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Inmiddels hebben we de eerste Genootschaps-
avond van dit jaar weer achter de rug.
Het was een zeer interessante avond. De presenta-
tor, Martin Bunnik, verraste de aanwezigen met 
prachtige verhalen over Huis te Vogelenzang en de 
familie Barnaart. Grappige, nieuwe weetjes en feitjes 
vertelde hij ons. Zo blijkt onze gemeentegrens maar 
400 meter van het Pannenland in Vogelenzang te 
liggen.
De volgende Genootschapsavond kunt u alvast in 
uw agenda zetten. 10 november komt Lieuwe 
Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief 
een presentatie geven over het archief in combinatie 
met het Zandvoorts verleden.
Op onze afgelopen algemene ledenvergadering is 
geopperd om te komen tot projectgroepjes die zich 
gaan bezighouden met specifieke onderwerpen over 
Zandvoort. Dat kan zijn over een straat maar ook 
over een bedrijf of andere Zandvoorts gerelateerde 
onderwerpen. Op dit moment is er een werkgroep 
bezig met de historie van de Haarlemmerstraat. 
Mocht u interesse hebben om zo’n projectgroep op 
te starten of om met ideeën te komen schroom dan 
niet en meld u aan bij onze secretaris, mevr. Henny 
van der Leden- de Groot.
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden, dus 
promoot de Klink bij uw buren, vrienden en familie 
zou ik zeggen, interesseer ze voor de geschiedenis 
van Zandvoort en maak ze lid!. 
Het bestuur verspreidt op dit moment Klinken in het 
dorp bij bewoners die nog geen lid zijn van het 
Genootschap. In die Klinken zit een aanmeldings-
brief. We hopen dat we hierdoor ook weer extra 
leden aan onze vereniging kunnen toevoegen.
Ook op de diverse jaarmarkten zijn wij weer aanwe-
zig; we staan met onze kraam voor het Zandvoorts 
museum. U bent van harte welkom voor informatie 
of gewoon een gezellig praatje en we hebben 
natuurlijk weer allerlei leuke artikelen op de kraam 
om cadeau te geven of voor uzelf.
Zoals u misschien wel weet is er een comité Holo-
caust Namen Monument Nederland.
Op het monument, dat in Amsterdam komt te staan, 
komen alle namen van de ruim 102.000 Joodse-, 
Roma- en Sinti-slachtoffers van de Holocaust te 
staan. Ook de geschiedenis van Zandvoort is hier 

onlosmakelijk mee verbonden.
Ruim 300 Joodse Zandvoortse 
medeburgers zijn het slachtoffer 
geworden van de Holocaust.
Een monument van deze orde 
kan alleen gebouwd en onderhouden worden met 
de steun van ons allen. Voor slechts € 50,00 kunt u 
een naam adopteren op dit monument. In Zandvoort 
is inmiddels een comité opgericht dat dit gaat 
begeleiden voor Zandvoort.
Stel u woont bijvoorbeeld in het huis waar een 
Joodse familie heeft gewoond die weggevoerd is. 
Hoe mooi zou het zijn als u van deze familie een 
naam adopteert. Wilt u hierover meer informatie 
neem dan contact met mij op. Ik hoop dat wij in 
Zandvoort veel namen adopteren.
In november van dit jaar zal in de dorpskerk aan het 
Kerkplein een waardige slotmanifestatie gehouden 
worden.

Tot zover, tot de volgende Klink.
Paul Olieslagers, 
Voorzitter Genootschap Oud Zandvoort
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365 dagenper jaargeopend!
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Boulevard Barnaart, strandpaviljoen 18 - 2041 KB  Zandvoort aan Zee

Duurzaamheid en milieu-
bewustzijn: bij Thalassa  
een vanzelfsprekendheid.

Luxe terras

F ijne speeltu in

Sfeervol dineren

Reserveren: 
023 - 571 56 60 
of thalassa18.nl

De fi jnste plek
    op het strand
voor het mooiste 
    uit de zee

THA1614 adv Thalassa A4.indd   1 09-06-16   11:40

Op de voorpagina van dit nummer staat een mooie zo-
merse foto afgebeeld van de vooroorlogse Strandweg. 
De foto is van voor 1937  
(er zijn nog geen auto’s te 
zien want dat mocht pas 
vanaf 1937) en gemaakt 
door Willem Johannes 
Lorenz, die toen een  
algemene boekhandel had 
aan de Haltestraat 15.  
Op de achtergrond Bo-
dega Mustert waar Dick 
Groeneveld concerten gaf. 
Aan de linkerzijde net niet 
te zien, de souvenirwinkel 
van Cornelis Keur op het 
dorp “Potte Kees”  
genoemd. Waarover  
verder in dit nummer 
meer.

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...
Je zou bijna denken dat de mensen achter de brievenbus liggen voor de Klink, want als deze 
nog maar net in de bus ligt stromen de eerste reacties al binnen bij Arie. Gebruik voor uw reactie 
overigens het volgende e-mailadres: redactie@oudzandvoort.nl. Uw reactie komt dan bij zowel 
Arie als Harry binnen. Dat is altijd handig mocht iemand op vakantie zijn.
Buiten het feit dat uw redaktie trots is op de vele positieve reacties hoeft u niet terughoudend 
te zijn in het plaatsen van correcties, dan wel een kritische noot. Daar kunnen we altijd iets mee 
doen in deze rubriek.
Ons vorig nummer, (Klink 146), gaf weer veel reacties met aanvullingen en verbeteringen. We zijn 
u als lezer dan ook dankbaar, want op deze wijze wordt onze Zandvoortse geschiedenis vastgelegd.
Veel leesplezier in Klink 147.
 Harry Opheikens

KLINK 146, PAG. 4 
HALTESTRAAT 
(REACTIE OP KLINK 145)

Mevrouw van Wensen wees de redactie er op, 
dat de achternaam Van Wensen moet zijn bij 
Loekie en Emma.

KLINK 146, PAG. 3. VOORSPEL 
TOT DE 2DE WERLDOORLOG
Ger van Dijk wist ons nog een aanvullend ver-
haal te vertellen over de BB: “In Klink no. 146  
las ik dat de BB tijdens de koude oorlog de  
burgers wenken gaf wat te doen bij een atoom-
aanval. Dat zal wel, maar ik weet er iets meer 
van. In juni 1947 deed ik eindexamen 5 jr HBS 
A op het Amsterdams Lyceum. Na een paar 
weken vakantie vieren ging ik werken bij de 
Ned. Handel Mij. In die tijd werd ik opgeroepen 
voor militaire dienst en op 28 oktober 1947 
moest ik opkomen voor de Marine.

Na 21 maanden dienst en 3 maal 1 maand 
herhaling in de eerste jaren daarna, werd ik 
opgeroepen (verplicht!) door de BB. Ik heb daar 
vervolgens in ongeveer 12 jaar dienstverband 
(ingedeeld bij de brandweer) op de Wester  
Gasfabriek ca. 8 maal een avond moeten  
oefenen met die spuiten en na afloop die slan-
gen moeten oprollen in de modder (van al dat 
spuiten). Het was niet leuk maar ik ben noch 
van de marine, noch van de BB slechter gewor-
den. Het was gewoon zo in die tijd! (vlak na de 
oorlog waarin we wel andere dingen hebben 
meegemaakt).”

KLINK 146, BLZ.5. TEAMFOTO 
UIT DE JAREN 40
Simon Verschoor reageert: Jaap Kerkman Azn 
schreef over de foto dat de laatste speler op  
de bovenste rij onbekend is en dat hij niet  
Piet Verschoor is. Wel, Simon zegt dat het  
wel Piet Verschoor is. Dat ‘koppie’ herken ik uit 
duizenden, want het is mijn vader.” Overigens 
belde ook de moeder van Simon met hetzelfde 
verhaal. Daarmee zijn alle namen bekend.

‘DE KLINK’
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ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...

KLINK 146, PAG. 17. WINKELS EN ONDERNEMERS 
De heer C. Bol reageerde op de foto
van de man met de strandstoel op 
pagina 17: “MET GENOT en blijdschap 
de Klink weer in de bus horen vallen en 
natuurlijk meteen even doorbladeren 
en tot grote blijdschap zie ik een foto 
van mijn opa Bol. Erg leuk, maar zijn 
naam is niet Jas, maar Engel. In die 
tijd was Jas nog maar een klein ventje 
net als mijn vader, die een broer van 
Jas was. Het tijdvak is te bepalen door 
het Kurhaus op de achtergrond. Op 
de strandstoel staat nog EB. Opa Bol 
woonde in de van Ostadestraat 2.”

 

Noot van de redactie:
Jas is een afkorting van Elias. 
De verwarring is ontstaan doordat de 
afkorting van Elias Bol natuurlijk dezelf-
de is als die van Engel Bol.

Ans Keesman-Lammers reageerde 
eveneens op het stukje met  
bijgaande leuke foto.
Zij staat hier in de winkel in de Jan 
Steenstraat 1 met  de oude mevrouw 
Keesman.
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ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...

KLINK 146, COVER
Henk Holstein reageerde: “Van de cover van de laatste Klink met een foto van het Achterom,  
heeft Henk een schilderij in bezit. Het is geschilderd op karton, helaas zonder datum en signering. 
Als bijlage hierbij een foto. Opvallend is, dat het meisje met een hoofdtooi (strik) zowel op de foto 
als schilderij voorkomt.

Reactie Piet Hoogendijk:
Piet herkende op de foto op de voorpagina de vrouw die in de opengeslagen halve deur zat als zijn 
opoe. Piet dacht dat de foto eind jaren twintig begin dertiger jaren genomen zou zijn.

Jan Koper uit Heemstede heeft ook een verhaal bij de cover:
Het huisje rechts op de foto is mijn vaders 
ouderlijk huis en is aan het eind van de oorlog 
of vlak erna gesloopt. Het huisje er tegenover 
heeft langer stand gehouden, daar woonde Kors 
Zwemmer (de Grutter) met zijn gezin. Later heeft 
Kees Verkade er een klein atelier gehad aan het 
begin van zijn carrière. Het huisje rechts werd be-
woond door mijn opa Jan Koper en Oma Maartje 
Kerkman. Ik zelf heb van dit hoekje en straatje 
nog 2 schilderijtjes, het adres was Smedestraat 
11. Jan stuurde ons ook nog een gezinsfoto, dat 
woonde in het huisje aan de Smedestraat, hoek 
Achterom. Van Jan ontbreekt één oom, want die 
was op zee op een vissersboot.

KLINK 146, PAG. 29 VISSERSTRUIEN
Van mevrouw C.J. Paap kreeg de redactie de volgende reactie: 
“Het betreft de foto van Jan Paap op pagina 29 over de Vissers truien. 
“Jan Paap * 30-5-1879 / +24-5-1932 is samen met Frans v.d. Ploeg 
verdronken na het omslaan van hun garnalenboot. 
Zijn bijnaam was niet Jankie maar Stompie.”



• 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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We schrijven zomer 1949, Jan Meyer zit te 
studeren in de achterkamer van de sigarenzaak 
van zijn moeder op de Grote Krocht 26.
Op dat moment komt Nico Touber binnen, 
werkzaam bij ACSIC oftewel de Amsterdamse 
Coöperatieve Sigaren Inkoop Combinatie. 
 
Hij woont sinds kort in Zandvoort en geeft nog 
even een pakketje af bij mevrouw Meyer. Touber 
vraagt aan mevrouw Meyer of zij iemand kent 
om eens een balletje mee te slaan, hij kent nog 

niet zoveel mensen in Zandvoort. ‘Steek je  
hoofd maar even om de deur, daar zit mijn 
oudste te studeren. Die vindt het vast wel leuk 
om een potje met je te tennissen’.Na een uurtje 
stonden de mannen al te tennissen op de baan 
bij de Schelp. Na verloop van tijd besluiten ze 
om iedere zondag te gaan tennissen. Het  
vervelende echter was dat er verder geen  
mensen waren om mee te spelen.
In het volgende seizoen besluiten ze om er  
twee spelers bij te vragen om eens te dubbelen. 

De Zandvoortse Tennisclub.
Onlangs heb ik het genoegen gehad om bij Jan Meyer op bezoek te gaan om zijn verhaal te 
horen over de oprichting van de Tennisclub Zandvoort. De ruim negentig jarige Jan vertelde mij 
op zeer plezierige en humorvolle wijze hoe de oprichting tot stand gekomen is.

‘DE KLINK’‘DE KLINK’
nummer 147 - Zomer 2017 37e jaargang
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Miet Koomen en Bob van Beets komen de 
gelederen versterken en zo wordt er iedere 
zondagmorgen gedubbeld. Het blijft erg rustig 
op de banen van De Schelp. Af en toe speelt 
een tot Amerikaan geneutraliseerde Duitser met 
een mooie meid en af en toe Dr. Van Faassen 
met zijn dochter Lenie. Jan, die ook lid is van de 
hockeyclub kent een aantal spelers die ook 
tennissen, maar niet in Zandvoort.

Begin juli 1950 fietst Jan op een zaterdag mid-
dag naar Nico Touber; hij heeft het idee om een 
Zandvoortse tennisclub op te richten. Jan denkt 
dat een mooi tennistoernooi voor de bewoners 
van Zandvoort en Bentveld kan helpen, want als 
ze de gegevens van de deelnemers hebben  
kunnen ze die misschien wel lid maken.
Nico ziet daar niets in: ‘weet waar je aan begint,’ 
zegt hij, ‘ik ben zelf voor de oorlog voorzitter van 
een tennisclub geweest: allemaal ellende!’

Jan laat zich niet uit het veld slaan en neemt 
contact op met dhr. Roupe van der Voort, be-
heerder van het complex. Hij stelt voor dat de 
banen voor het toernooi gratis ter beschikking 
worden gesteld, want,  zo redeneert hij, als het 
tot oprichting van een club komt worden de 
banen vanzelf rendabel. Roupe van der Voort 

vindt het een prima idee en stelt zelfs zijn kan-
toor beschikbaar om alles te organiseren.  
En ook de boekhouder van De Schelp wordt 
ingeschakeld om hand en spandiensten te 
verlenen. Eén probleem: er is geen geld. 

Nico stelt voor alles voor te schieten. Er worden 
berekeningen gemaakt, advertenties opgesteld, 
raamposters gemaakt, ballen gekocht enz.
Uiteindelijk wordt het toernooi gehouden medio 
augustus 1950 en is een groot succes. Jan 
wordt zelfs tweede! Na afloop hebben ze de 
gegevens van de deelnemers en zelfs een batig 
saldo van twee cent (!).

Op 13 februari 1951 nodigt Touber alle deelne-
mers van het toernooi uit voor een bijeenkomst 
om te komen tot de oprichting van een tennis-
club in Zandvoort. De vergadering stelt voor om 
Nico te benoemen tot voorzitter, maar dat wei-
gert hij pertinent: hij heeft het veel te druk met 
zijn zaak in Amsterdam. Hij wil wel adviseur van 
het bestuur worden. Ook Jan wordt gevraagd 
om plaats te nemen in het bestuur, maar ook hij 
weigert: hij zit inmiddels in militaire dienst en 
heeft weinig tijd om het vele werk te doen wat er 
ongetwijfeld aankomt

Van links naar rechts: Bob van Beets, Jan Meyer, 
Miet Koomen en Nico Touber.
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Uiteindelijk wordt er toch een bestuur  
geformeerd:
Voorzitter:  Dhr. Den Hartog
Secretaris:  Dhr. F. Penaat
Penningmeester: Dhr. B. Berrier
Waarmee op 13 februari Tennisclub Zandvoort 
een feit is. Er werd in beginsel gespeeld op de 
twee banen van de Schelp. Het lidmaatschap 
van de KLTB werd aangevraagd en in 1952 
toegekend zodat de T.C.Z. ook in competitie 
verband kon gaan spelen. Er is nog twee jaar 
getennist op De Schelp.
 
Inmiddels was Jan erachter gekomen dat langs 
de trambaan, ter hoogte van de Kennemer 
golfclub, tennisbanen hadden gelegen, de 
contouren waren nog zichtbaar. Dit zou een 
perfecte locatie kunnen worden.  Op de Schelp 
groeide de club langzaam uit zijn jasje en er was 
geen mogelijkheid tot uitbreiding van de banen.
In 1954 kon er uiteindelijk verhuisd worden naar 
de huidige locatie. De gemeente leende de club 
5000 gulden tegen 3,5 % rente met een looptijd 
van 10 jaar, zodat een begin gemaakt kon 
worden met de aanleg van de banen.
In 1959 had de club al 245 leden en waren er 
inmiddels twee banen bijgekomen. De leden 
vergaren een lening van 10.000 gulden (rente-
vrij), zo kon de club doorgroeien. Er kwam zelfs 
een heuse ‘tribune’, die overigens niet veel 
voorstelde, het was een hok van rieten matten 
met planken als bankje. Maar toch….

Anno nu beschikt de club over negen banen, 
met verlichting en werd in 2015 zelfs het lands-
kampioenschap behaald in de hoogste klasse.
Jan heeft tot zijn 76e actief getennist. Helaas 
kwam door een vervelende blessure, opgelopen 
bij het golfen, daar een eind aan.

Paul Olieslagers.
Met dank aan de heer Barth voor het ter beschikking 
gestelde beeldmateriaal.

37e jaargang
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In Zandvoort waren altijd veel evenementen, vooral veel sportgerelateerde. Een aantal van deze evenementen vinden 
ook nu (2017)  nog steeds plaats, zoals bijv. het schoolvoetbal, het grote zaalvoetbaltoernooi, maar ook evenemen-
ten, die er nog niet zo lang zijn, zoals de 30 van Zandvoort of de in maart van dit jaar voor de 10de keer gehouden  
Circuitrun. Ook zijn er vele evenementen een zachte dood gestorven om uiteenlopende redenen. Een aantal verdwenen 
 evenementen laten we a.d.h.v. beeldmateriaal zien al is dat niet het totaalbeeld, want dan kunnen we volgens mij wel 
een hele Klink vullen. Mocht u echter een goede herinnering aan een evenement hebben laat dat dan aan de redactie 
weten met beeld en tekst. De plaatjes komen van diverse Facebookpagina’s, waaronder Nostalgisch Zandvoort en 
Circuit Memory’s.
 Harry Opheikens

Verdwenen evenementen

Deel van een carnavalsoptocht 
met een fraaie DAF toen het 
nog over het Kerkplein kon 

Fiets ‘m der in met de bakfiets tegen 
de stroom van het golvenbad in en dat 
was aardig zwaar.

Zeepkistenraces, op de foto de Van Lennepweg naar bene-
den. Nog niet zo heel lang geleden waren er nog races in het 
centrum van het dorp

De formule 1 was voor het laatst in 
1985, zal het terugkomen?

Motorraces, hier duiken de coureurs de Vondellaan op

Zwemwedstrijden, hier in het voormalige 
Noorderbad, het latere Riche

Het Dolfirama
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Merkelbach & Co., Amsterdam
In mijn collectie heb onderstaande oude stereokaart die is uitgegeven door Merkelbach & Co. te Amsterdam. 

Onwillekeurig moest ik denken aan de 
speelgoedzaak van de firma Merkelbach 
die bovenin de Kerkstraat 6A op de 
hoek met de Buureweg gevestigd was. 
Daar kochten wij als kind onder andere 
bouwmodellen, riddertjes en Matchbox 
en Dinky Toys. Ik heb helaas geen foto’s 
van de winkel, maar misschien heeft een 
van onze lezers dit wel?

Arie Koper

nummer 147 37e jaargang
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Vanaf 1 september 2017 zal in het NZH Vervoer Museum, 
dat gevestigd is aan de A. Hofmanweg 35 te Haarlem, 
een tentoonstelling gehouden worden over de tramlijn 
Zandvoort-Amsterdam. Deze tentoonstelling kan be-
zocht worden op de vrijdag en de zaterdag van 11:00 
– 16:00 uur. Naast de vaste opstelling van 4 trams 
en 7 autobussen bestaat de tentoon-
stelling uit een beamer-presentatie 
over de aanleg van het traject  
Amsterdam – Haarlem, daarnaast 
een fototentoonstelling met foto’s, 
documenten en anekdotes/herin-
neringen van reizigers over en uit het begin van de 
tramtraject Amsterdam – Zandvoort en over de laatste tien 
jaar met de nadruk op de laatste dag van deze tramlijn, 31 augustus 1955. Vanaf die datum werden 
de blauwe trams vervangen door autobussen. Daarnaast wordt een maquette van het tramstation 
van Zandvoort tentoongesteld alsmede modellen van de trams die op de lijn Amsterdam – Zandvoort 
hebben gereden. 

Vanwege het grote succes van is er voor hen die de eer-
ste bijeenkomst gemist hebben (en voor hen die het nog 
eens willen zien) nu een 2e kans. 
Op zondagmiddag 16 juli 2017, zal er in de dorpskerk 
van Zandvoort een Openbare middag gehouden worden 
in het kader van 500 jaar Reformatie. Het programma 
start om 15.00 uur en de toegang is vrij.
The Trumpets of the Lord o.l.v. Rob van Dijk, zullen hier 
nog eenmaal hun medewerking aan verlenen.
Tevens zal  door gastheer Teunard van der Linden een 
diapresentatie gegeven worden met als titel:
‘Een rondje om de kerk,  
500 jaar Reformatie in Zandvoort’

Tentoonstelling NZH Vervoer Museum

Een rondje om de kerk, 500 jaar 
Reformatie in Zandvoort

HILLEKE BAKKER IS IN VERBAND MET HAAR HOBBY GENEALOGIE, OP 
ZOEK NAAR KLASSENFOTO’S VAN HAAR MOEDER TINY (JANTJE)  

HUIZING. ZIJ ZAT VANAF 1931 T/M 1937 OP SCHOOL D. ZIJ HEEFT 2  
KLASSENFOTO’S VAN HAAR, TE WETEN DE 4DE KLAS 1933 (DEZE FOTO 

HEEFT IN 1988 IN DE ZANDVOORTSE COURANT GESTAAN MET VRIJWEL 
ALLE NAMEN ERBIJ) EN VAN DE 6DE KLAS IN HET JAAR 1935.ZIJ IS OP 
ZOEK NAAR KLASSENFOTO’S VAN DE JAREN, 1931, 1932, 1934, 1936 EN 

1937. U KUNT UW REACTIES MAILEN NAAR 

BITTE104@PLANET.NL OF NAAR DE REDACTIE.
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EEN PRACHTIG TIJDSBEELD: EDWIN KEUR PLAATSTE DEZE FOTO OP DE FACEBOOKPAGINA “NOSTALGISCH ZANDVOORT”. BIJ EEN DERGELIJKE FOTO UIT DE JAREN 
50 KOMEN DAN VELE HERINNERINGEN BOVEN, ZEKER NU ER EEN TOTAAL ANDER BEELD TE ZIEN IS. SINDS DE JAREN 90 LIGT HIER O.A. HET VERZETSPLEIN. TUSSEN 
DE MOOIE GROTE AMERIKAANSE AUTO’S IS AAN DE LINKERZIJDE NOG EEN HOOP SCHELPEN TE ZIEN. ACHTERAAN IS DE LOODS VAN VAN GEND & LOOS ZICHTBAAR. 

HIER WERDEN DE GRONDSTOFFEN VOOR DE CORODEX OPGESLAGEN. OOK HET KINDERHUIS AAN DE VAN SPEYKSTRAAT STAAT ER NOG OP. NADIEN WERD HET 
TERREIN GEBRUIKT ALS STANDPLAATS VOOR DE KERMIS OF ALS PARKEERPLAATS BIJ GROTE EVENEMENTEN. ER IS OOK NOG EEN SCHUILBUNKER GEBOUWD.
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Henry Ritter (1816-1853) 

Tijdens zijn verblijf in Zandvoort in 1844 schreef de 
Duitse schilder Rudolf Jordan (1810-1887) een brief 
aan zijn vrouw, waarin hij onder andere vertelt over 
zijn ontmoetingen met de Zandvoortse vissersbevol-
king, zijn schetswerk en de baden in zee. Hij sluit zijn 
brief af met het doen van een groet aan zijn beste 

vriend Henry Ritter, die Zandvoort al in 
1837 had bezocht. 

Henry Ritter
Ritter was een Ca-
nadees-Amerikaans 
Duitse kunstschilder 
en illustrator en kan 
net zoals zijn vriend 
en meester Jordan 
gerekend worden 
tot de Düsseldorfse 
school. Zijn vader was 
een Duitse officier, die 

werkte voor het Britse 
leger. Ritter werd vroeg 

wees waardoor hij op jonge leeftijd bij zijn oom in 
Hamburg  moest wonen. Na 1832 ontving Ritter zijn 
eerste schilders lessen van de  portretschilders Hein-
rich Jacob Aldenrath en Friedrich Carl Gröger.
Van 1836 tot 1847 studeerde Ritter aan de Kunst-
academie in Düsseldorf, waar hij les kreeg van Karl 
Ferdinand Sohn en Friedrich Wilhelm Schadow. 
Tijdens zijn laatste zeven jaar aan de Academie,  was 
hij  lid van de Master Class en had zijn eigen atelier. 
Het meest van invloed op zijn schilderstijl waren 
echter de privélessen  van Rudolf Jordan die Ritter 
nam in de jaren 1837 en 1838. Jordan, die naast zijn 
leraar zijn beste vriend werd,  nam hem mee op reis 
naar de Noordzee en leerde hem een etnografische 
benadering van schilderen.
In 1837 en 1838 bezocht Ritter Zandvoort en Sche-
veningen en in 1839 ging hij voor een studiereis naar 
Engeland en Schotland. In 1842 huwde hij een doch-
ter van de  landeigenaar Johann Wilhelm Windgas-
sen, met wie hij twee dochters, Alice en Betsy, kreeg. 
Als gevolg van een ziekte (‘zenuw koorts’) verhuisde 
Ritter in 1848 naar Seligenthal in het Bergisches 
Land. In 1852 keerde hij terug naar Düsseldorf, waar 
hij op 21 december 1853 op 37 jarige leeftijd over-
leed. De Zweedse kunstschilder Ferdinand Fagerlin 
(1825-1907), die getrouwd was met Ritter’s schoon-
zuster nam zijn atelier over en bewaarde zijn nalaten-
schap.

Schetsboek uit 1837
Hoewel Jordan veel met Ritter samen naar de 
Noordzee ging,  is het niet met zekerheid te zeggen 
dat ze tegelijkertijd in 1837 naar Nederland afreisde. 
Want toen Jordan in 1837 in Scheveningen logeerde, 

verbleef Ritter in Zandvoort, zo blijkt uit een schets-
boek van Ritter, die zich in een particuliere collectie in 
het Duitse Bergisch Gladbach bevindt.
In dit schetsboek bevinden zich tenminste 23 studies 
die in Zandvoort zijn ontstaan.  Een aantal van deze 
bladen zijn geannoteerd en voorzien van een datum 
respectievelijk  9 juni, 9 juli en 11 juli 1837. Ritter 
maakte in Zandvoort studies van scheepswrakken 
en vissers, duinen, planten, figuren op het strand, 
zeilboten  en het dorp met de kerk. De torenspits van 
Zandvoort verschilt duidelijk van de Scheveningse to-
ren die later in het schetsboek is opgetekend. Tussen 
de Zandvoorste schetsen en de Scheveningse be-
vinden zich twee studies die waarschijnlijk in Amster-
dam zijn ontstaan. Een schets waarop een weesjon-
gen, studies van landschappen en figuren zijn te zien, 
is gedateerd  Amsterdam, 12 feb. (1838?). 
Het daarop volgende blad laat een schets zien van 
een gevel, waarin Anno 1619 staat genoteerd. 
Ritter reisde waarschijnlijk op dat moment in 1838 via 
Haarlem-Amsterdam naar Scheveningen, want de 
laatste bladen van schetsboek vertonen studies van 
Scheveningse strandgezichten, duinen en figuren.

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

Vuurbaak, gebouwd rond 1820 en gesloopt in 1907.

Zandvoort op Linnen
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Andere Zandvoortse schetsen
Naast dit schetsboek bevinden zich in de particuliere 
collectie in Bergisch Gladbach nog enkele schetsen 
van Zandvoort die van een  groter formaat zijn dan 
de bladen in het schetsboek. Mogelijk zijn deze ook  
in de periode 1837-1838 ontstaan, omdat één van 
deze studies, Huizen in Zandvoort als voorbeeld 
heeft gediend voor een tekening ‘Fruhling’ die in 
1847 is gepubliceerd in de Ritteralbum.
Op de genoemde schets zijn huisjes te zien die 
zich aan achterkant van de vuurtoren bevinden. De 
vuurtoren verving rond 1820 de oude vuurbaak die 
zich op het duin ten zuiden van het dorp bevond, 
ongeveer op de plaats van de huidige watertoren. De 
nieuwe vuurboet of vuurtoren op de tekening stond 
waar vroeger de oude watertoren was gelegen, aan 
de noordzijde van de vooroorlogse strandweg. De 
vuurtoren werd op kosten van enkele reders en an-
dere betrokkene bij het vissersmilieu gebouwd.
Wanneer de Zandvoortse vissersvloot eenmaal was 
uitgevaren, dan werd de vuurboet ontstoken zodat
het als oriëntatiepunt kon dienen. Het torentje was 9 
meter hoog en opgebouwd van gemetselde stenen. 

Aan landzijde was een deur die toegang gaf tot het 
inwendige. Binnenin de toren leidde een trap naar 
een platvorm met een deurtje. De lantaarn, een 
prachtig geslepen lens, waarachter een olielamp 
was geplaatst bevond zich, omgeven door een hekje 
aan de open- en zeekant van de toren. Het licht van 
het olielampje werd door de lens duizenden malen 
versterkt weerkaatst en was aangebracht op een 
draaiend onderstel. Tot 1902 heeft deze vuurtoren 
de stuurlui van de bomschuiten tot baken gediend, 
waarna het langzaamaan in verval raakte. In 1907 
werd de bouwvallige toren afgebroken. Het vuurto-
renlicht is echter uit de puinhopen gered en bevindt 
zich nu in de collectie van het Zandvoorts museum. 
De vuurtoren, die in de tekening met de openkant 
naar zee staat, geeft de locatie van de huisjes aan. 
De toren stond ter hoogte van het Favaugeplein, 
waardoor de huisjes ongeveer aan het begin van  
 de huidige Engelbertstraat gestaan moeten heb-
ben. De kleine visserswoningen met zadeldak waren 
uitgebouwd met een houten privaat en hokken voor 
de varkens.

Oud huisje in Zandvoort
Een tweede schets laat een ‘Oud huis’ in Zandvoort 
zien. Aan de hand van de vensters is het huisje rond 
1675 te dateren. Het venster is een overgangsvorm 
van het kruiskozijn met een niet meer in tweeën 
gedeeld bovenlicht. Het rechter raam lijkt hier een 
kloostervenster te zijn. Dit is een venstertype waar-
bij twee ramen van ongeveer gelijke grootte boven 
elkaar in één kozijn zijn gevat. Bij het oorspronkelijke 
kloostervenster is het bovenste raam voorzien van 
glas of glas-in-lood en het onderste van een luik. Het 
verhaal gaat dat het kloostervenster is ontstaan om-
dat men in het klooster net als elders, behoefte heeft 

aan licht (bovenste venster) en lucht (onderste 
venster). Opmerkelijk is het geschreven pamflet op 
het buurhuisje waarop staat ‘dit huis is te huur’. Hoe-
wel het grote huisje hier iets wat in verval is geraakt, 
zal het ongetwijfeld tot één van de rijkere inwoners 
van Zandvoort hebben behoord. Boven de voordeur 
prijkt het huisnummer 82, waardoor het huisje te 
lokaliseren is. Waarschijnlijk heeft dit huisje bovenaan 
de Kerkstraat gelegen. Op ‘Generale lijst woningen in 
Zandvoort 1797’ staat dat daar toen in het genoem-
de jaar Cornelis M. Draaijer, Jacob C. Draaijer en zijn 
vrouw Hendrika Tulp woonde.

Henry Ritter (1816-1853), Huizen in Zandvoort, 1837-1847, grafiet op overtrekpapier,  
210 x 297 mm, Privé collectie Bergisch Gladbach.

Henry Ritter (1816-1853), Oud huis in Zandvoort, 1837-1853, grafiet op overtrekpapier, 230 x 272 mm, 
Privé collectie Bergisch Gladbach.

Interieur van het Oudemannen- en vrouwenhuis
De studie van het volgende oude interieur is te her-
leiden naar het interieur van één van de bekendste 
en oudste en helaas ook gesloopte gebouwen van 
Zandvoort: Het Oude mannen en vrouwenhuis dat in 
1583 werd gebouwd. Het opschrift op de tekening 
luidt Oudemanshuis Zandvoort.
Het eerste wat opvalt is het kruisvenster in de voor-
gevel van de zaal, met in het midden van de twee 

onderste vensters medaillons in glas-in-lood. Ritter 
stond destijds ongeveer in het midden van de zaal, 
het dagverblijf van de oudjes, die aan weerskanten 
hun slaapvertrekken hadden.  De deur links in de 
voorgevel leidde naar de waag, waar zich de buiten-
deur bevond, die veelvuldig is gefotografeerd en vaak 
door kunstenaars op doek is vastgelegd. De deuren 
links en rechts van de zaal leidde naar de slaapcel-
len van de oudjes, die werden verlicht door smalle 



Henry Ritter (1816-1853), Interieur van het oudemannenhuis in Zandvoort, 1837-1853, grafiet op overtrekpapier, 230-293 mm, 
Privé collectie Bergisch Gladbach.
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Gebouw “De Krocht” - voor al uw feesten en partijen.
Alle actuele informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl

www.jazzinzandvoort.nl

Theater De Krocht
Grote Krocht 41, 2042 LV Zandvoort
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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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Zandvoortse klederdracht
De tekening  van een meisje en een vrouw en een studie van een lange 
kap is de enige studie die Ritter heeft voorzien van kleur. Het is daar-
naast ook een tweezijdige tekening; op de achterkant van het blad 
staat een schets van de duinen. De tekening bevat de meeste infor-
matie. Hij is linksonder gedateerd: Sandvoort 8 juli 1837. Het opschrift 
rechts in het midden geeft de naam van de vrouw prijs:  
Katty Looverst (?). De vrouw draagt een lange kanten hul van geplooid 
kant. De hul wordt op haar plaats gehouden door spelden. Onder de 
hul is de zilveren oorijzer met gouden ‘token’ of’boeken’ te zien. De 
Zandvoortse klederdracht valt onder de Rijnlandse drachten waarin de 
‘hul’ als kantenmuts de hoofddracht is voor ‘eenvoudige’ mensen. De 
lange kap, hier gedragen door de vrouw  ‘Katty’, werd door de burgers 
en rijke boerenstand gedragen.  De rijke burgervrouwen dragen bij de 
lange Hollandse kap niet alleen een oorijzer, die hier van zilver is, gou-
den spelden en bellen, maar ook een gouden voorhoofdsnaald, wat 
duidt op de goede komaf van deze Zandvoortse vrouw.

Henry Ritter (1816-1853), Studies van een muts, een meisje en een vrouw, gedateerd 
8 juli 1837, grafiet, penseel in kleur op papier, 168 x 117 mm, Privé collectie Bergisch 
Gladbach.

vensters en voorzien waren van een bedstede. De vloer in de zaal was belegd met rode plavuizen, de muren 
waren wit gekalkt en de moerbalken bezaten geprofileerde sleutelstukken.
In de zaal staan tussen de deuren verschillende zeventiende-eeuwse kabinetten met kaststellen en er hangen 
een paar schilderijen aan de muur. Volgens de literatuur bestond het meubilair de laatste jaren van het gast-
huis onder meer uit een hangoortafel, korenaarstoeltjes, en enkelvoudige kasten, waaronder een achttiende-
eeuwse kast op hoge poten met een kruisverbinding. Als wandversiering had men behalve een oud land-
schap een groot aantal ingelijste platen en spreuken aan de planken celdeuren gehangen.



GOZ-avond 12 mei 2017
“Wat is de link tussen Zandvoort en het Huis te Vogelenzang?” Dat werd alle aanwezigen op deze 
eerste GOZ-avond van het jaar haarfijn uitgelegd door Martin Bunnink. Onderzoeker en schrijver van 
vele artikelen voor o.a. onze collega’s van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek.
Vorig jaar verscheen van zijn schrijvershand het boek “Huis te Vogelenzang” en 1 van de bewoners 
is de familie Baarnaart geweest en die hebben weer veel invloed gehad in en over Zandvoort. 

Vier jaar heeft Martin aan het boek gewerkt en 
kreeg de vrije hand in o.a. de familiearchieven van 
de familie Barnaart.
Voor de pauze ging de lezing vooral over het Huis 
en zijn omgeving en geschiedenis. Na de pauze 
kwam de familie Barnaart aan de beurt met wat  
zij voor Zandvoort hebben betekend.  
Voor het Zandvoortse deel is Martin nog speciaal  
de archieven van o.a. het NHA gedoken.
De geschiedenis van het huis gaat al terug tot in 
de 13de eeuw, maar zag er toen anders uit.  

Het huidige huis is gebouwd op dezelfde plek als het Jachtslot dat ca. 1291 door Graaf Floris V 
werd gebouwd op een vlak stuk tussen strandwallen. Op kaarten werd het Vogelsank genoemd. 
Het is op dat moment het enige landgoed in de streek met daaromheen wat boerderijen, waarvan  
er nog twee bestaan. In de eerste 200 jaar is er nog geen sprake van de familie Barnaart als bewoner.
Met wat fantasie zie je de riddertoernooien en steekspelen aan je voorbij trekken. Rond 1600 is het 
Jachtslot een ruïne, rond 1627 wordt het huidige huis gebouwd. Familie Marcelis, wapenhande-
laren, waren 1 van de bewoners. Van deze familie was iemand getrouwd met de kleindochter van 
Paulus Loot, ons wel bekend.

Na de pauze en de verloting, waarbij weer prachtige prijzen naar de gelukkige prijswinnaars gingen, 
ging Martin verder en dit keer specifieker over de familie Barnaart en wat zij voor Zandvoort betekend 
hebben. De familie Barnaart komt oorspronkelijk uit België en is rond 1580 gevlucht voor de  
Godsdienstoorlog in die tijd. Ze waren kistenmakers en 1 zoon was een meubelmaker. Hier in 
Nederland ging men verder in de textielhandel en dat leverde een aardig vermogen op. In 1808 
kocht de familie ‘t Huis te Vogelenzang en dat breidde zich steeds meer uit met veel land met o.a. 
de Waterleidingduinen tot aan de Zeereep in Zandvoort. Willem Philip Barnaart (1781-1851) werd 
o.a. Ambachtsheer van Zandvoort. Ook Henri Gerard Barnaart en Maria Catharine Barnaart  
hebben deze functie bekleed voordat de familie Quarles van Ufford deze functie kreeg.  
Willem Philip Barnaart is ook voorzitter geweest van de drooglegging van de Haarlemmermeer.

Door de familie Barnaart werd er veel ruimte gegeven voor de teelt van de duinaardappelen. 
Duinboerderij het Paradijs kennen we daarvan. Ook was er in de duinen een paardenrenbaan  
aangelegd. Een tekening is daarvan bekend, maar ook op kaarten zien we deze renbaan terug. 
Uit de boeiende presentatie van Martin Bunnink kunnen we wel concluderen dat Vogelenzang en 
Zandvoort een grote link hebben gehad bij de ontwikkeling van het Waterleidingduinengebied en 
Zandvoort.

 Harry Opheikens
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Oproep
Direct na de oorlog moesten alle roerende goederen van  
vijandelijke onderdanen, N.S.B.-ers en andere landverraders  
in bezit worden genomen en worden beheerd. 
‘Het “Gemeentelijk Bureau roerende goederen van vijanden  
en landverraders” werd met de uitvoering belast.  
De heer H. de Jong had de leiding van dit bureau.
Vanaf 1 januari 1946 werd een regionaal bureau hiermee belast 
en werden de gemeentelijke bureaus gesloten. Het regionale 
bureau was gevestigd in het pand Kenaupark nr. 1 te Haarlem.
Zijn er mensen die dit hebben meegemaakt of hierover  
verhalen hebben gehoord. Die mensen zou ik graag spreken 
voor mijn studie ‘nasleep 1940-1945’ . Ik ben bereikbaar op  
tel nr. 0235719138 of via de mail folkertbloeme@hotmail.com.
Mijn adres is Kostverlorenstraat 75.

Folkert Bloeme

Op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 
zullen de jaarlijkse open monumentendagen 
weer gehouden worden. Op die dagen zullen 
voor iedereen, in heel Nederland, meer dan 
4.000 unieke monumenten gratis te bezichtigen 
te zijn. Het is dé kans om een plek te bezoeken 
waar je normaal niet zo snel komt, of om mee 
te doen aan een eenmalige activiteit. 
Al de monumenten die hieraan meedoen zijn 
herkenbaar aan de Open Monumentenvlag. 
Naast het openen van hun deuren, organiseren 
vele locaties ook on-site activiteiten zoals ten-
toonstellingen, muziek en rondleidingen.

Het thema voor 2017 is: Boeren, burgers en 
buitenlui

De Puur
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Programma van de

“Vooraankondiging 2e GOZ avond”

vrijdag 10 november 2017

De directeur van het Noord-Hollands archief, Lieuwe Zoodsma, zal een presentatie houden over 
de archieven die daar zijn opgeslagen. Daarnaast zal er nieuw (het materiaal wordt nu nog bewerkt),

Zandvoorts filmmateriaal getoond worden.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Mevr. C.P. van Dam Haarlemmerstraat 10 2042 NC Zandvoort
De heer D. van Dijk Trompstraat 3 D 2041 JB Zandvoort
De heer S.J. Feenstra Burg.Engelbertsstraat 19 2042 KM Zandvoort
De heer R. Gaus Dr.Mezgerstraat 141 2041 HW Zandvoort
De heer J.J. Keulartz de Favaugeplein 21-1 2042 TN Zandvoort
De heer A.J. Kol Ommerbos 73 2134 KC Hoofddorp
De heer W. Koper Keesomstraat 237 2041 XJ Zandvoort
Mevr. T. Mok Heimansstraat 9 2041 BN Zandvoort
Mevr. Mona Meier Adegeest Vuurboetstraat 8 rd 2042 AC Zandvoort
De heer O.S. Muller Flemingstraat 66 2041 VJ Zandvoort
Mevr. J. Oort-Drees Celsiusstraat 90 2041 TM Zandvoort
De heer R. de Pagter Lorentzstraat 597 2041 RV Zandvoort
Mevr. M. Pietersen Kostverlorenstraat 58F7 2042 PJ Zandvoort
De heer Peter Prins Engelenburg 285 2036 RJ Haarlem
Mevr. C. Rosier Witte Veld 6 2041 GB Zandvoort
De heer Peter van Steijn Dr.C.A.Gerkestraat 131 2042 ER Zandvoort
De heer V.J. Stoute van Speijkstraat 199 2041 KM Zandvoort
Familie Vodeb/v.Wanrooy Julianaweg 25 2042 NZ Zandvoort
Mevr. P. Willems Waddenstraat 693 2036 LV Haarlem
De heer B. Wouters Cort. v.d. Lindenstraat 25/3 1071 TG Amsterdam
De heer R. Zwemmer Kennemerweg 79 2042 XT Zandvoort

NIEUWE LEDEN 2017

Mevr. C. Bol Max Euwestraat 44 2042 RD Zandvoort
Mevr. M. Kühne Hogeweg 92 2042 GJ Zandvoort
Dhr. R. Kuiper Praamstraat 21 1503 KN Zaandam
Dhr. W. Pastoors de Sav. Lohmanstraat 12 2042 BV Zandvoort
Dhr. F. Redeker Smedestraat 1 zw 2042 JV Zandvoort
Dhr. C. Sebregts Secr.Bosmanstraat 33 2041 KS Zandvoort
Dhr. P. Spolders Brederodestraat 8B 2042 BE Zandvoort
Dhr. D. Stroman Winter Brederodestraat 15F20 2042 BA Zandvoort
Dhr. J.E.P. Wiegert Neustrasse 28 48599 Gronau Duitsland
Mevr. M.M. Willems-Koper Duinweg 109 4374 ED Zoutelande
Fam. R. Willemsen Kamp 1321 8225 GA Lelystad

2E HALFJAAR 2016
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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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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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Als er een bekende Zandvoortse winkelier uit de Kerkstraat genoemd moet worden, dan is het wel 
Cornelis Keur, ook wel genoemd ‘Potte Kees’. Die naam had hij te danken aan zijn vader, die eerst 

potten en pannen verkocht. 

   

Potte Kees

.

37e jaargang

WWW.OUDZANDVOORT.NL

Over de persoon zelf is 
mij weinig bekend, wel 
dat zijn vader eerst aan 
de Strandweg 5 een 
winkel had, genaamd  
“de kleine Bijenkorf”. 

Daar werden niet alleen 
souvenirs en strandarti-
kelen verkocht, maar er 
kon er ook voor 5 cent 
foto’s worden gemaakt 
en dat in 6 minuten! 

Ook werden er door  
hem prentbriefkaarten 

verkocht, de oudste van 
hem in mijn collectie 
dateert van 27 juni 1906 
en heeft het stempel van 
het hulppostkantoor in de 
passage. 

Er mag dan wel weinig 
bekend zijn over Cornelis 
Keur, maar gelukkig heb 
ik van de familie wat 
foto’s mogen scannen. 

Ze staan bij dit artikeltje

Arie Koper
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De winkel aan de strandweg met op 
de stoel Cornelis Keur.

  

De fotokaarten waren toen goedkoop: 5 cent per stuk. 
De garnalennetjes 90 cent! Na de Tweede Wereldoorlog kwam de winkel terug

in de Kerkstraat op de hoek met de Bakkerstraat. 

Ik ga er vanuit dat de 
jongeman links Cornelis 
Keur is met rechts zijn 
vader, ze staan hier voor 
de winkel aan de Strand-
weg. Links op de achter-
grond is Café Muluru te 
zien en rechts Pension 
Zon en Zee.
    

Op de linkerfoto is geheel links Cornelis Keur afgebeeld, met op 
de achtergrond Hotel Driehuizen aan de kop van de Kerkstraat. 
Op de rechter foto met Groot Badhuis is de locatie wat duidelijker.
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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

Cornelis Keur voor de rijk  
gevulde etalage van  
de winkel in de Kerkstraat. 

Een van de laatst bekende foto’s van de winkel.
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Cornelis Keur op  
latere leeftijd voor zijn winkel.



Willem Drommel plaatste op 
Facebook deze klassenfoto van 
de Plesmanschool. Een paar 
namen zijn bekend. Gezien het 
feit dat meester Ramkema er 
op staat zou het een zesde klas 
kunnen zijn. Echter, zoals we in 
Klink 144 hebben kunnen lezen, 
is de school op 27 januari 1954 
geopend en was er toen al een 
zesde klas? Dan komt de vraag: 
“Van welk jaar is deze foto?” Wil-
lem vermoedt 1955.
De namen, die Willem kent op 
deze foto zijn: Leo Drommel. 
Wim Kunkeler, Wim Aai, Jaap 
Draijer, Jan Kreijger en Nellie van 
Vliet. 

Klassenfotos Plesmanschool 
en Wilhelminaschool

Kleuterschool van de Wilhelminaschool omstreeks 1960, met links juf Schmidt en rechts juf de Boer, 
maar wie zijn de kinderen en welke klas is dit?

De redactie is dus benieuwd naar het jaartal van deze klas en de namen.

                                                                                
Harry Opheikens
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Hoofdredacteur
Arie Koper 
redactie@oudzandvoort.nl

Lay-out en opmaak
Harry Opheikens
Charl Bos
Reinier Kreuger

Vaste medewerkers
Drs. Anne Marion Cense
Martin Kiefer

Drukwerk
Colorprofile
Klompenmakerstraat 11
1991 JJ Velserbroek
info@colorprofile.nl

Sluitingsdatum kopij  
‘De Klink 148’

15-08-2017

Losse Verkoop ‘De Klink’
Bruna Balkenende,
Grote Krocht 28
2042 LW Zandvoort
023 571 6033

Ook bij het Zandvoorts Museum

Website
www.oudzandvoort.nl

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)

Bestuur Genootschap

Voorzitter
Paul Olieslagers
Hogeweg 76 F7
2042 GJ Zandvoort
06 2856 2373

Secretaris
Henny van der leden-de Groot
Boulevard Paulus Loot 21
2042 AD Zandvoort
023 571 4934
Postbusnummer 414
2040 AK Zandvoort
secretaris@oudzandvoort.nl 

Penningmeester
Matthé Crabbendam
Max Euwestraat 33
2042 RA Zandvoort
023 571 2514

Archivaris
Martin Kiefer
archivaris@oudzandvoort.nl
06 5327 1618

Leden
Arie Koper
Willem Kloosstraat 9
2041 BK Zandvoort
023 571 8441
arie.koper@oudzandvoort.nl 
Folkert Bloeme
Folkert.bloeme@oudzandvoort.nl
Ron Klaase Bos
Ronklaassebos@oudzandvoort.nl

Website
Bart Seubring
Swaluestraat 18a 
2042 KB Zandvoort
06 4128 6174
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Contactadres van 
andere Zandvoortse 
verenigingen/Stich-
ting met historische 
achtergrond 
De Babbelwagen
Contactpersoon: Marcel Meijer
mh_meijer@hotmail.com
www.babbelwagen.nl
aanmelden: 06-13 83 70 00

Zandvoortse
Bomschuit Bouwclub
Secr: E. Keizer
www.bomschuitclub.nl

Folklorevereniging “De Wurf”
Secr: M. Hollander
www.dewurf.nl

Stichting (BZCE)
Behoud Zandvoorts
Cultureel Erfgoed
Secr: N. Kerkman
info@erfgoedzandvoort.nl

Hist. werkgroep AWDuinen
Contactpersoon: C. Kemp
c.vandermije@ziggo.nl

Ned. Genealogische  
Vereniging, afd. Kennemerland
Contactpersoon: L. de Jong
l.j.d.jong@casema.nl

Zandvoortse Bunkerploeg
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http://www.zandvoortsebunkerploeg.nl
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COLORPROFILE, VOOR AL UW 

DRUK- & 
PRINTWERK

Met je kop op mokken, tassen, 
kleding, muismatten, puzzels 

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

www.metjekopopeenmok.nl

www.colorprofile.nl


