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Beste Klinklezers en vrienden van het Genootschap 
Oud Zandvoort,

We schrijven 5 maart in de middag. Terwijl de regen 
tegen de ramen slaat ben ik blij dat ik ’s morgens 
een mooie wandeling heb gemaakt. Het zonnetje 
scheen en er stond een aangename bries. Op het 
strand liep al menig wandelaar en de strandtenten, 
of moet ik zeggen strandpaviljoens, waren al open.
In een landelijke krant stond een verhaal over de 
strandpaviljoens van Scheveningen, ze waren druk 
bezig met bouwen en zouden al op 1 maart open-
gaan. Wat zijn onze strandpachters m/v dan toch 
bikkels: de meesten waren half februari al open, daar 
kunnen ze in Scheveningen nog een voorbeeld aan 
nemen. Ik stel voor dat deze krant, het was de 
Volkskrant, volgend jaar, maar eens een kijkje komt 
nemen in Zandvoort, dé badplaats van Nederland 
met de beste strandpaviljoens.

Wist u trouwens dat het Genootschap een leuke 
vernieuwde website heeft:  www.oudzandvoort.nl 
Met oude Klinken, foto’s, informatie, enz. We heb-
ben zelfs een webshop. In deze webshop kunt u 
allerlei leuke Zandvoort-gerelateerde artikelen kopen, 
zoals thee- of koffiebekers met mooie afbeeldingen 
van het oude Zandvoort en het circuit; circuitposters 
in diverse formaten, koelkastmagneetjes, sleutelhan-
gers enz. Leuk voor u zelf, maar ook leuk om kado 
te geven.

Ik ben laatst bij de heer Jan Meijer geweest, 90 jaar 
oud, maar nog zeer bij de tijd. Deze meneer is 
oprichter van de Zandvoortse tennisclub. In een zeer 
gezellig gesprek heeft hij mij alles verteld over de 
geschiedenis van deze club. In een van de volgende 
Klinken zal daar een verslag van staan.

Ook ben ik met onze secretaris, Henny van der 
Leden- de Groot op bezoek geweest bij het Noord- 
Hollands archief. In een zeer aangenaam gesprek 
vertelde de directeur van het archief, de heer Lieuwe 
Zoodsma, dat er uniek filmmateriaal is opgedoken 
over Zandvoort. Dit materiaal wordt op dit moment 
gerestaureerd en gedigitaliseerd. De heer Zoodsma 

heeft ons toegezegd om dit 
unieke materiaal te komen tonen 
tijdens onze Genootschaps-
avond in het najaar.

Dat brengt mij bij onze komende Genootschaps-
avond van 12 mei. Wij hebben de heer Martin 
Bunnik bereid gevonden deze avond te presenteren. 
De heer Bunnik is schrijver van het prachtige boek 
“Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart”. De 
familie Barnaart is onlosmakelijk verbonden met 
Zandvoort en het belooft dan ook een heel interes-
sante avond te worden.

Verderop in deze Klink staat de uitnodiging en het 
programma voor deze avond.
Ook zijn we druk bezig met een ledenwerfactie. 
Daarover meer in de volgende Klink.
Ik wens u veel lees- en kijkplezier met deze Klink.

Tot zover, tot de volgende Klink.
Paul Olieslagers, 
Voorzitter Genootschap Oud Zandvoort
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Arie vond in zijn archief 
deze leuke foto van het 
Achterom. De buurt is 
best wel wat veranderd, 
maar als herkennings-
punt is links nog de 
Smederij van Dorsman 
te zien. Helaas weet 
ik niet meer hoe ik 
er aangekomen ben 
en  wanneer deze 
foto gemaakt is. 
Zelf denk ik aan de 
vijftiger jaren. Mis-
schien dat een van 
onze lezers hier 
meer over kan vertellen.

TOELICHTING FOTO VOORPAGINA
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FysioFit Zandvoort
Praktijk voor Fysiotherapie

Fysiotherapie

Gespecialiseerd in:

Orthopedische therapie

Hartrevalidatie

Etalagebenen

023 - 57 133 33
www.fysiofit-zandvoort.nl

ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...
Op nummer 146 kregen we veel reacties. De Klink lag nog maar net op de deurmat toen de eerste 

aanvulling/correctie binnen kwam druppelen. Fantastisch en hartelijk dank daarvoor.

Heeft u een mooi verhaal te vertellen, heeft u fraaie onbekende foto’s uit uw fotoalbum of ook weer 

een reactie op artikelen uit deze Klink, neem gerust contact op met de redactie. Ons e-mailadres 

vindt u achterin ons fraaie blad.

 Harry Opheikens

OP WEG NAAR HET STRAND
KLINK 145, BLZ. 11
We beginnen even met een rectificatie: Paula van 
Duijn schrijft: “Leuk hoor om mijn pa en ma in de 
Klink te zien. Alleen.... mijn achternaam is toch echt 
van Duijn en niet van Dijk”. Bij deze rechtgezet met 
excuus.

ZOMAAR EEN REACTIE
Hans Kock uit Alkmaar mailde het volgende: “Ik heb 
hele fijne en mooie herinneringen aan Zandvoort. 
Vanaf 1965 tot in de ‘90-er jaren was ik vaste tele-
foonmonteur bij de PTT, later KPN technische dienst. 
Ik deed ook alle verbindingen voor de NOS bij de Pel-
likaanhal en het circuit en vind van die herinneringen 
een hoop terug in de Klink. Ik heb jaren geprobeerd 
om in Zandvoort te gaan wonen, maar dat is niet 
gelukt. Misschien later in het Huis in de Duinen.” 

VOORSPEL TOT DE 2DE 
WERELDOORLOG
KLINK 144, BLZ 21-25
De Luchtbeschermingsdienst
In Klink 144 schreef Folkert Bloeme een stukje met 
als titel “Voorspel tot de 2e wereldoorlog”. Hierin be-
handelt hij onder andere de dienst luchtbescherming. 
Omdat ik een plaatje van een E.H.B.O. post in han-
den kreeg volgt hieronder nog een kleine aanvulling:
In de bezettingstijd gingen de LBD’ers ‘s nachts de 
straat op om te controleren of de burgers zich aan de 
verduisteringsvoorschriften hielden. Als je niet aan de 
voorschriften voldeed kon een bekeuring van 20 gul-
den het gevolg zijn! Wat in die tijd heel veel geld was.

Eerste hulp
Na een luchtaanval moest de LBD eerste hulp bie-
den; men beschikte over EHBO-kisten, brandslan-
gen, helmen, gasmaskers en herkenningstekens (een 
metalen plaatje met daarop de letters LB, dat met 
riempjes op de bovenarm kon worden bevestigd). 

 

De LBD had afdelingen in alle stadswijken en dorpen. 
Per 200-300 gezinnen was er een ‘blokploeg’ geleid 
door een ‘blokhoofd’.
Voor verzetsmensen bleek het handig om lid te zijn 
van de Luchtbeschermingsdienst. Het lidmaatschap 
bracht met zich mee dat je ‘s nachts de straat op 
kon, wat bijna alle andere burgers verboden was. 
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Uit de advertenties blijkt dat er niet alleen kunstnij-
verheid artikelen verkocht werden, maar dat er ook 
geëxposeerd kon worden.

TEAMFOTO UIT DE JAREN 40
KLINK 145, BLZ. 32 
We ontvingen een tweetal reacties op de teamfoto, 
maar met een verschillende insteek. Jaap Kerkman 
Azn. wist het volgende over het elftal zelf te vertellen:
“Dit elftal bevat jonge mannen van een oudere genera-
tie dan ik zelf ben, maar zeer bekend zijn bij mij. 
Van links naar rechts onderste rij: Willem Bluis, Joop 
van de Bos, Gerrit Kerkman, Richard Kerkman, Paul 
Berkhout, Klaas Koper.
Bovenste rij: Arie van der Mije, Piet Paap, Arie Mole-
naar, Leen Paap, onbekend (Piet Verschoor is het niet).
Jan Willem Groen wees de redactie terecht over de 
locatie van de foto. Hij reageerde nog dezelfde dag 
op het moment dat de Klink op de mat viel. Volgens 

de redactie zou de foto gemaakt zijn met op de ach-
tergrond het bekende tunneltje vanuit het clubhuis/
kleedkamers, waar doorheen vele bekende voetbal-

benen hun weg naar veld 1 vonden. Vol-
gens Jan Willem klopt dit niet, maar zien wij 
het tunneltje naar veld 2. Toen Jan Willem 
als 12 jarig jongetje in 1960 ging voetballen, 
was er, op het laaggelegen veld 2, ook een 
tunneltje met daar bovenop een muurtje. 
Hij heeft zich laten vertellen, dat in het ver-
leden de spelers voor veld 2 via de achter-
deur en een pad naar beneden onder het 

tunneltje door het veld op gingen. Bovenop dit tun-
neltje liep een pad, dat het mogelijk maakte rondom 
het veld van bovenaf de wedstrijd te bekijken.
De toegang tot veld 2 was in 1960 al gewijzigd in het 
bekende ijzeren hek met een stenen trap. Op verzoek 
van Zandvoortmeeuwen heeft de Gemeente dit tun-
neltje later laten afbreken en de grond afgegraven om 
een extra trainingsveldje te realiseren, dat met name 
gebruikt werd om te trainen als de velden afgekeurd 
waren.

KAMPEREN/HUISJE OP HET 
STRAND VAN ZANDVOORT
KLINK 145, BLZ. 22-25
Tinus Tramper wist, naar aanleiding van het stukje 
over Helios, nog het volgende te vertellen:
“Met veel belangstelling heb ik het artikel over K.V. 
Helios gelezen, een vereniging waar ik sinds 1949 
deel van uitmaak. Vooral het gedeelte over de strand-
winkel haalde herinneringen op waarvan ik er twee 
met u wil delen :

ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT... ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...
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Uiteraard was het handig te weten waar zich de 
E.H.B.O. post bevond. Het hieronder afgebeelde 
schildje heeft jarenlang bevestigd gezeten op de wo-
ning van de heer Arie Loos aan de Willemstraat 11.

Na de oorlog werd de LBD vervangen door een orga-
nisatie die sterk op de LBD leek: de Dienst Bescher-
ming Bevolking, oftewel de BB. Tijdens de Koude 
Oorlog kwam de BB in de publiciteit met wenken 
over wat de burger kon doen in geval van een atoom-
aanval. De BB bestaat nu niet meer. De sirenes zijn er 
nog wel, al klinken ze anders dan de sirenes van de 
jaren veertig en vijftig.
 Arie Koper

PLATEEL
KLINK 145, BLZ. 8 TM 10
Naar aanleiding van Arie’s stukje over “Zandvoorts” 
plateel kreeg hij een reactie met daarbij een leuke 
foto. Een lezeres had een leuk stukje aardewerk in 

haar bezit dat Arie nog 
niet kende. Wel kende 
hij een vaasje, dat hij 
al een aantal jaren in 
zijn bezit heeft en dat 
door dezelfde fabrikant 
gemaakt was.
Het leuke souvenir 
klompje is net zoals 
het hier afgebeelde 
vaasje afkomstig van 
de aardewerkfabriek 
Katwijk. 

Deze fabriek is opgericht in 
1916 en heeft bestaan tot  
1945. 
Het aardewerk is onder 
andere te herkennen aan 
de letters KW die aan de 
onderzijde zijn ingekrast. De fabriek heeft  aardewerk 
in allerlei soorten en maten geproduceerd, waaron-
der ook toeristisch aardewerk. Juist het toeristische 

aardewerk, dat 
betrekking heeft 
op Zandvoort,  
heeft Arie zijn 
interesse.
Mochten er 
lezers zijn die 
ook dergelijke of 
andere objecten 

in hun bezit hebben, Arie zou ze graag fotograferen. 
Te zijner tijd zal een en ander gepubliceerd worden in 
een overzichtsboek van Arie zijn “Zandvoort” collectie.

HALTESTRAAT
KLINK 145, BLZ. 21
Mevrouw van Wensven schreef de redactie over de 
veranderingen in de Haltestraat. Vanaf december 
1954 tot ongeveer 1968 had zij samen met haar 
toenmalige echtgenoot het eerste Zandvoortse kunst-
nijverheidshuis  “Donanda” op nummer 58. Toentertijd 
was er een gevarieerd winkelbestand. Tot haar teleur-
stelling domineert de horeca tegenwoordig.
Zij huurden de zaak, waarin voorheen opticien Looman 
gevestigd was, van de weduwe P. Schipper, de huur-
prijs was in die periode 63 gulden per maand!

Van links naar rechts: 
Loekie van Wensven, 
nichtje Emma van 
Wensven, hondje Haas 
en echtgenoot 
Gerard Wanna. 



• 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

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

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
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HET OUDSTE CAFÉ VAN ZANDVOORT 
Het Wapen van Zandvoort is een authentiek bruin café en bestaat al sinds 
1890 en is het oudste café van Zandvoort aan Zee. Vanaf de eerste dag 
in 1890 heeft het café gefunctioneerd als huiskamer van Zandvoort om de 
laatste dorpsroddels door te nemen en de droge kelen te smeren. 
‘t Wapen van Zandvoort aan het historische Gasthuisplein in Zandvoort aan 
Zee is voor velen een begrip en staat garant voor gezelligheid, of het nu 
gaat om een gezellige borrel, een lekker hapje eten, een biljartje of darts in 
een ongedwongen sfeer.  
‘t Wapen van Zandvoort heeft zijn eigen speciaal “Wapenbier” op tap!

Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 15.00 tot 24.00 uur.

www.facebook.com/WapenVanZandvoort
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- op een gegeven moment stapten de kampeerders 
over van het oliestelletje naar butagas en dus ging 
de Toko gas verkopen. Bij aankoop van de eerste 
fles kreeg men een spaarpotje, waarin men kon gaan 
sparen voor de volgende gasfles.
- hoe geliefd Piet Wegman onder de kampeerders 
was moge ook blijken uit het feit dat, tijdens het 
door Helios georganiseerde sporttoernooi, na zijn 
overlijden gestreden werd om de “In memoriam Piet 
Wegman-trofee.” 
Deze werd uitgereikt door zijn weduwe Stien.

Ted v.d. Leden schreef een heel stuk:
Kampeervereniging HELIOS

Graag wil ik een kleine aanvulling geven op het 
leuke artikel over de kampeervereniging HELIOS. 
Inderdaad, mijn ouders kampeerden bij de kampeer-
vereniging HYGEA op het Bloemendaalse strand. 
Later vertrok de vereniging naar een meer zuidelijker 
gedeelte, naar de huidige plaats .
Heel vaag herinner ik mij de naamverwisseling van 
HYGEA naar HELIOS, maar wat ik wel weet is dat 
er ook Amsterdammers bij kwamen, heel gezellig. 
De toenmalige voorzitter was de heer Vos, kapper 
in Haarlem en de heer Plug, plus de heer Snoek. 
Dit alles gebeurde toen nog voor de oorlog. In 1940 
mochten er nog tenten worden opgebouwd, maar in 
1942 mochten we wel een tent plaatsen, maar 
‘s nachts mocht je daar niet meer blijven. Mijn ouders 
en enkele bestuursleden zetten toch hun tent neer, 
maar vertrokken ook weer snel, mijn ouders als laat-
ste. Wat bleek: de tenten werden ‘s nachts bewoond 
door Duitse soldaten en er werd niet alleen geslapen, 
er werden ook braspartijen gehouden met al de ver-
nielingen vandien. Dus einde kampeertijd……

Na de afschuwelijke oorlogsjaren brak de tijd weer 
aan om aan kamperen te gaan denken. Bestuursle-
den staken de koppen bij elkaar en spoedden zich 
naar de gemeente Zandvoort. De gemeente Zand-
voort verklaarde dat de stranden weer mijn- en mu-
nitievrij waren. Groepen Duitse soldaten moesten het 
strand op om de mijnen op te ruimen en daarna arm 
in arm in lange rijen over het strand heen lopen.

Dan breekt de mooie tijd aan van kamperen. 
Onze tent werd ‘s morgens vroeg om vijf uur opge-
haald door voerman Willem Koning ( ‘de Witte’). 

Deze kwam ons ophalen vanuit Zandvoort met paard 
en wagen; in de vroege morgenuren hoorde je al het 
klik-klak van de paardenhoeven op de straatstenen 
Dan ging er een heel bijzonder gevoel door een elf-
jarige jongenslijf! De tent werd van zolder gehaald en 
via de ramen naar buiten gehesen. 
Alles werd op de wagen geladen: zeildoek, kastjes, 
stoelen, een tafel en nog veel meer. Daar ging dan de 
rit naar Zandvoort. Mijn broer en ik mochten naast de 
voerman zitten en zo reden we via de Zeeweg naar 
het strand. Onderweg grijnsden de keihard betonnen 
bunkers ons aan. Aangekomen op de kop van Bloe-
mendaal begon het spannendste gedeelte: paard en 
wagen moesten nu naar beneden, er was nog geen 
stenen strandafgang, dus moest het arme dier de 
wagen door het mulle zand trekken en wij hielpen 
allemaal een handje mee. Willem Koning was goed 
voor zijn beesten, maar ja…. De lading moest ter 
plekke worden afgeleverd, dus huhu paardje, huhu. 
Als we het harde strand hadden bereikt ging het wat 
beter. Nu ging het naar de zuidkant van het Bloemen-
daalse strand, waar nu HELIOS nog steeds is. Het 
laatste stukje van de rit was het moeilijkst, het arme 
dier moest nu door het mulle zand tot boven aan het 
talud en daar werd alles afgeladen. 
De bouw kon beginnen. Willem toog weer naar 
Zandvoort om ‘s middags schelpen te gaan vissen.

De bestuursleden bouwden als eerste op, al in april. 
Vooraan bij de afgang eerst Smink, de secretaris 
dan van der Leden, de penningmeester en vervol-
gens Barendse, de voorzitter. Dit illustere gezelschap 
zorgde voor veel verbeteringen, want ‘s avonds zag 
je mensen met emmertjes naar de vloedlijn lopen 
om daar een diepe kuil te graven om daar het een 
en ander in te mikken en vervolgens de kuil weer 
dicht te scheppen. De vloed zorgde voor de rest, 
niet erg hygiënisch dus. Bestuurders stapten naar 
de gemeente Zandvoort voor een dringend gesprek, 
er werden toezeggingen gedaan en het eerste wat 
kwam was een waterleiding met diverse tappunten. 
Het tweede jaar kwamen toiletblokken met diep 
gegraven beerputten; de vereniging moest alleen zelf 
voor het onderhoud zorgen. En zo groeide HELIOS 
uit tot een volwassen vereniging. Maar de problemen 
waren niet zomaar voorbij, want af en toe bracht een 
kampeerder een gevonden granaat naar het bestuur. 
Nou daar had de secretaris geen moeite mee. 
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Hij stapelde ze netjes op elkaar achter zijn tent, 
de wind blies er wat zand overheen en klaar was 
Kees…. Maar ook voor kinderen was het best nog 
gevaarlijk. Ik herinner mij nog dat we over de 
boulevard heen de duinen in gingen. Daar 
waren gigantische kuilen waar men explo-
sieven heeft laten ontploffen en zodoende 
onschadelijk gemaakt, maar in die kuilen 
lagen onnoemelijk veel staafjes trotyl en daar 
maakten wij een bergje van. En dan de fik er 
in: een prachtige steekvlam! Ook lagen her 
en der metalen buisjes verspreid met aan het 
einde drie metalen pootjes. Heel leuk: als je 
op de pennetjes drukte kwam er een prach-
tig vlammetje uit. Goed, die zaken hebben 
we overleefd. Wat veranderde er nog meer 
bij de kampeervereniging? Het bestuur ging 
ook het dorp in, sprak met de melkboer uit de Kerk-
straat of die zin had om in het seizoen op het strand 
melk te komen venten. En zo zien we ‘Appeltje’ met 
een melkkar langs de tenten gaan, dat was zeker 
geen slechte boterham. Ook een groentekar ver-
scheen op het toneel, en vergeet niet Floor Molenaar 
met zijn juk over de schouders met diverse soorten 
vis in de emmertjes en wie kent niet zijn karakteristie-
ke stem die over het strand schalde: ” lekker zúúúr en 
een rolmopsje.” De jongens van Drommel schuifelden 
langs de tenten met tabak en sigaretten. In de verte 
zien we de Zandvoortse schelpenvissers hun kar vol 
scheppen, de avond valt, de mensen gaan gezellig 
bij elkaar een bakkie doen. Gerrit van Eerde speelt 
zachtjes op zijn trekharmonica, kinderen maken een 
kuil in het zand en praten over van alles en nog wat.

Bestuur en medebewoners organiseerden allerlei 
activiteiten: sport weekenden werden door Fred Ap-
pel georganiseerd, volleybalnetten werden uitgezet, 

er werd korfbal gespeeld en natuurlijk niet te vergeten 
voetbalwedstrijden, soms tegen de kampeervereni-
ging VOORWAARTS, verder op het strand. 
Ook herinner ik mij nog dat de dames ook een potje 
voetbal speelden. Er was een groep die zich bezig-
hield met het reddingswezen: honderd meter van 
elkaar lagen lange stokken met daaraan verbonden 
grote kurken klossen plus een touwhaspel. Als er 
iemand te ver in zee was en niet meer over de zand-
banken de kust kon bereiken dan renden de getrain-
de helpers met de stokken de zee in en schoven de 
stok naar de drenkeling toe. Hoeveel levens zouden 
met deze eenvoudige materialen gered zijn? 
De stoere mannen oefenden wekelijkse met de 
reddingvlet, die de woeste baren opging, tot grote 
bewondering van de strandbewoners. Een keer zag 

ik een klein vissersscheepje voor de kust op 
een mijn varen. Dat zijn beelden die mij bijge-
bleven zijn. Er was een vrouw aan boord die 
gillend en zwaaiend om hulp riep en je zag het 
scheepje langzaam zinken. Later hoorden we 
dat de schipper aan boord zwaar gewond op 
de wal gebracht is.
Dat wij nu in Zandvoort wonen is te danken 
aan mijn vader, die als penningmeester van de 
kampeervereniging veel te maken had met het 
Gemeentebestuur en vaak door de straatjes 
wandelde. 
Daar ontmoette hij kennissen van het strand, 

de familie Snijer. Inderdaad, familie van de dorpsom-
roeper waar een plein naar genoemd is. 
Toen mijn vader vroeg: “Wat brengt jullie hier?”, 
antwoorden ze:  “Wij kopen hier een huis, we hebben 
een claim gekocht en laten nu een huis bouwen via 
de Nederlandsche Bouwkas”.  

Nou, dat was ook iets voor mijn ouders en zo gezegd 
zo gedaan. Zij kochten ook een claim en gingen in 
Zandvoort wonen. Tja, er gebeurt veel tussen ‘Eb en 
Vloed’. 
 
 Ted vd Leden

EEN TRAMKAARTJE
Van mevrouw Verwoerd kreeg ik onderstaand tramkaartje toegespeeld. Het kartonnen kaartje is van de toen-
malige E.N.E.T. en bestemd voor baanvak Zandvoort Eindpunt – Kostverlorenstraatweg (de Tol). Zoals te zien 
kostte deze 10 rittenkaart eerst fl. 0,60 maar de prijs is, denk ik, in 1920 verhoogd naar 1 gulden.
Mochten er lezers zijn die hier meer over weten, dan hoort de redactie dat graag. 
 Arie Koper



Programma van de

“GENOOTSCHAPSAVOND”

vrijdag 12 mei 2017

Zoals gebruikelijk wordt de avond gehouden 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:  Welkomstwoord door voorzitter Paul Olieslagers.
20.10 uur:   Een presentatie over ‘t Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart door Martin Bunnik. 

Het verhaalt onder andere over de grote betekenis die de familie Barnaart in de loop der 
eeuwen voor de ontwikkeling van Zandvoort gehad heeft.

Het Paradijs

      

20.45 uur: Pauze

21.15 uur: Verloting

21.25 uur: 2e gedeelte van de presentatie over ‘t Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart

22.05 uur: Sluiting en gezellig samen zijn

Graag tot dan, we hopen u te mogen begroeten!

Veel kopstations aan de kust hebben we niet meer. Je kunt Vlissingen, Hoek van Holland, Den Helder en 
Harlingen noemen. De vijfde is dan ons Zandvoort, ooit als eindpunt van de trein uit het verre zuiden, nu  
alleen nog rechtstreeks vanuit Amsterdam. In de loop der jaren hebben hier veel soorten treinen forensen en 
badgasten afgezet. Nu zijn het dubbeldekkers en de nieuwste sprinters, maar dat is ook anders geweest.

Verdwenen treinen

Treinongeluk in 1928

Ik vind het de mooiste loc, een 1200

Mat 24 (Blokkendoos) komt binnen, nog een 

lange perronoverkapping.

De bekende VAM wagens

Mat ’46 komt op spoor 
2 binnen

Links een 1200 met plan E rijtuigen
Rechts mat ’54, de Hondekop

Een “getrokken” trein met een 
1100 voorop

Strandsprinter
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Luchtfoto’s

12  l 1530

Op de door mij geplaatste luchtfoto van de Boulevard in de Klink 144 zijn aardig wat opmerkin-

gen gekomen, waar ik heel blij mee ben! In Klink 145 maakten we daar al een opmerking over.

Marijke Kerékgijártó (haar vader was onder de Zandvoorters beter bekend als Sols) kwam bij mij 

langs met een aantal foto’s. De door mij aangegeven kiosk bleek niet die van Cees van Roon 

senior te zijn, want die lag namelijk in het verlengde van de toenmalige Zeestraat, waar nu het 

Palace Hotel staat, maar van haar vader Zoltán. De tent heeft daar gestaan van 1964 tot en met 

1966. Hieronder een foto van Marijke met haar vader.

Boulevard

Vermeldenswaardig is trouwens dat Zoltán vanaf 1951 tot en met 1953 een ijstent op het strand 

had. Deze stond links naast de Rotonde bij de tent van Jan Termes en van 1954 tot en met 

1956 stond de ijstent op de Zeestraat, naast de botsautootjes

 

          

Hierna heeft Zoltan de bekende automatiek gehad op het Kerkplein, 

ik weet mij nog te herinneren dat je er slaatjes op een aluminium schaaltje uit de automaat kon 

kopen, dat was in die tijd een unicum. Hij had zelfs eigen muntjes waarmee je kon betalen.

ZEESTRAAT

 Arie Koper
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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
website

 :
:
 info@notaris-zandvoort.nl

www.notaris-zandvoort.nl
Telefoon : (023) 571 68 41
Telefax : (023) 571 20 88

Diaconiehuisstraat
Rond 1930 was 
op de hoek van de 
Haltestraat met de 
Diaconiehuisstraat, 
waar nu de Kaas-
hoek gevestigd is, 
boekhandel 
Verloop. 

Later werd dat de sigarenzaak van 
Engel Kerkman en Annie Weber. Na de tweede we-
reldoorlog zat daar Teun Paap (Neut) met een snoep-
winkel. Verloop verhuisde rond 1936 naar de Grote 
Krocht.
 
Op nr. 12 in de Diaconiehuisstraat woonde de familie 
P. Bol, deze man had een begrafenisonderneming, 
was tuinman en ging met petroleum langs de deur. 
In de winter, als de ijsbaan bij Rinko was, was hij met 
zijn broer samen baanveger. Zijn vrouw plooide de 
kappen van veel Zandvoortse vrouwen.

Tegenover nr.12 zat vroeger een timmerbedrijf en 
later de kolenhandel van Hollenberg. Daarna werd 
het dancing De Lantaarn en vervolgens sociëteit 
Duysterghast.

Op nr. 18 woonden de dames Bol, die deden de was 
voor anderen.

Op nr. 20 de familie Duivenvoorde, garnalen- en 
haringhandel. In de goede oude tijd visten ze zelf de 
garnalen en ventten ze uit in Haarlem en Heemstede. 
De oude Boudewijn was de grondlegger van Boude-
wijns visservice – Kroon en Piet Keur (de Bok).

Op nr. 22 woonde kleermaker Hendriks. Die ging 
failliet rond 1935 en nam toen de garage van Antonie 
Beekhuis mee in het faillissement.

Op nr. 24 was de radio en elektriciteitszaak van 
Jan van Keulen. Die stopte daarmee in de jaren 50. 
Daarna werd het de kapperszaak van Wim Kok en 
weer later van Henk vd. Feer. Ook heeft er nog een 
kleermaker gezeten; Wessling, wie weet wanneer dat 

was ? 
De adverten-
ties zijn terug 
te vinden 
in 1959 en 
1960.

 
 

Winkels en ondernemers in de 
Diaconiehuisstraat, Van Ostadestraat en 

Jan Steenstraat
DOOR: MAARTEN KEUR

IJsbaan Oranjestraat

Viskar Gebrs. Duivenvoorden



WWW.OUDZANDVOORT.NL

‘DE KLINK’‘DE KLINK’ ‘DE KLINK’‘DE KLINK’
37e jaargangnummer 146 - Voorjaar 2017nummer 146 37e jaargang

16  l 1534 17  l 1535

Op nr. 26 woonde de familie Jb. Weber met een 
loodgietersbedrijf.

Op nr. 32 woonde Kerkman (Kuras), die schelpenvis-
ser en voerman was.
Op nr. 34 woonde de familie W. Weber; ook die had 
een loodgietersbedrijf.

Op de hoek van de Diaconiehuisstraat en de Diaco-
niedwarsstraat staat een grote schuur en daarin was 
het garagebedrijf van Antonie Beekhuis gevestigd. 
Later werden dit de stallen van Jan Koning (Kokke), 
die een voermanderij en schelpenhandel had en ook 
varkens hield op de Entos.

Op nr. 36 was de bakkerij van mijn vader. Die het had 
laten bouwen in 1913. Nadat mijn moeder in 1956 
plotseling was overleden, heb ik in 1957 het bedrijf 
overgenomen. Voor mijn vader was dat de zoveelste 
klap die hij moest verwerken, wat hem heel moeilijk 

afging. Ik ben daar tot 1982/1983 mee doorgegaan 
en heb toen het bedrijf verplaatst naar het Raadhuis-
plein. Deze bakkerij is de enige die is overgebleven 
van de 25 bakkerijen die voor 1940 in Zandvoort 
gevestigd waren.
 
Tegenover ons, 
op nr. 21 zat 
Bakkenhoven, de 
kruidenier. Deze 
zaak was er al 
rond 1910. Toen 
zat er een zekere 
Jan Zijlstra in. En 
na Bakkenhoven heeft Leo Zonneveld het bedrijf nog 
jaren voortgezet.

Op nr. 25 zat Ottenbros, die was schilder en op de 
zomerdagen liep hij met een juk met manden op het 
strand en verkocht fruit.

Op nr. 27 zat Schuiten de kolenboer in een loods. 
Daar tegenover had je de voermanderij en schelpen-
handel van de gebroeders Engel en Kees Loos. 
Deze mannen hielden ook varkens op de Entos.

Daarnaast, op de hoek van de Oosterstraat met de 
Diaconiehuisstraat, zat Hendrik van Kieten (Paap) 
met zijn groente- en fruitzaak. En, oh ja, in het mid-

den van de straat zat nog een groenteman, namelijk 
Ben Rückert, de latere manegehouder. Dat was in de 
schuur van Van Keulen (nu van Boudewijn).

Van Ostadestraat
Nu gaan wij naar de Van Ostadestraat. Te beginnen 
op nr. 2 Daar woonde de oude Jas Bol, de strand-
pachter.

Op nr. 1A Dirk Boon, de slager, tot 1942. Na 1945 
was het de melkhandel van Louis vd. Mije en Zonen.

Op nr. 3 tot 1936/37 fietsenmaker en handel van Pool, daarna de 

kruidenierszaak van Piet Kerkman (Botje), die weer later de Spar op de 

Zeestraat had.

Willem Koning met schelpenkar, staande Lena Koning, achter op het 
paard Riek en met meisje daarvoor is Henny Koning

Op nr. 7 de wasserij van J. Visser, dat was tot 1947. 
Toen gebeurde er een verschrikkelijk ongeluk. Hun 
zoon Jantje verongelukte door een handgranaat. Na 
Visser zat hier Teerlink Central verwarmingsbedrijf 
en op 7A een heel klein winkeltje. Hier is in 1947/’48 
Looman met brillen begonnen. Later zat daar Jaap 
Kuiper met lederwaren en er heeft ook nog een meu-
belzaak in gezeten.

Op nr. 9 woonden mijn opa en opoe, die hadden 
daar ook een voermanderij. Na 1936 is daar Draijer, 
de groenteman, begonnen.

Op nr. 11  zat van Wingerden, de elektricien. Aan de 
overkant staat een klein huisje: nummer 10. Dat was 
vroeger het winkeltje van de familie vd. Valk. 

Bakkerij de Hoop

winkelmeisje, Leo Zonneveld, Agnes Zonneveld

 Van Kieten

 Jas Bol

Melkinrichting vd. Mije
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Daar kon je garen en band kopen.

Op nr. 12 woonde Halderman. Die had daar een met-
selbedrijf, dat ze ‘duizendpoters’ noemden en op 14 
aardappelenhandel A. Bol.

Op nr. 16 Paap (Neut), de strandpachter en op num-
mer 17 Jb. Paap (van Wump), die daar een ijsfa-
briekje had.

Op nr. 18 A Schaap (de Beer), met een handeltje in 
speciale duinpiepers en op nummer 20 A. Keur (Bak-
kertje), met een transportbedrijf. Tot 1942. Later is 
het nog een soort wasserette geweest. Op de zolder 
van de garage zat voor de oorlog Piet Keizer met een 
timmerbedrijfje.

Op nr. 22A D. vd. Werff (Rittetit) met zijn melk- en 
kruidenierswinkel. Later heeft zoon Jaap het samen 
met zijn echtgenote voortgezet.
 
Op nr. 22 woonde Gijs Keur (de Kouwe) met een 
metselbedrijf. Gijs had 4 zoons, waarvan er 3 het 
bedrijf later hebben voortgezet.

Jan Steenstraat
Op de hoek van de Van Ostadestraat met de Jan 
Steenstraat was het schildersbedrijf van Keesman 
gevestigd; in de winkel zat een fietsenmaker. Verder-
op in de Jan Steenstraat zat voor de oorlog Hofman 
de slager, later is deze zaak overgegaan naar van 
Eldik. In 1982 heeft Jb. v.d. Werff daar ook nog een 
winkel gehad. Voor de oorlog waren in deze straat 
ook nog de sigarenzaak van Sluisdam en de aardap-
pelhandel van de gebroeders Koper te vinden.

Op de andere hoek van de Van Ostadestraat met 

de Jan Steenstraat, oftewel Jan Steenstraat 2, zat 
voor de oorlog de groenteman W. Bos, die na de 
oorlog voorgezet is door Faillé. Weer daarnaast het 
loodgietersbedrijf van Spolders met als buren het 
bouwbedrijf van de firma Luijendijk en Bisenberger. 
Luijendijk en Bisenberger hebben voor de oorlog heel 
wat mooie huizen gebouwd op Zandvoort. 
Tot zover mijn beeld van de bedrijvigheid in de 

Diaconiehuisstraat/Van Ostadestraat. Als u aanvullin-
gen op de tekst of fotomateriaal heeft dan verzoek ik 
u deze aan de redactie door te geven!

  Jan en Corrie Draijer

Landelijke Bunkerdag

Langs de kust van Nederland zijn nog veel sporen te vinden van de Tweede Wereldoorlog. 

De bunkers, gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall, springen het meest in het oog. Normaal zijn 

deze fascinerende betonnen kolossen gesloten voor het publiek, maar tijdens Bunkerdag gaan ze 

voor één dag open!

Dit is op zaterdag 10 juni 2017 van 10.00 tot 17.00 uur.

Bunkerdagtickets zijn te koop vanaf 10 maart 2017. Nadere informatie kunt u vinden op de website 

https://www.bunkerdag.nl/

Natuurlijk bestaat ook in Zandvoort de mogelijkheid hieraan deel te nemen. 

De Zandvoortse Bunkergroep zal die dag één wandeling organiseren, die om 10.00 uur start vanaf 

Nieuw Unicum. Het aantal deelnemers is maximaal 20. Het terrein is heuvelachtig, dus helaas niet 

geschikt voor rolstoelen. Geadviseerd wordt om goede wandelschoenen aan te trekken en een 

zaklantaarn mee te nemen.

U kunt zich aanmelden via emailadres: e.scholtenlo@gmail.com

Deelname is gratis.
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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

7 mei: Lex Jasper/ Marjorie Barnes
Lex Jasper – piano/ Marjorie Barnes
zang/ Frits Landesbergen
drums/ Eric Timmermans – contrabas

A  l 1294

XXX

Xxx

36e jaargang

herfst 2015

‘DE KLINK’
Kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

prijs los nummer € 4,50

XXX

W
at is

 een Lorem
 Ip

sum
?

Xxx

Faketekst?

Xxx

W
aaro

m
 gebruiken w

e een 

Faketekst / Lorem
 Ip

sum
?

Xxx

XXX

Xxx

De Klink, nummer 139, zo
mer 2015

A  l 1
291

zom
er 2015 ‘DE KLIN

K’

Kwartaalu
itgave van

GENOOTSCHAP ‘O
UD ZANDVOORT’

prij
s lo

s num
m

er €
 4,50

winter 2015

‘DE KLINK’Kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

prijs los nummer € 4,50

lente 2016

‘DE KLINK’Kwartaaluitgave van
GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

prijs los nummer € 4,50

Wist u: 
 
 

Dat u bij OOK Samen elke dinsdag– en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur terecht  
kunt voor gezelligheid, spelletjes en creatieve activiteiten? Dat de spelletjes € 2,50 en de crea-activiteiten  

€ 3,50 per keer kosten? En dat deze club ook elke 1ste, 3de en 4de zondag van de maand van 10.30 uur tot 15.30 uur 
samenkomt en dan ook een heerlijke maaltijd krijgt voor slechts € 9,00 ?   

Dat u zich heel makkelijk kunt aanmelden via: 023-5740330? 

Dat de Belbus niet alleen van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur rijdt maar ook op de maandagavond  
van 18.30 tot 21.30 uur? Dat een enkeltje € 0,80 en een retourtje € 1,60 kost?  

Dat u de bus heel gemakkelijk kunt bestellen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 023-5717373? 

Dat er bij OOK Zandvoort een Nabestaandengroep is die 1ste maandag van de maand van 13.30 tot 
15.00 uur samenkomt? Dat u in deze groep ervaringen kunnen delen met lotgenoten? Dat de groep hierin  

professioneel begeleidt worden? Dat u gratis aan deze groep mag deelnemen en dat u zich vooraf niet hoeft 
aan te melden? 

Dat Pluspunt altijd nieuwe vrijwilligers kan gebruiken? Dat u zich hiervoor kunt aanmelden bij 023-5740330? 
En dat u hierover meer informatie kunt krijgen bij de balie van Pluspunt?  

www.ookzandvoort.nl & www.pluspuntzandvoort.nl     
Flemingstraat 55, Zandvoort, 023-5740330. 
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De ‘Paradestrasse’. 
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Wanneer je op internet een stuk leest over de geschiedenis van het circuit in Zandvoort kom je bijna op elke 
website een merkwaardig verhaal tegen, ook op die van het Circuit Park Zandvoort en de Zandvoortse VVV.
Je vindt daar het verhaal dat de toenmalige burgemeester van Zandvoort, H. v. Alphen, met de Duitse be-

zetter zou hebben afgesproken om een ‘Paradestrasse’ 
aan te leggen. Van de Duitsers zou van Alphen toestem-
ming hebben gekregen om het puin, afkomstig van de 
sloop van de kustbebouwing in Zandvoort, te gebruiken 
als fundering voor deze ‘Paradestrasse’. Na de oorlog 
konden de Duitsers daar hun overwinning vieren. Op deze 
wijze zou in de Tweede Wereldoorlog de fundering voor 
het circuit zijn gelegd, aldus dit verhaal.

In 1942 begonnen de Duitsers van Noorwegen tot de 
Spaanse grens met de bouw van de verdedigingslinie de 
Atlantikwall en werden bijna alle bewoners die langs de 
kust woonden gedwongen om naar elders te verhuizen. 
Dit gebeurde ook in Zandvoort.
 
Van Alphen werd door de Duitsers op 18 november 1942 

op staande voet ontslagen, omdat hij voor de Duitsers onbetrouwbaar was gebleken bij de uitvoering hier-
van. ‘De verhouding tussen de burgemeester tot de bezetter was steeds ‘stroef’ geweest en toen zich een 
verschil van mening openbaarde omtrent de lijst van ‘blijvers’ (degenen die niet aan de evacuatie zouden 
worden onderworpen) greep de bezetter in’, aldus de toenmalige gemeentesecretaris W. Bosman.

Met de sloop van de kustbebouwing werd op 22 november 1942 een begin gemaakt, enkele dagen nadat 
v. Alphen was ontslagen. De opdracht voor de sloop werd begin november 1942 mondeling gegeven door 
de Räumungskommissar en op 14 november schriftelijk bevestigd. 

De organisatie en uitvoering van de sloop vond plaats alsof het dagelijks werk was. In de periode 1942-
1944 werden er 13 sloopopdrachten gegeven. De eerste 4 opdrachten werden uitgevoerd door de firma 
Brusse Teeuw uit Den Haag, op basis van een sloopbestek. De Algemene Voorschriften voor de Uitvoerin-
gen het Onderhoud van Werken onder Beheer van het Departement van Waterstaat (1938) waren op dit 
bestek van toepassing. 
In het bestek van een sloopopdracht was opgenomen dat de fundering van de te slopen gebouwen en 
woningen moest worden weggehaald tot een diepte van 50 cm onder het maaiveld. Het puin van de sloop 
mocht worden gestort in de directe omgeving van de door de afbraak vrij gekomen terreinen, waardoor er 
een egale situatie moest ontstaan. 

De directeur van de gemeentelijke Dienst Publieke Werken, de heer F. Kruger, kreeg in september 1943 toe-
stemming van de Räumungskommissar om het achtergelaten puin weg te laten halen en de funderingen en 
kelders van gesloopte en te slopen gebouwen te verwijderen. Voor de opslag van het puin en stenen werd 
toen een terrein in gebruik genomen aan het eind van de Mezgerstraat, ten noord-westen van het Vijver-
park, waarna er een omvangrijke verplaatsing van puin en stenen plaats vond. Met deze werkzaamheden 
werd eind ’43 een begin gemaakt en in ‘44 werden deze werkzaamheden afgerond.
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De gemeente zelf had niets te vertellen wat er binnen de gemeente gebeurde en diende voor van alles 
toestemming te krijgen van de baas van het sloopbureau in Zandvoort, zelfs voor het gebruik van sloophout 
‘voor het maken van doodkisten voor de bergging van op het strand aangespoelde lijken’.
De opvolger van Van Alphen, de wnd. Nationaal Socialistische burgemeester Zigeler zag op lokaal niveau 
geen kans om invloed uit te oefenen op de sloopplannen van de Duitsers, waarop hij schriftelijk contact op-
nam met de toezichthouder van Rijkscommissaris Seyss-Inquart in Noord-Holland, de heer Seidel, met de 
bestuursraad van de provincie (het dagelijks bestuur) en de Wehrmachtscommandant te Haarlem. Zigeler 
liet voornoemden in mei 1943 weten, dat ’Een verdere voortgang van de slooping funest zal zijn voor de 
gemeente, zowel wat haar financiën als haar naaste toekomst betreft’. Zijn bezwaar tegen de rigoureuze 
sloopplannen richtte echter niets uit.

Wat wel klopt aan het vreemde ver-
haal, is dat er met de aanleg van het 
circuit in Zandvoort in de oorlog een 
begin is gemaakt. 
De gemeente kocht in 1939 112hec-
tare duingebied aan, ten noorden 
van ‘plan Noord’ met als belang-
rijkste reden de verplaatsing van de 
stankproblemen, veroorzaakt door 
zowel de vuilnisbelt, de lozingsvel-
den van het rioolwater (de modder-
kommen) en het varkenskamp ‘de 
Entos’. 
In de toelichting op de aankoop van 
deze grond is te lezen dat de aan-
koop niet alleen bedoeld was voor 
het oplossen van de stankproble-

men. Ook de aanleg van een wandelgebied met bebossing zou tot de mogelijkheden gaan behoren.

Nadat de gemeente in 1940 eigenaar van deze grond was ge-
worden verschenen er in de lokale en regionale pers berichten dat 
voor een deel van het gebied een ‘Bosplan’ zou worden gemaakt.  
Ongeveer 1/3 deel van het duinterrein zou worden beplant met 
diverse dennensoorten. In de lage en beschutte delen van het ter-
rein zouden loofbomen worden geplant en de duintoppen zouden 
vrij blijven van beplanting om een goed zicht te kunnen houden 
op de ringbaan voor auto’s, die om het wandelpark zou worden 
aangelegd. Ook was rekening gehouden met de komst van een 
zuiveringsinstallatie voor het rioolwater. 
Het gezuiverde water zou gebruikt kunnen worden om de gronden, 
de beplanting en de vijvers van water te voorzien.
‘De uitvoering hiervan zal de aantrekkelijkheid van de badplaats 
zeer verhogen en het plan van de aanleg van de 4 km lange au-
torenbaan opent meteen het vooruitzicht op toekomstige dekking 
der kosten’, aldus een bericht in het Haarlems Dagblad van 15 
maart 1941.
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De Nederlandse Heide Maat-
schappij werkte het plan ver-
volgens uit, waarna het werd 
aangemeld bij de Rijksdienst 
voor de Werkverruiming. De ge-
meente ontving op 27-02-1942 
bericht van de Rijksdienst dat 
het werk in aanmerking kwam 
om uitgevoerd te worden maar 
in een sobere versie. 
Nadat in het voorjaar van 1942 
een aangepast plan was goed-
gekeurd en aan alle noodzake-
lijke formaliteiten was voldaan, 
kon in de zomer van dat jaar, 
onder leiding van de Nederland-
se Heide Maatschappij, worden 

begonnen met de grondwerkzaamheden voor de aanleg van het wandelpark en het tracé voor de ringbaan. 
Als voorzitter van de VVV nodigde van Alphen vertegenwoordigers uit van de Nederlandse Automobiel en 
Motor Unie en de Nederlandse Automobiel Club, voor een bezoek aan de locatie. Van beide organisaties 
wilde van Alphen graag adviezen hebben over het nieuw aan te leggen circuit. 
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Eind 1942 werd een begin gemaakt met het gedwongen vertrek van de Zandvoortse bevolking i.v.m. de 
aanleg van de Atlantikwall. Binnen enkele maanden daalde het aantal inwoners van 9808 naar 1789. Diege-
nen die in Zandvoort mochten blijven wonen werden gehuisvest in het centrum van het dorp. Wie zich daar 
buiten wilde begeven had toestemming nodig van de Duitse bezetter. Door deze oorlogssituatie kwamen de 
werkzaamheden aan het ‘Bosplan’ stil te liggen.

Najaar 1946 werd onder leiding van de Nederlandse Heide Maatschappij een herstart gemaakt. De winter 
1946-1947 was extreem koud en zeer langdurig, waardoor de werkzaamheden maanden stil kwamen te 
liggen. Daar het werk in het kader van de werkverschaffing werd uitgevoerd kon het zo maar gebeuren dat 
deze krachten elders nodig waren. De aanleg van de baan had natuurlijk in de jaren van de wederopbouw 
geen hoge prioriteit, waardoor de aanwezigheid van voldoende handen niet gegarandeerd was. Wanneer 
een journalist in mei 1947 een bezoek brengt aan de locatie moet hij constateren dat van de 4.6 km lange 
baan slechts een klein deel voorzien was van een fundering, puin van de in Zandvoort afgebroken huizen en 
hotels. 

De gemeente had in juni 1946 toestemming gekregen van de Dienst voor de Wederopbouw om het reeds 
bestaande tracé van de baan te voorzien van een laag puin. Deze Dienst was in eerste instantie verantwoor-
delijk voor de wederopbouw van Nederland en had in 1940 bevoegdheden gekregen die daarvoor bij de ge-
meente lagen. Direct na de oorlog werd er in Zandvoort een lokaal bureau voor de Wederopbouw geopend 
om de wederopbouw van Zandvoort te organiseren en de beschadigde woningen te herstellen. 
Het puin werd door de Dienst van de Wederopbouw gratis beschikbaar gesteld maar moest wel ontdaan 
worden van hele stenen. Aan hele stenen was na de oorlog een groot gebrek en de Dienst had een inschat-
ting gemaakt dat er uit de zgn. puinput aan het eind van de Mezgerstraat zo’n miljoen stenen opnieuw 
gebruikt konden worden. Tijdens controles op het circuit bleek dat hiermee de hand werd gelicht. Dit leidde 
tot het vertrek van de vertegenwoordiger van de Nederlandse Heide Maatschappij in Zandvoort en een 
intensievere controle door de gemeente zelf.

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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Wij hebben ook met 2 sterren bekroond gebak, 
taartjes en koekjes van patisserie Leek. Tevens kunt 

u ook nog terecht voor reparatie van sieraden en 
horloges en natuurlijk voor horloge batterijen.

Het oudste visrestaurant van Zandvoort aan zee
U bent van harte welkom bij Lenie & Floor

Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort
Telefoon: (023) 571 21 71

www.restaurantdemeerpaal.nl
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Tijdens het in oktober 1947 gehouden congres van de ‘Federation Internationale de l’Automobile’ werd het 
wedstrijdprogramma voor 1948 vastgesteld, waaronder de eerste race op de nieuwe baan in Zandvoort. 
Door tijdnood, materiaal- en geldgebrek werden alleen de meest noodzakelijke werkzaamheden afgerond 
om de eerste race op het circuit op 7 augustus 1948 te kunnen houden. 
 
 Folkert Bloeme
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De laatste tijd is er belangstelling voor de geschiedenis en 
het breien van visserstruien. Wellicht omdat er weer meer 
gebreid wordt dan een aantal jaren geleden en men ook 
geïnteresseerd is naar het verhaal achter de vissertrui. Er 
zijn diverse boeken geschreven en er is onderzoek ge-
daan. Dit onderzoek betrof voornamelijk het benaderen 
van musea en oudheidkundige verenigingen in vissers-
plaatsen. Ook werden bejaardencentra bezocht, in de 
hoop daar nog dames aan te treffen die uit eigen ervaring 
konden vertellen over het breien van een vissertrui. 

De oorsprong van de truien ligt op Guernsey en Jersey. 
Vanaf de 16 eeuw werden de door mannen gebreide 
truien, geëxporteerd naar Engeland en Schotland. 
Door de internationale haringvisserij in de 2e helft van de 
19e eeuw, kwamen Nederlandse vissers in aanraking met 
de truien. Het dragen van deze warme en praktische kle-
ding werd ook door de Nederlanders overgenomen. 
De vrouwen breiden de truien in allerlei motieven, die vaak 
een betekenis hadden. Zoals pijlen, visgraat, vlaggetjes, 
want, visnetten, kabels etc. Om de truien zoveel mogelijk 

wind- en waterdicht te maken, werd er gebreid op dunne naalden. Ze werden gebreid van sajet, 
een wolsoort dat gesponnen was van de buikwol (korte haren) van een inheems schapenras, de 
Texelaar. Na de 2e wereldoorlog stopte de productie van sajet. Men vond het armoedig en er waren 
inmiddels zachtere wolsoorten beschikbaar. 

De vissers hielden hun truien dag en nacht aan. Ze werden 
dus steeds viezer en vetter, zodat ze nog beter bescherm-
den tegen wind en water. De truien werden in een T-model 
gebreid en hadden geen naden. Er werd rond gebreid 
en ook de schoudernaden werden breiend gesloten. De 
mouwen werden vanaf het armsgat ook rond gebreid. Zo 
konden de versleten boorden makkelijk vernieuwd worden. 
Door een uitgelubberd halsboord werd een koortje geregen 
met aan de uiteinden kwastjes of pompons. Die werden 
gebruikt om je ogen makkelijk schoon te vegen als er gif 
van een kwal in was gekomen. De heer Engel Lever vertel-
de me dat er ook zakjes aan de uiteinden werden gebreid. 
Die zakjes werden gevuld met kruidnagel. De geur van 
kruidnagel moest die van de trui verdoezelen. 

Vissers truien 
Het verhaal dat iedere vissersplaats een eigen trui had, is voor een deel waar. Alleen heel beslo-
ten gemeenschappen hadden een eigen trui. De vrouwen keken bij elkaar naar de motieven, maar 
varieerden wel om zich toch te onderscheiden. Men zou aan het patroon van de trui, kunnen zien uit 
welke plaats een verdronken visser kwam. Het is echter gebleken dat er in de meeste vissersplaat-
sen diverse truien gebreid zijn. De vrouwen breide wat ze zelf mooi vonden en er was ook duidelijk 
sprake van mode. Voor de kinderen werden soms truien in een 
zelfde patroon gebreid. 

Uit foto’s blijkt dat ook Zandvoort niet een eigen trui had. 
Wel komen bepaalde patronen vaker voor, die dan weer lijken 
op truien uit IJmuiden. De kans is groot dat vanuit IJmuiden 
een trui werd meegenomen. Veel Zandvoortse vissers gingen 
vanuit IJmuiden vissen toen de Zandvoortse visserij afliep. 

Zover ik weet zijn er geen oude truien in Zandvoort overgeble-
ven. Ze werden, na eindeloze reparatie, uiteindelijk gebruikt 
als dekzwabber. De foto rechts van Jan Paap (Jankie), laat 
zien hoe lang een trui werd door gedragen. Engel Lever is in 
het bezit van een visserstrui die zijn oudtante Stijntje Schuiten 
*1875 ca 50 jaar geleden voor hem breide, zie foto onder. 
Hij is echter al van synthetisch garen gemaakt. De trui is ge-
breid in horizontale banen met o.a. de bramensteek, dit pa-
troon is kenmerkend voor de truien uit Noordwijk. 

De foto’s komen uit de archieven van het Zandvoorts 
Museum en het Genootschap Oud Zandvoort. De boeken 
van Stella Ruhe gaven mij veel informatie. Mocht u infor-
matie en/of foto’s hebben over visserstruien uit Zandvoort, 
graag contact opnemen met kol@casema.nl of met de 
redactie van de Klink.
                                
                                                                   Anne-Miek Kol
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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

023 5713546
www.cafekoper.nl

Kerkplein 6

het gezelligste terras
van Zandvoort

Met dank aan de Babbelwagen kregen de GOZ-leden toch nog hun tweede 
Genootschapsavond in 2016. De eerder geplande avond kon geen doorgang 
vinden door gezondheidsproblemen van de gastspreker. Het werd een gezellige 
mix van bezoekers van zowel de Babbelwagen als het Genootschap.
Vol trots (en terecht) kon Ton Drommel zeggen dat hij al 30 jaar dia presentator 

is. Vele avonden weet hij te vullen bij de Babbelwagen, maar ook was hij regelmatig bij het GOZ de 
gastspreker. Hij staat niet alleen bekend om zijn gigantische verzameling historische beelden, maar 
ook zijn kennis over het ‘Zandvoortse’ mag geroemd worden. Op humoristische wijze weet hij de 
kijkers goed te vermaken.
Voor de pauze liet Ton de historie van de fotolantaarn (de voorloper van de diaprojector) voorbij 
komen. Het leuke hiervan was dat dat gecombineerd werd met Zandvoorts beeldmateriaal, dat in 
verschillende stadia van de ontwikkeling van de Toverlantaarn gemaakt is.
De fotolantaarn is mede ontwikkeld door Constantijn Huijgens, die een van de grondleggers was op 
het gebied van lenzen, microscopen en telescopen. De meesten van ons zullen hem kennen, omdat 
hij afgebeeld stond op het briefje van fl.25,--.
Sinds 1860 bestaat de Stereoscopie (is het bekijken van een bepaald beeld met diepte door met elk 
oog een afbeelding te bekijken. Die twee afbeeldingen worden samen één stereoafbeelding ge-
noemd.). Rond 1900 verschenen hiervan ook plaatjes van Zandvoort van o.a. het strand, maar ook 
van de hotels. Ton had diverse voorbeelden voor ons. In het begin werden glasplaatjes gebruikt voor 
de toverlantaarn. Na de uitvinding van celluloid als drager, werden de beelden op film gezet. Tegen-
woordig is de View-Master een sprekend voorbeeld van de stereofotografie.

Het was een leuk geschiedenisoverzicht, aan de hand van Zandvoorts beeldmateriaal, van de tover-
lantaarn.

Tijdens de pauze werd menig lid verrast met de fraaie loterijprijzen, waaronder diverse prenten.
Na de pauze liet Ton ons genieten van een (historisch) rondje Zandvoort, door Ton samengesteld. 
“Zandvoort, wat ben je veranderd”. Natuurlijk vele herkenningspunten, maar ook veel reeds verdwe-
nen panden en andere beeldbepalende Zandvoortse plekjes.

We mogen dan ook weer gerust stellen: “gelukkig hebben we de foto’s nog”. 

Ton, bedankt.
 Harry Opheikens

Genootschapsavond 9 december 2016 

UITNODIGING
Het Genootschap Oud Zandvoort nodigt haar leden hierbij uit tot 
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 26 mei 2017.

Tijd: 20.00 uur

Plaats: het Zandvoorts Museum.

De vergaderstukken zijn verkrijgbaar op de vergadering.

Het bestuur.
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Ook bij het Zandvoorts Museum

Website
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Erelijst GOZ

Erepenning
P.vd.Mije KCzn †

Ereleden
P. Brune †,
C. Wagenaar †,
M. Weber,
A. Koper
G.A. Cense,
A. Joustra-Brokmeier

Leden van verdienste
P.L.A. Bluijs,
C. Draijer,
J. Kol,
H. Opheikens
M. Kiefer

‘De Klink’:  

koperen gong, die door de vroegere  

Santfortse omroepers 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)
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Mevr. Paap-Loos stuurde de redactie een klassenfoto van de U.L.O. uit het jaar 1954 met als leerkracht 

dhr. Van der Waals. Ook zijn alle namen bekend.

Tweede rij van links naar rechts:

Bertus Zonneveld, Sina Loos, Lena Koper, Carla Huisman

Derde rij van links naar rechts:

Alie Drost, Ina Walrecht, Ans Heidebrink, Kitty Koper

Staand:

De heer van der Waals

Vierde rij van links naar rechts:

Greet van Dam, Willy van Keule, Jaap Kerkman, Roel van wijk

Klassenfoto
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DRUK- & 
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Met je kop op mokken, tassen, 
kleding, muismatten, puzzels 

en onderzetters? Bestel ze nu!
Ook in enkele stuks leverbaar.

www.metjekopopeenmok.nl
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