholten.

 

21.15 uur: Pauze (waarin nog loten te koop zijn)

21.35 uur:  Verloting  
(van ondermeer een rondleiding door de duinen door Gerard Scholten).

21.45 uur: Een nieuwe compilatie van oude filmbeelden, samengesteld door Jan Kol.

22.15 uur: Sluiting. 
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Op de eerste kadastrale kaart 
van 1832 komt het pand reeds 
voor, maar wel kleiner. Aan de 
achterkant loopt de Koster-
straat en aan deze straat stond 
nog een ander klein huisje dat 
later samengetrokken werd 
met het pand in de Kerkstraat. 
In 1832 was de bewoner van 
Kerkstraat 21 de heer G. C. 
Paap, van beroep ‘visscher’. 
Het oppervlak van zijn huisje & 
erf bedroeg toen slechts 54m2. 

Maar Zandvoort groeit in de ne-
gentiende eeuw door de aanleg 
van de Zandvoortselaan in 1828 
en de treinverbinding in 1881. Het 
nieuwe raadhuis wordt in 1872 
gebouwd op perceel Kerkstraat 19. 
(afb.1.) Op deze afbeelding vinden 
we nog de contouren van het oude 
huisje Kerkstraat 21 uit 1832. Ver-
moedelijk wordt het kleine huisje 
omstreeks 1880-1890 verbouwd tot 
een iets groter huisje. 

In die periode heeft het Raadhuis 
er een verdieping bij gekregen 
(afb.2). De buurman, barbier Gerrit 
Kraaijenoord (bijnamen “Gerrit 
Vintje” en “Gerrit Soda”) moet zich 
daar al meer dan 100 jaar geleden 
gevestigd hebben (afb.3). Volgens 

ons zit hij op die afbeelding ge-
noeglijk op zijn vensterbank. Hij 
was niet alleen barbier maar ook 
kleermaker. Hij zat altijd bovenop 
de tafel te naaien. Voor drie centen 
werd je geschoren en volgens over-
levering zag je eruit als een varken 
als je klaar was, want hij haalde het 
vel van je gezicht af. Scheerkwas-
ten waren er niet bij, hij zeepte z’n 
klanten in met z’n volle hand en 
dan roetsjte hij maar wat over je 
gezicht. 

Voor 5 centen werd je geknip; dat 
gebeurde met een schaar en je kon 
je alleen maar helemaal kaal laten 
knippen. Een kuifie of iets derge-
lijks was toen nog niet in de mode. 
Als je onder z’n schaar vandaan 
kwam met je kale kop, leek het wel 
of je uit de gevangenis kwam. 

Omstreeks 1923 begon H. Schut 
(1896-1971) er zijn bekende zaak 
in ‘visch, fruit en comestibles’. 
Schut had als slogan 

“ VIS BESTELLEN - 
EVEN SCHUT BELLEN !” 

De zaken gingen zo goed dat in 
1926 de firma C. Slegers de op-
dracht kreeg om de zaak te verbou-
wen tot de zaak die we kennen van 
vóór en na de oorlog (afb.4). 

Vermeldenswaard is ook de meta-
morfose in de loop der jaren van 
de buurman (nr.19) o.a. als statig 
Raadhuis in een bioscoop en later 
in de zestiger en zeventiger jaren in 
de Supermarkt Dirk van den Broek 
(afb.5). Ook werd in deze periode 
door de opvolger van H. Schut, het 
echtpaar Balledux-Schut, het pand 
(nr.21) van een extra verdieping 
voorzien. 

Terug naar onze Henk Schut. Die 
werd in zijn bedrijfsvoering ge-
steund door “ouwe” Schut (1864-
1958) ook ‘vischboer’; hij bakte de 
vis (afb.7) in de Kruisstraat voor 
zijn zoon Henk. We zien (afb.8) 
“ouwe” Schut, de vischboer, in de 
Kosterstraat met een mand vers 
gebakken vis naar de viswinkel van 
zijn zoon in de Kerkstraat 21 lopen. 
Het speelt zich af eind jaren twintig 
van de vorige eeuw. Opa Schut 
woonde in de Kruisstraat 1. Hij 
haalde de vis uit IJmuiden en bakte 
deze op petroleumstellen in een 
schuurtje in de Kruisstraat voor zijn 
zoon in de Kerkstraat. Een aantal 
malen per week ging Opa Schut 
met paard en wagen naar IJmuiden 
om verse vis te halen. De terugreis 
werd meestal onderbroken voor een 
borreltje. Toen Opa Schut op één 

KERKSTRAAT 21 TE 
ZANDVOORT
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7.

van die terugreisjes na het nuttigen 
van het borreltje uit de kroeg kwam, 
stond hijzelf voor “schut”, want 
paard en wagen waren verdwenen. 
Bij thuiskomst van Opa Schut ble-
ken paard en wagen ongeschonden 
al in de Kruisstraat te zijn gearri-
veerd. Het paard kende de weg naar 
huis zo goed dat hij Opa Schut niet 
nodig had. 

In 1966 deed Henk Schut zijn zaak 
over aan zijn dochter Lenie en 
schoonzoon Lodewijk Balledux. De 
zaak floreerde goed. In het bijzon-
der het visrestaurant, dat een goede 
reputatie genoot. De geschiedenis 
herhaalde zich want in 1992 deed 
het echtpaar Balledux-Schut de 
zaak over aan hun schoonzoon San 
Sin. Die wist de culinaire kwaliteit 
te handhaven en waar mogelijk te 
verbeteren. In het jaar 2000 kreeg 
San Sin een mooi aanbod om het 
clubhuis van een golfclub te pach-
ten. Hij wilde deze kans niet laten 
schieten en zo kwam er een eind 
aan visrestaurant Schut. Een Piz-
zeria is de opvolger van het visres-
taurant geworden. 

Ger Cense ■

Bronnen: Archief GOZ, Zandvoortse Couranten,
Het echtpaar Balledux-Schut 
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Redactie ‚De Klink’
Genootschap Oud Zandvoort
ZANDVOORT.
 

Zandvoort, 13 april 2014
 
Geachte redactie,
 
Onlangs werd ik aangesproken door Hans Janssen in de Oosterparkstraat. 
Hij vertelde me: ‚Ik heb nog oude dia’s uit de jaren zestig. Daarop staat Boyd Bachmann, 
die in de tuin van Edo van Tetterode het beeld van ‚Loera’, de echtgenote van het 
vermaarde Paseilandbeeld Loeres, onthult.

Ik was verbaasd over het feit dat hij een dag later die oude kiekmen inderdaad naar me toe mailde.
 
De foto’s deden herinneringen boven komen uit die jaren zestig. Ik was toen verslaggever bij 
Haarlems Dablad en werkte veel in Zandvoort. Zoals bij de raadsvergaderingen onder 
voorzitterschap van mr. H.M. van Fenema en later A. Nawijn, die ik nog eens, net na zijn benoeming 
tot burgemeester van Zandvoort, opzocht en interviewde in zijn vorige standplaats, Olst in Overijssel. 
 
Max Cerni was toen aan het knokken om toestemming te verkrijgen om de voormalige kabelloods in te 
richten als televisiestudio, herinner ik me.
 
Over de onthulling van ‚Loera’ door Boyd Bachmann heb ik een stukje gemaakt en ik zal de foto’s aanhechten.
 
Misschien hebben jullie ooit eens plaats en ruimte in De Klink om er ietwat aandacht aan te besteden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Berry Zand Scholten
Westerparkstraat 9, 2042AV  Zandvoort.
Tel. 023-8887383
Email: berryzandscholten@casema.nl 

Boyd Bachmann, de 
vermaarde Duitse 
orkestleider en 
komiek onthult het 
paaseilandbeeld van 
Loera, de echtgenote 
van onze Loeres op de 
Zuidboulevard.

Boyd Bachmann krijgt een ‘hoge 
onderscheiding’ opgespeld door 
VVV-directeur Hans Hugenholtz. 
V.l.n.r. Boyd Bachmann, twee on-
bekende dames, Haarlems Dag-
blad-verslaggever Berry Zand 
Scholten, impressario Max Cerni, 
Hans Hugenholtz en - gedeeltelijk 
zichtbaar met notitieblocje - Kees 
Kuiper, destijds de sterverslagge-
ver van de Zandvoortse Courant.

Boyd Bachmann met Edo van Tet-
terode, de beeldhouwer die met zijn 
1-aprilgrap Zandvoort mondiaal op 
de kaart zette.
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LOERES, LOERA EN DE COMMOTIE OVER 
ALLE 1-APRIL ACTIVITEITEN VAN EDO VAN 
TETTERODE   DOOR BERRY ZAND SCHOLTEN

Over de legendarische Zandvoortse 1 aprilgrap van beeldhouwer 
Edo van Tetterode is sinds het voorjaar van 1962 heel veel gepu-
bliceerd. Radio- en televisieuitzendingen, grote krantenkoppen in 
binnen- en buitenland en zelfs een nationaal 1 april-comité dat vele 
jaren lang prijzen uitreikte voor de beste aprilgrap. 

Zandvoort stond mondiaal op 
de kaart, ditmaal niet door de 
Formule I-races op het circuit, of 
zomerse foto’s vol zonnig strand-
vermaak, maar door het aanspoe-
len van een ècht Paaseilandbeeld 
op het strand. Iedereen was met 
stomheid geslagen, vooral nadat 
een Zweedse antropologie-profes-
sor voor de televisie kwam uitleg-
gen ‘dat het hier wel een hoogst 
opmerkelijke vondst betrof’. Die 
televisie-professor, op 29 maart 
1962 bij de NCRV, was de ludiek 
verklede Edo van Tetterode zelf. 
Op 1 april in KRO’s Brandpunt zou 
hij vervolgens minzaam uitleg-
gen ‘dat het een 1-aprilgrap was 
geweest’. 

Het Zandvoortse Paaseilandbeeld 
‘Loeres’ staat nu al vele jaren als 
officieel 1-april-monument op de 
Zuidboulevard. Vele erkende grap-
penmakers hebben sindsdien een 
kleine Loeres uitgereikt gekregen: 
Johnny Kraaykamp, Toon Her-
mans, Wim Sonneveld, Wim Kan, 
Danny Kaye en Bert Haanstra, om 
er maar enkelen te noemen. Na 
het overlijden van Edo van Tet-
terode in 1996 kwam aan deze 
traditie een eind. Nooit meer een 
kleine paaseilandbeeldje met de 
tekst ‘Loeres, hij groet u’ voor de 
allerbeste grappenmaker. Jammer!

Beeldhouwer Edo van Tetterode, 
die ooit zelfs nog eens voorzit-
ter van de Zandvoortse VVD is 
geweest, hield de 1 april-traditie 
voortvarend levend. Zo plaatste hij 
speels een kersverse van Loeres, 
het charmante paaseilandvrouwtje 
Loera, in zijn tuin aan de Bre-
derodestraat. We schrijven nu 
1964 of 1965. Dat beeldje moest 
vanzelfsprekend feestelijk onthuld 
worden. Dat gebeurde, met veel 
toeters en bellen, door de befaam-
de Duitse orkestleider, cabaretier 
en komiek Boyd Bachmann. En 
hoe kwam Boyd Bachmann in 
Zandvoort? Door de bemoeienis-
sen van impressario Max Cerni, 
ooit uitbater van de populaire 
evenementenhal ‘Oberbayern’ en 
exploitant van de grote kabelloods 
in de duinen, die hij als televisie-
studio wilde inrichten.

Het was een prachtig feest, daar 
in de Brederodestraat, waar Boyd 
vrolijke grappen en grollen uithaal-
de met Loera, Max Cerni en Edo 
van Tetterode die glunderend ston-
den toe te kijken en VVV-directeur 
en circuitbaas Hans Hugenholtz 
senior de toen toch enigszins 
verbouwereerde Duitse orkestlei-
der een ‘zeer hoge Zandvoortse 
onderscheiding’ opspeldde.

Stomverbaasd was ik toen ik - ver-
le decennia nadien - werd aan-
gesproken door de Zandvoortse 
ondernemer Hans Janssen, die me 
toevoegde: ‘Ik heb nog dia’s van 
de officiële onthulling van Loera 
in de Brederodestraat door Boyd 
Bachmann. Daar sta jij ook promi-
nent op. Jij was toen verslaggever 
van Haarlems Dagblad. Ik zal die 
dia’s eens digitaliseren en naar je 
toe mailen....!’

Janssen hield woord en ik kreeg 
een vrolijk stukje ludieke Zand-
voortse historie, waar ik nauwelijks 
meer weet van had, op m’n beeld-
scherm getoverd.

1 april en Zandvoort. Voor eeuwig 
aan elkaar verbonden. Gelukkig! ■

Een feestelijke onthulling door een 
man als Boyd Bachmann gebeurt 
vanzelfsprekend altijd op opzienba-
rende wijze....

Foto’s beschikbaar gesteld door Hans Janssen.
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Wat is 
adviseren 
voor ons?

zeg maar
goed met
mensen

Onze klanten bijstaan met raad en daad. Niet alleen van een 
afstand observeren. Maar meedoen in de ondernemersprocessen.

Zowel positief als ook negatief kunnen adviseren. En inspireren en motiveren. Zeg maar 
wil actief samen werken en oplossen.  Voor u betekent dat altijd een persoonlijk gezicht 
en contact. Veel aandacht voor u en uw onderneming.

www.zegmaar.nl

Zegmaar_ad+adres.indd   1 07-01-11   17:24

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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De afbeelding op de middenpagina’s vond ik onlangs in de ketel-
ruimte van het appartementencomplex De Santhorst. De tekst op de 
achterkant luidt: “Deze luchtfoto kreeg ik van de kapper. Hij heeft 
een rondvlucht boven Zandvoort gemaakt en vanuit het vliegtuigje 
deze opname gemaakt”. Geen naam, geen datum. De prent was ge-
stoken achter zo’n dikke elektriciteitskabel, in een uithoekje en het 
heeft dus vele jaren geduurd voordat iemand hem opmerkte. 

Voor Klink-begrippen is het een re-
delijk ‘jonge’ foto, maar er is veel 
over te vertellen. 

Prominent in het hart staat De 
Santhorst, gelegen aan de Burge-
meester van Alphenstraat (61), tot 
1967 Parallelweg genaamd. Aan de 
zeezijde is de aannemer bezig met de 
fundering van het Elysée Beach Ho-
tel, het huidige NH Hotel. Daarvoor 
ligt de zojuist gerenoveerde Boule-
vard Barnaart er uitnodigend bij.

Links is een deel van caravankamp 
De Branding zichtbaar. Daarboven 
de benauwde hokjes waar je een 
toegangskaartje voor het circuit kon 
kopen. Op het braakliggende terrein 
boven de entree van het circuit ligt 
tegenwoordig de Rob Slotemaker 
Slipschool/BMW Experience Center. 
Rechts daarvan een deel van de eens 
zo prachtige Vondellaan (in 1939 
nog deel uitmakend van het straten-
circuit alwaar voor het eerst auto-, 
wieler- en motorraces werden ge-
houden). Paviljoen De Vijverhut, ge-
bouwd in 1950, is reeds afgebroken. 
Dit eenvoudige, maar gezellige eta-
blissement bevond zich tot 1987 ter 
hoogte van waar de bouwketen staan. 
Het monument voor de gevallenen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
destijds ca 100 meter verderop gesi-
tueerd; thans bij de verkeersrotonde 
aan de Van Lennepweg.

Camping Dennendal, genoemd naar 
het naastgelegen dennenbos, werd na 
de kap van alle zieke bomen Caravan-
camp De Zeereep en moest eind jaren 
‘80 plaatsmaken voor het GranDorado 
Park. Van het eens zo luxueuze zwem-
paradijs (ja, zelfs met lichtmasten bij 
het buitenbad en een 10 meter hoge 
springtoren) schittert het water van de 
vier buitenbaden (het 50 meter lange, 
de springkuil, het kinderbad en het 
pierenbadje) in het vale zonlicht, als 
een laatste groet…. 

Langs de Van Lennepweg zijn de 
witte zandplaten te zien waar tot 
begin 1988 de kabelloods stond. 
Het tunneltje bij het vuilstortsta-
tion is er dan nog. Daarachter, dus 
geheel rechts op de foto, liggen het 
rangeerterrein, de kolenloodsen, de 
Plesmanschool, alsmede de velden 
en de kantine van voetbalvereniging 
Zandvoortmeeuwen. Uiterst rechts 
is nog net het NS-station zichtbaar, 
toen nog met de fraaie overkapping 
over de gehele lengte van het perron.

1988 was een gedenkwaardig jaar 
voor Zandvoort: het Dolfinarium en 
de buitenbaden van De Duinpan 
werden gesloten en zowel Hotel-Res-
taurant Zomerlust als Hotel Bouwes 
ging tegen de vlakte. In ‘89 volgden 
de sloop van de Jaap Kiewit Mavo 
en Paviljoen Zuid (Franssen). In 
heel korte tijd verdween er zodoende 

een aantal kenmerkende gebouwen 
in ons dorp, waar velen zich sterk 
mee verbonden voelden. Of je er nu 
op school gezeten had, gezwommen, 
geschaatst of gevoetbald had, toneel 
had gespeeld, je eerste dansles had 
overleefd, verkering had gekregen of 
zelfs getrouwd was…. Opeens ble-
ken al deze betekenisvolle plekken 
in je eigen dorp verdwenen. 

Bij gebrek aan datering van de foto 
moet het tijdstip bij benadering her-
leid worden. Zelf denk ik dat deze 
opname gemaakt is in 1988 en om-
dat juist de laatste hand gelegd wordt 
aan de opbouw van een strandpavil-
joen moet dat eind maart, begin april 
geweest zijn. 

Peter Bluijs, p.bluijs@ziggo.nl ■ 
Tekstbewerking: Marianne Bluijs

De bouw van het Elysée Beach 
Hotel had nogal wat voeten in 
de aarde (of liever ….in ‘t zand). 
Oorspronkelijk was het de bedoe-
ling dat er een zestig meter hoog 
hotel annex appartementencom-
plex met dakterras zou komen. 
In het Haarlems Dagblad van 3 
september 1964 is een afbeel-
ding van de maquette geplaatst. 
In de tweede helft van de zestiger 
jaren werden de wooncomplexen 
Duinroos en Santhorst gebouwd. 
Het hoge hotelgebouw en het 
derde wooncomplex werden uit-
eindelijk niet gerealiseerd.

RONDOM DE BOUW VAN HET 
ELYSÉE BEACH HOTEL
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Er hebben vanaf 1911 lucht-
schepen boven Nederland 
gevlogen; deze waren meestal 
van Duitse origine. Dit is niet zo 
vreemd, de oorsprong van de 
machines ligt namelijk in Duits-
land en ze zijn vernoemd naar 
de bekende Graaf Ferdinand 
von Zeppelin (1838-1917).
Het uitzoeken van welke ma-
chine op de foto staat afge-
beeld en wanneer dit geweest 
is, is best wel een aardige klus. 
Geregistreerd is dat luchtschip 
LZ11 Viktoria-Louise als eerste 
op 18 juni 1912 een rondvlucht 
maakte boven Noord-Holland, 
Overijssel, Drenthe en Gronin-
gen. 

Ook zijn er tijdens de eerste 
wereldoorlog Zeppelins boven 
Nederland gesignaleerd, die op 
de heenweg naar Engeland de 
Nederlandse kustlijn gebruikten 
als orientatiepunt. Ze gebruik-
ten op de terugweg de kortste 
route, die natuurlijk ook over 
ons land voerde. Qua vorm 
wijken deze teveel af van het 
exemplaar op de foto.

EEN ZEPPELIN 
BOVEN ZANDVOORT

Zandvoort is natuurlijk meer dan strand: zelfs van ‘Zandvoort 
van boven’ valt er iets leuks te vermelden! In vorige Klinken is 
er al eens melding gemaakt over vliegtuigen op het Zandvoortse 
strand, maar deze keer gaat het over een luchtschip, oftewel een 
Zeppelin. Enige tijd geleden kwam ik in het bezit van de onder-
staande foto, waarop een Zeppelin te zien is. Maar ja welke Zep-
pelin is dit en wanneer zou deze foto gemaakt kunnen zijn?

Een Zeppelin boven Zandvoort
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Ter gelegenheid van de Eerste 
Luchtvaart Tentoonstelling in 
Amsterdam-Noord (ELTA) kwa-
men in 1919 de Engelse R32 
en R33 naar Amsterdam. Het 
model van deze luchtschepen 
wijkt ook teveel af om in aan-
merking genomen te kunnen 
worden.

Tenslotte komt ook de LZ127 
“Graf von Zeppelin” op 12 
oktober 1929 naar Nederland 
en ook in juli 1930 en op 16 
augustus 1931 is het luchtschip 
in het Nederlandse luchtruim 
aanwezig geweest.
Het luchtschip dat in dienst 
geweest is van 1928 tot 1937 
(gesloopt is in 1940) komt 

qua vorm het meest overeen 
met dat van het luchtschip 
dat boven Zandvoort te zien 
is geweest. Nu nog de exacte 
datum en de plaats waar vanaf 
de foto gemaakt is terugvinden. 
Als u meer weet horen we het 
graag!

Arie Koper  ■

LZ11 Viktoria-Louise

Graf von Zeppelin boven Haarlem
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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” - voor al uw feesten en partijen.
Alle actuele informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl

Theater De Krocht
Grote Krocht 41, 2042 LV Zandvoort

www.jazzinzandvoort.nl

9 november: Greetje Kaufeld 
10 november: The Fureys and 
Davey Arthur “Still going strong"
21 december: Superb Voices 

2015
11 januari: Martijn van Iterson 
8 februari: Frits Landesbergen
8 maart: Deborah J. Carter
12 april: Ack van Rooyen
10 mei: Max Ionata (It.)
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VERVOLG ZILVERFABRIEK
>>> VAN PAGINA 5

Mijn naam is Cor Bos en ben vernoemd naar mijn vader Cor Bos 
senior die op de foto te zien is onder nummertje 6 op blz 5 van 
Zomereditie Klink 2014. Zijn broer Niek Bos op nummer 4 heeft 
ook tijdelijk gewerkt in de zilver/goud branche. Tot op de dag van 
vandaag ben ik, vanaf mijn 15e jaar, nog steeds werkzaam in dit 
bedrijf. 

Vanaf 1992, na het overlijden van 
mijn vader, heb ik het bedrijf voort-
gezet als zijn opvolger.
De goud/zilver gieterij is oorspron-
kelijk in de jaren 50 opgestart 
in Zandvoort in de Zuiderstraat 
waar mijn vader als werknemer is 
begonnen. Nadat De Zilverfabriek 
failliet ging, zijn mijn vader en Jaap 
Weda (collega) en boekhouder de 
heer over den Linden voor zichzelf 
begonnen. De gieterij noemden ze 
Argentor, afgeleid van argent (zil-
ver) en or (goud).
Ze vestigden zich in een oude 
kippenschuur te Zandvoort in 't 
Achterom, dat werd omgebouwd als 
gieterij waar ook dorpssmid Dors-
man zijn bedrijf had. 

Omdat de gieterij uit zijn voegen 
groeide en er steeds meer werk-
nemers bijkwamen is de gieterij 
verhuisd naar een groter pand te 
Haarlem aan de Kleverlaan waar 
toentertijd ongeveer 20 man werk-
zaam waren.

In 1956 splitste mijn vader zich af 
uit het driemanschap en ging mijn 
vader alleen verder als zelfstandig 
goud/zilvergieterij.
Hij vestigde zijn eigen bedrijf we-
derom terug in Zandvoort en begon 
in de Bakkerstraat de goudgieterij 
C.A. Bos & Zoon.

In opdracht van de Rijksmunt 
maakte hij o.a ook erepenningen 
(met Zandvoort wapen) om uit te 
reiken aan hooggeëerde burgers 
van de gemeente Zandvoort. 

Tot op de dag van vandaag run ik de 
gieterij nog steeds als eenmanszaak 
onder de naam Gieterij Cor Bos & 
Zoon. Het goud heeft inmiddels wel 
plaats gemaakt aan zilver, koper en 
brons!

Vanwege mijn leeftijd en gebrek 
aan opvolging zal ik eind van dit 
jaar stoppen en is na 58 jaar een 
einde gekomen aan dit familiebe-
drijf.

De heer Jaap Weda is toentertijd 
ook als zelfstandige doorgegaan 
samen met zijn schoonzoon Jan Vis-
ser. Ook dit familiebedrijf bestaat 
nog tot de dag van vandaag en is 
gevestigd te Zandvoort Noord met 
inmiddels kleinzoon Gordon Visser 
aan het roer als zelfstandig onder-
nemer van de gieterij.

Cor Bos junior  ■

Bakkerstraat

Cor Bos, Jaap Weda en 
Dhr. Over den Linden
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Voor- en achterzijde kaart van Anthony Bakels, 
verzonden op 20 juni 1900.

Voor- en achterzijde kaart 
Römmler & Jonas, 
gedateerd 7 juni 1896.
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De eerste officiële prentbrief-
kaart werd in Nederland in 
1892 verzonden: op 1 april 
van dat jaar verliep namelijk 
het monopolie van de PTT op 
de uitgifte van de kaarten. In 
het begin waren dit litho’s of 
steendrukken, pas in de jaren 
1890 verschenen kaarten met 
een fotografische afbeelding. 
In de eerste jaren werden er 
nog niet zoveel kaarten ver-
zonden. Maar de ontwikkeling 
ging erg snel. Er is berekend 
dat er in 1900 in Duitsland 
1.013.000.000 kaarten verzon-
den zijn (1 miljard 13 miljoen); 
aantallen die ook van toepas-
sing zijn voor Frankrijk en dan 
hebben wij het nog niet over 
Engeland en de Verenigde 
Staten gehad. De gouden jaren 
van de prentbriefkaart liggen 
in de eerste 20 jaar van de 
vorige eeuw. Vooral gedurende 
de eerste wereldoorlog zijn er 
immens veel kaarten verzonden 
naar de soldaten aan het front. 
Die waren vrijgesteld van porto. 

Wij kunnen het ons tegenwoor-
dig haast niet meer voorstel-
len, maar het was namelijk hun 
enige verbinding met thuis.

Sowieso is een kaart van vòòr 
1900 een zeldzaamheid. Omdat 
papier een kwetsbaar medium 
is, denk aan waterschade, 
brand en ongedierte, is er van 
die hele oude kaarten dan ook 
weinig overgebleven. De oudst 
bekende prentbriefkaart komt 
uit Amsterdam en is verzon-
den op 22 mei 1982 (in Zand-
voort gebeurt dat een aantal 
jaren later en wel in 1896). De 
afgebeelde kaart is mogelijk 
de oudst bekende kaart van 
Zandvoort en is waarschijnlijk 
uitgegeven door Römmler & 
Jonas uit Dresden. Deze kaart 
is op 7 juni 1896 van Zandvoort 
naar Hannover verzonden.

Exacte gegevens over de uit-
gever zijn helaas niet bekend, 
want kijkt u ook eens naar de 
kaart van Anthony Bakels die 

naar Oude Pekela verzonden is 
op 20 juni 1900. Die is inder-
daad precies hetzelfde. Wie 
nu eigenlijk de beeldeigenaar 
was, is niet te bepalen. Er werd 
in die tijd trouwens vrijelijk van 
elkaar geleend. Bij de datering 
is niet alleen uitgegaan van 
de geschreven datum op de 
voorzijde van de kaart, maar 
vooral ook van het stempel 
van de PTT. Een met de hand 
geschreven datum kan name-
lijk vrij gemakkelijk nagemaakt 
worden.

Arie Koper  ■

DE OUDSTE KAART 
VAN ZANDVOORT?

Zoals bekend bestaat het fenomeen prentbriefkaart, meestal genoemd 

ansichtkaart, al meer dan 100 jaar. De voorloper hiervan was de geïllustreerde 

briefkaart, waar de PTT het monopolie over had. Over de prentbriefkaarten zijn 

veel boeken geschreven en omdat er steeds vaker kaarten verzameld worden, 

komen er steeds meer feiten aan het licht. 
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R E M U S  Z E I L M A K E R I J

Max Planckstraat 20 
2041CZ Zandvoort

023 5720168
zlmremus@xs4all.nl

WWW.REMUSZEILMAKERIJ.COM

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451

Garantie voor Topkwaliteit

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

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

Jim Draaijer

Juwelier - Goudsmid

U bent van harte welkom bij Lenie & Floor
Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort

Telefoon: (023) 571 21 71

VISSPECIALITEITENRESTAURANT

De Meerpaal

ZEILDOEKSHOP.NL
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De Meerpaal
Het vliegtuig op de achtergrond 
is een DC-3 Dakota van de KLM 
genaamd de Wielewaal. Dit was 1 
van de 23 toestellen die vanaf 1936 
aan de KLM is afgeleverd. In tegen-
stelling tot de meeste andere KLM 
toestellen van dit type bestaat de 
Wielewaal nog steeds en maakt deel 
uit van de collectie van het Queens-
land Air Museum in Australië.
 

SCHOOLREIS 1938

PH-ALW Wielewaal

De schoolfoto komt van Jan 
Rienstra en betreft een klas uit 
school D. Het was een schoolreisje 
van de 6de klas op 7 juli 1938. De 
namen zijn ook bekend, welke op 
de achterkant van de foto staan ge-
schreven. Wat lastig leesbaar, maar 
we houden het authentiek.

Arie Koper  ■
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DE INTEGRATIE VAN NEDERLANDS-INDIËRS 
IN DE ZANDVOORTSE GEMEENSCHAP 

 Een persoonlijke visie van Rob Benjamins 
 (Bewerkt door Marianne Bluijs)

Deel 3 & slot

Vanaf dat ik lid werd heb ik aan 
nagenoeg alle activiteiten en eve-
nementen meegedaan en dat waren 
er heel wat: bingo- en spelavonden, 
kerstmaaltijden, oudejaarsavonden, 
dansfeesten; alles was fantastisch. 
‘De Vliegende Schotel’ was als 
jeugdvereniging uniek en tevens 
voor velen van ons een soort hu-
welijksbureau. Ja, ook ik heb hier 
mijn vrouw ontmoet en zij bracht 
mij veel liefde en geluk.

Mijn eerste echte vriendinnetje 
bij ‘De Schotel’ was Els de Wit, 
dochter van een politieman. Zij 
woonde tegenover de Mariaschool, 
dat was mijn lagere school, dús was 
ik RK en dat was de ouders van Els 
niet ontgaan. Zij beleden een ander 
geloof en na een mooie periode 
en prachtige zomeravonden werd 
mijn eerste liefde verleden tijd. De 
‘Schotel-avonden’, het paraderen 
met vrienden in de Kerkstraat en 
op de boulevard, whisky en cognac 
drinken in de Haltestraat bij Neuf 
of bij de Albatros - ook Kopertje 
en het Wapen van Zandvoort waren 
trouwens favoriet -: al deze activi-
teiten hebben mij geholpen om mijn 
liefdesverdriet te vergeten. 

Voorzitters van onze vereniging in 
de jaren van mijn lidmaatschap wa-

ren, in willekeurige volgorde: Ger 
Cense, Jaap Brugman, Bert Hart-
man, Cees Klomp, Harry Visser en 
de dames Lien Kerkman (Brugman) 
en Ankie Brokmeier (Joustra). Allen 
hebben hun stempel gedrukt en hun 
eigen waarde toegevoegd aan deze 
geliefde club.

De Sinterklaasavonden waren 
een hoogtepunt: dan was het echt 
lachen, gieren, brullen. Harry Vis-
ser als de Sint met zijn vele Pieten; 
waar die allemaal vandaan kwamen 
mag Joost weten. Eenmaal kwamen 
er vlak na elkaar twee goedheilig-
mannen op het toneel, met recht uit 
de één of andere hoek, respectie-
velijk van het dak of uit de kelder. 
Wat een hilariteit en voor die tijd 
een bijzondere gewaarwording. Zij 
keken elkaar aan en het werd opge-
lost: het bleken twee broers te zijn. 
Op die zeer drukke Sinterklaas-
dagen had de ene Sint besloten de 
andere een handje te helpen. 

Wij richtten met Rien Couvreur en 
Anneke Geerts (nu Couvreur), Hans 
Sandbergen en Nel Kerkman (nu 
Sandbergen), Conny Slagveld, Cor 
Geugies, Peter van Litsenburg en 
Jan Kroft een ‘pikante’ cabaretgroep 
op vol humor en lol, met veel gast-
optredens, o.a. van Ankie en Ruud 

DE VLIEGENDE SCHOTEL
Aan deze jeugdvereniging bewaar ik mijn mooiste en dier-
baarste herinneringen en die periode (van 1957 tot onge-
veer 1963) bleek uiteindelijk heel belangrijk voor de rest 
van mijn leven.
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Schiltmeijer. Er werd na afloop altijd 
gedanst op de muziek van de helden 
van die tijd: Bill Haley (‘Rock 
around the clock’), Chris Barber 
(‘Schlafe mein Prinzchen schlaf 
ein’), Chet Baker (‘My funny Valen-
tine’), of Dave Brubeck (‘Take Five’).

Tijdens de pauze van een cabaret-
voorstelling liep ik naar de bar om 
mijn droge keel na een optreden 
wat te smeren. Met mijn consump-
tiekaartje bestelde ik een drankje. 
Een vrolijk blond meisje met blau-
we ogen keek mij aan en het was 
zoals men zegt liefde op het eerste 
gezicht. “Leuk hè, die voorstelling!” 

zei ik en ik vroeg haar maar meteen 
om na te blijven en met mij wat te 
drinken en te dansen. 

Dat mooie meisje achter de bar 
stelde zich voor als Willy Paap. 
Haar zuster Ali had eigenlijk dienst 
die avond, maar kon niet komen en 
zij verving haar. Ik was dus precies 
op het goede moment op ‘De Scho-
tel’! Dank je, zus Ali. Hun vader en 
moeder bleken echte Zandvoorters, 
dat kon gewoon niet anders met 
de naam Paap van Willem van Eel 
van Stompie. Ik bracht haar, na een 
rondje Albatros, netjes thuis (vlak 
voor 24.00 uur, want zo waren de 

regels) en ben daarna niet meer van 
haar zijde geweken. 

Café-restaurant De Albatros in de 
Haltestraat heeft veel indrukken 
bij mij achtergelaten. Na afloop van 
een ‘Schotel-avond’ was het onze 
stamkroeg. Een ontmoetingsplaats, 
waar verder werd gediscussieerd 
onder het genot van een drankje, 
saté of goulashsoep, met muziek op 
de achtergrond. Gespeeld door de 
eigenaar op zijn magische piano, ro-
mantisch en raak. Af en toe werd er 
Russisch gedanst door een Engels-
man, die deze kunst aardig onder 
de knie had. 

Sint Nicolaasfeest 1962,
Van links naar rechts, voorste rij: 
Jan Kroft, Rob Benjamins, Nel Kerkman, 
Hans Sandbergen, Hetty Slagveld, ?..

Gehurkt: 
onbekend, Mieke de Wit, Sinterklaas (Harry 
Visser), ... de Wit, zwarte Piet (?), Miep Koper, 
?, Marjan Holstijn, ?..

Achter: 
zwarte Piet (?), Cor Geusies, Ruud Schiltmeijer, 
Ger Couvreur, Henk Holstein, ?.., 
Rien Couvreur en ?

Erboven uitstekend: 
?
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Tijdens deze periode werden Peter 
van Litsenburg en ik samen lid van 
muziekvereniging ‘de Harmonie’. 
We begonnen eerst met cornet- en 
later met trompetlessen van o.a. 
Cees Smal van de Diamond Five, 
Cees Slinger, Jacques Schols , Joh-
nny Engels en niet te vergeten saxo-
fonist Harry Verbeek met zijn bolle 
wangen, geweldig en zeer muzikaal. 
Peter is en was een talentvolle jazz-
speler, moderne jazz zoals wij toen 
zeiden, voor een ander soort men-
sen dan de rockers. Toen al bleek 
dat ik onvoldoende longcapaciteit 
had om door te gaan met het bespe-
len van de trompet en dat heeft mij 
altijd zeer gespeten. Nu vind ik alle 
soorten muziek mooi: Zuid-Ameri-
kaans, Afrikaans, klassiek en zelfs 
ballet- en operamuziek. Ik heb vele 
concerten bijgewoond en heb er van 
genoten. Van muziek ga je leven … 
en ga je dood, zei ik altijd. 
Met alle vrienden van die tijd heb 
ik leren dansen bij Dansschool 

Keur in de kelder van hun café-res-
taurant in de Zeestraat. Wij konden 
onze lessen toepassen tijdens het 
Nieuwjaarsbal bij ‘De Schotel’ of in 
het Concertgebouw, met de zusjes 
Hildering van de parfumeriezaak in 
de Kerkstraat.

Tijdens de mooie zomers, die 
begonnen in mei en eindigden in 
september, waren onze picknicks in 
het duin zeer populair. Eerst bra-
men en andersoortig fruit zoeken in 
de Waterleidingduinen om daarna 
met goedkope drankjes lekker te 
zonnen en te genieten tussen de 
rozenbottels en dan vrolijk lachend 
weer naar huis. Dat waren prachtige 
dagen. 

Met pa adjudant Sandbergen gingen 
wij samen met zoons Hans, Ruud 
en Johan naar het circuit voor de 
jaarlijkse motor- en autoraces. Ge-
weldig om in de pits rond te lopen, 
vlakbij de coureurs, “goed kijken 

en nergens aankomen”; iedereen 
was aardig voor ons en we kregen 
zelfs een flesje cola. 

Indo’s zijn zeer gastvrij. Zo ook mijn 
moeder. En mijn Hollandse vrien-
den waren altijd welkom. Zomaar 
wat anekdotes die het opschrijven 
waard zijn. 
Nadat wij waren uitgefeest bij 
de Albatros togen wij veelal naar 
mijn huis. We wisten dan dat mijn 
moeder een pan met gehaktballen 
had gemaakt en deze werd dan diep 
in de nacht, compleet met augurken 
en mosterd, gulzig leeggegeten. De 
dag erop stond mijn moeder in de 
keuken onverstoorbaar en zonder 
te klagen nieuwe gehaktballen te 
draaien en het enige wat zij vroeg 
was, of we een leuke avond hadden 
gehad en of ze lekker waren….. 
Hans Sandbergen kwam voor het 
eerst bij ons Indisch eten. Ik had 
mijn moeder gewaarschuwd het 
eten niet te heet te maken. Ik zei 

v.l.n.r.: 
Jan van de Bosch, Harry Visser, 
Rien Couvreur

v.l.n.r.: 
Rob Benjamins, Jan Kroft, ... de Wit, 
Nel Kerkman, Ger Couvreur, ... de Wit en 
Peter van Litsenburg
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tijd in Indië daarna. Ik heb zelfs 
Bahasa Indonesia gestudeerd om 
mij goed voor te bereiden en ben in 
1992 teruggekeerd, naar Indonesië. 
Na deze bijzondere eerste hereni-
ging ben ik in de periode 1993-
2001 elk jaar terug geweest en heb 
veel van de prachtige, verschillende 
eilanden in de Gordel van Smaragd 
bezocht. Maar ook zwaar op het hart 
drukkende zaken ben ik niet uit de 
weg gegaan. Als eerste heb ik daar 
het graf van mijn broertje Johnny op 
West-Java bezocht en later, tijdens 
de wereldreis met mijn vrouw Willy, 
de Birma-spoorweg in Thailand. 
Een grote overwinning voor mij en 
mijn familie en bijzonder moeilijk. 
Maar ik voel geen rancune meer en 
er heerst vrede in mijn hart, voor 
altijd.

Eindelijk… nu de laatste de trein 
proberen te halen zonder te haas-
ten en mijn verleden achter mij te 
laten; mijn gezondheid laat het niet 

meer toe om nog eenmaal het Indo 
jongetje te zijn. Zonder katapult, 
zonder bijlessen maar met veel ple-
zier kijk ik terug op het verleden in 
het echte Zandvoort uit mijn jeugd-
jaren. Met ‘De Vliegende Schotel’ 
en de mensen eromheen voor altijd 
in mijn hart.

Nu zeg ik: “Tabee, Selamat Jalan, 
leden van ‘de Klink’! “

Rob Benjamins ■
(overleden in juni 2013)

v.l.n.r.: 
Cor Geusies en Rien Couvreur

maar, dat hij er niet zo goed tegen 
kon. Ondanks de milde gerechten 
stond Hans bij de eerste hap al in 
vuur en vlam. Ook Rudi Bisenber-
ger kwam bij ons tussen de middag 
een boterham eten en dacht dat de 
sambal op tafel een pot aardbei-
enjam was. Een enorme paniek en 
schrik ontstond toen hij voor de 
eerste maal sambal op zijn brood 
smeerde en ook hij moest met gla-
zen water worden verlost.

Tijdens het afwassen en onze 
welbekende spelletjes zongen wij 
liedjes uit Indië : ‘Ajoen, ajoen, 
ajoen in die hoge klapperboom’, 
‘Nina Bobo’, ‘Mooi Java’, Surabaya 
van Anneke Grönloh (sura = haai/
baya = krokodil) en ‘Ramona’ van 
The Blue Diamonds. We eindigden 
dan met het lied van Wieteke van 
Dort … ‘30 jaar (nu bijna 70 jaar) 
is die oorlog reeds voorbij en nog 
altijd geen erkenning en geen cent 
soldij’ en ook nog ‘Indië, we gaven 
jou het beste deel van onze jeugd’. 
Lieve liedjes en als ik er met wee-
moed aan terugdenk, dan springen 
de tranen weer in mijn ogen en zie 
ik alles weer zo voor me. Wat vliegt 
de tijd.

Wij trouwden in 1964 en in 1968 
werd onze eerste dochter geboren. 
Wij woonden in de Koningstraat 
vlakbij het zwarte veldje. De toen-
malige woningnood liet ons in 1969 
vertrekken als (zoals vrienden dat 
zeiden) emigrant naar de - in die 
tijd zeer verre - Kop van Noord-Hol-
land, naar Heerhugowaard bij het 
mooie en rustieke West-Friesland.

Er is nog zo veel om te memoreren. 
Ik ben dankbaar voor mijn intense 
levensgeluk, al ben ik vaak achter-
volgd door mijn kampjaren. Maar 
met plezier keek ik terug op mijn 
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Een aantal leuke, maar uiteenlopende plaatjes 

dit keer in deze rubriek. Even geen klassenfoto’s, 

maar een fraaie groepsfoto van een stel militairen, 

die dienst deden in Kamp Amersfoort. De foto is 

gedateerd op 30 oktober 1917. De tweede persoon 

staand van rechts is Willem (Pronkie) Bos. Wie 

weet de overige namen, ook Zandvoorters.

De twee andere foto’s betreffen teamfoto’s van 

TZB uit het seizoen 1968-1969 en één uit de begin 

jaren 70. Van beide foto’s ontbreken voor ons de 

namen. U kunt uw aanvullingen sturen naar de 

redactie.

Harry Opheikens ■

GROEPS-
FOTO’S
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Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort
Tel. 023-5739234  www.greevenmakelaardij.nl

DÉ ACTIEVE MAKELAAR
VAN ZANDVOORT

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

Kleine krocht 2
2042 JN Zandvoort

Telefoon 023 - 8200384
Mobiel 06 11325410

E-mail info@adminvanderham.nl

GEWOON EEN 
VAILLANT AAN 

DE WAND

TON BAKKER
CV-INSTALLATIEBEDRIJF & ONDERHOUD

STORINGEN ALLE MERKEN

Van Lennepweg 317
2041 LM Zandvoort

023-5720152
06-40295213

margaenton@casema.nl

      
 
 
 
 
    

GREEVEN
m a k e l a a r d i j  o. g.
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Boek op 18 juni 

en ontvang een 

leuke attentie

Geesterduin 15
0251 511512 D-reizen.nl

Hoofddorp
023 - 230 12 31 

DR1605@d-reizen.nl 
D-reizen.nl

Klaar voor 
de zomer?
Kom langs voor Top advies

TR_Hoofddorp_Vennep.indd   1 03-05-11   13:29

045 - 645 14 51
Kerkstraat 232 D-reizen.nl

wij bestaan
18 juni 
12,5 jaar! 
Kom binnen, speel mee met 
‘Get the picture’ en maak 
kans op mooie prijzen!

Jordy Swillens, Sonja Cappelle, Natascha Christinakis

NedLinX van Nederlof; voor al uw eenvoudige tot zeer complexe drukwerk-gerelateerde opdrachten!

Drukwerk aanpassen en bestellen is 
nog nooit zo makkelijk geweest!: 

NedLinX is een dienst van Nederlof, een grafische 
onderneming met meer dan 30 jaar ervaring. 
Naast drukwerk biedt NedLinX zowel kleine als 
grote bedrijven een handige oplossing voor het 
gebruiksvriendelijk stroomlijnen van uw logistieke 
proces.

De voordelen voor u:
•	 maximale kostenbesparing
•	 één betrouwbare full service partner
•	 online proefcontrole
•	 uniformiteit van uw drukwerk
•	 beeldbank en opslag van bestanden
•	 voorraad-beheer systeem
•	 budget-beheer systeem
•	 zeer gebruiksvriendelijk en toegankelijk systeem

Drukwerk & promotiematerialen
U hoeft slechts één keer een template te
(laten) ontwerpen en vervolgens kan elke 
bevoegde gebruiker binnen uw bedrijf zijn 
eigen communicatiemiddelen samenstellen 
met beeld en tekst.

Als manager hebt u de mogelijkheid om 
bestellingen te accorderen voordat de 
bestelling definitief is. Na bestelling leveren 
wij binnen ca. 3 werkdagen drukwerk van 
topkwaliteit.

Efficiëntie
Heeft u vaste leveranciers en besteld u bij 
hen telefonisch? Wij voegen deze producten 
toe in onze webshop, zodat u en uw filialen 
online kunnen bestellen. Wij zorgen voor de 
communicatie met uw vaste leverancier.
Uitproberen?

Wilt u NedLinX zelf uitproberen?
Vraag dan gratis een demo account aan en 
ontdek wat NedLinX voor uw bedrijf kan 
betekenen.

Scan deze code voor een 
filmpje over NedLinX 
(voorbeeld D-reizen).
Of kijk op: 
www.nedlinx.nl/media/
movies/D-reizen.mp4


