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REDACTIONEEL
In dit nummer hebben we een aantal zomerse foto's
naar de
en artikelen samengebracht,waaraan redactie hoopt - de lezer enige aangename ogenblikken zal beleven.Voor het volgende nummer van ons
blad hebben we nog enkele artikelen in portefeuille,maar u weet het,wanneer u interessante foto's of
verhalen bezit over Zandvoorters of over ons dorp,
die we in "De Klink" kunnen opnemen,dan hebben wij
hiervoor zeker belangstelling.
Schrijvend overMDe Klink" berichten wij u nu reeds,
dat met het verschijnen van de volgende editie
(oktober 1990) vijf jaren worden afgesloten,zodat
dan weer de gelegenheid
bestaat tot inbinden van
de in
uw bezit zijnde
exemplaren van ons blad.
Het
bestuur
van
het
GENOOTSCHAP
Genootschap Oud Zandvoort,
OUD W O O R T
heeft reeds contacten gelegd om het inbinden mogelijk te maken.
In het volgende nummer
zullen wij u omtrent de
prijs en het inleveren van
UW
exemplaren van "De
Klink"
nader informeren,
alsmede over de beperkte
mogelijkheid om ontbrekende edities in uw collectie
alsnog aan te vullen.
Belangstellenden adviseren wij nu reeds om de exem-

plaren van "De Klink" van de jaren 1986 tot en met
1990 bijeen te zoeken.
Wij wensen u een genoegelijke zomer toe en een
prettige vakantie.
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KARAKTERISTIEKE
BEBOUWING
Zandvoort kent een
aantal karakteristieke
vormen van
bebouwing,die men
elders
niet aantref t.
Met name doelen wij
hier op de woningen
met serres,loggials
en gedeeltelijk omsloten balcons.
Voorbeelden van deze bebouwing vinden
we langs de Zandvoortse laan, Haarlernmerstraat,Brederodestraat,Hogeweg,
Zeestraat en Kostverlorenstraat.
Hierbij afbee ldingen van twee vertypen
schillende
van
historische
bebouwing
op
de
adressen Haarlemmerstraat nrs. 30
en 35.
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JAARVERGADERING
In tegenstelling tot de meeste
ledenvergaderingen is die van het Genootschap "Oud
Zandvoort"a1tijd een plezierige bijeenkomst van
11 mei jl.in
gelijkgestemde zielen.Zo ook op
strandpavi ljoen "Trefpunt" ,waar een groot aantal
leden aanwezig was om te beluisteren hoe het
genootschap het afgelopen verenigingsjaar reilde en
zeilde.Dat bleek uiterst
bevredigend
te zijn
geweest.ook financieel.In zijn toelichting wees
penningmeester Bluijs nog eens op de noodzakelijkheid om voor het realiseren van een eigen home een
achterdeurtje te hebben.Zijn zuinig beheer leverde
hem een compliment op van de kascommissie 1989.De
kascommissie die zich dit jaar over de boeken gaat
buigen bestaat uit de heren H.Dees en N.F.van
Petegem,terwijl de heer P.Dromme1 bereid is als
reservelid te
fungeren.De periodiek aftredende
bestuursleden mevrouw Hoogervorst en
de heren
Bluijs
en
Koper,die
zich herkiesbaar hadden
gesteld,werden bij acclamatie herkozen.
In zijn
jaarverslag over 1989
memoreerde secretaris Paap het stijgende ledenta1,de medewerking aan de Nationale Monumentendag
en de uitbreiding van de bezittingen door schenkingen van allerlei aard.Helaas was het bestuur er,
ondanks
vele inspanningen,ook dit jaar weer niet
in geslaagd passende huisvesting te vinden.Dat de
situatie onderhand nijpend wordt vertelde voorzitter Christien Kernp.bij wie een door het genootschap
verworven archief,bestaande uit 49 mappen,in de
slaapkamer onder het bed 1igt.Het is begrijpelijk
dat het bestuur het Historisch Museum Zuid-Kennemerland benijdt,dat van de gemeente Haarlem drie
pandjes op het Groot Heiligland ter beschikking
heeft gekregen,waarvan alleen het onderhoud betaald
hoeft te worden.De permanente tentoonstelling die
in 66n van de pandjes is ingericht geeft een
chronologisch overzicht van de rijke historie van
de streek,en de voorzitter adviseert de vergadering
daar beslist een kijkje te gaan nemen.
Na af loop van het huishoude l ijk
gedeelte van de agenda vertoonde bestuurder Ton
3

FRIKHOKJES?

Drommel een
groot aantal dia's op het thema
"vroeger en nu".Opnieuw was hij er in geslaagd een
interessante serie samen te stellen,waaronder nog
niet eerder vertoonde dia's zoals een ets van
C1.J.Visscher met een voorstelling van de vuurboet
met op de achtergrond de kerkVBij het zien van de
intocht van de bezetters op het Badhuisplein en de
naam "Gastwirtschaft Im weissen RösslUop Zandvoorts
oudste hotel "Driehuizenuwas het ,een week na de
herdenking ,wel even slikken.De verandering van de
skyline kwam duidelijk tot uiting bij een prachtige
,van het strand af genomen opname van het Elysde
Beach Hote1,maar ook Hotel d'0range kwam aan bod.
Niet alleen in zijn oorspronkelijke staat als Hotel
Kaufmann,maar ook als Oranjef lat ,zoals het na de
verbouwing in 1938 heette.Verder waren er dia's
van het eerste en tweede Kurhaus,van de Passage die
in 1925 door brand totaal werd verwoest,en van het
monumentale circusgebouw Olympia Palace,het latere
Palais d1Et6,dat in 1921 ten prooi viel aan de
vlammen.Tot slot toonde Ton Drommel een drietal
dia's van Bob Gansner ,die uitleg gaf van de daarop
voorkomende gouden hoofdsieraden als zijnaalden,
boeken en voorhoofdsnaald.
Kr.M.

Op onderstaande foto,gemaakt omstreeks 1935,zit
tante GRIET die badvrouw was bij de z.g.frikhokjes.
De OP deze foto staande linnen tentjes zouden ook
bij deze frikhokjes verhuurd zijn geworden.In ieder
geval werden deze tot het midden van de jaren
zestig nog verhuurd aan het noorderstrand en wel
bij strandtent 24 welke tot aan 1956 eigendom was
van A.Schuiten en daarna van K,Kerkman sr.(nu van
zijn zoon.)
De frikhokjes ,grote linnen tenten waarin men zich
kon omkleden,meisjes en jongens apart,werden door
de gemeente aan het zuiderstrand geëxploiteerd en
waren als zodanig een voorloper van het latere
Zuiderbad. Wie van de lezers weet het fijne van
deze badinrichting en is wellicht in het bezit van
foto's van deze kleedtenten met de wel zeer zonderlinge naam, waarvan wij graag de herkomst zouden
vernemen.(de foto werd evenals die OP de hartpagina
ter beschikking
gesteld door fam.v.d.Werff,van
Ostadestraat)
MW

WELKOM N I E U W E L E D E N

De volgende personen zijn in de maanden maart,april
en mei 1990 lid van ons genootschap geworden.
C.Cast ien
mevr.C.Buseman
mevr .Frik
M.Keur
fam. Koper
mevr.C.van der Mije
mevr.M.Paap
rnevr.De Ruiter-Schaap
J.Schraa1
P.versteege
L.Koper
mevr.Robbers
J.J.Zijp-Geusebroek

van Lennepweg
24/I
Q.van Uffordlaan 46
Nic .Beetslaan
56
2
Raadhuisplein
Lijsterstraat
2/2
W.Kloosstraat
2
Brederodestraat 1/19
Celsiusstraat
25
Diaconiehuisstr. 16
Louis Davidsstr. 7
van Lennepweg
26/I
Ernrnaweg
4
Hogeweg
61 ZW
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Z voort
Z ' voort
Z ' voort
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Z ' voort
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Z'voort
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ZANDVOORT
ZOMER 1 9 4 4

Toen in de bezettingsjaren
het strand verboden terrein was en er uitzag als
op deze foto, was er toch
nog een plaats waar men
kon zwemmen en wel in de
vijver van het onvolprezen
Vijverpark.
De kortste weg vanuit het
dorp was vanaf de Kostverlorenstraat door de tuin
van no 29 en dan door het
mijnenveld,langs het huis
dat staat bi j de spoorwego;ergang aan de Verlengde
Haltestrnat,de spoorweg over en dan verder gewoon
via de Vondellaan.De weg door het mijnenveld was
mogelijk doordat ook de Georgiers deze weg de beste
vonden en mijnenvrij gehouden hadden,want ook zij
zwommen in de vijver.
Op deze foto ,genomen zomer 1944,zittend Piet Hoogendijk.van links naar rechts:Maarten Weber,Jaap
v.d.Werff,Piet KerkmansJan Visser,Henne v.Ekeren,
Anton van Duijn,Gerda Kerkman,de dochter van Kemp
uit de Kerkstraat, onb,onb.
OP de achtergrond enige Georgiers.
Het zwemmen werd later verboden daar baders de
ziekte van Wei l konden krijgen.

MW.

SENSATIONELE SPORTDAG IN ZANDVOORT
--

-

-

Onder deze kop publiceerde het weekblad "Het Leven"
deze fotosdie op zondag 18 augustus 1940 aan de
Noordboulevard werd genomen.0~ die dag werden de
kampioenschappen op de weg verreden,welke gebeurtenis - begunstigd door buitengewoon fraai weer - een
groot succes werd.
Zoals uit deze opname blijkt hebben sportgebeurtenissen,die door de jaren heen in ons dorp plaatsvonden,vele belangstellenden getrokken.0~ de foto
staan velen rijkhalzend langs de lijn en enkele
kozen de vierkante betonnen paaltjes van het hek
langs het trottoir als uitkijkpost om toch maar
niets te missen !
Voor geïnteresseerden in de wielersport vermelden
wij nog dat de jeugdige Amsterdamse renner Motk6
algemeen kampioen en titelhouder der professionals
werd.

ZES MAANDEN BIJ DE KUSTARTILLERIE
Tijdens het gesprek met de heer Kors C.v.d.Mije
Pzn. over de wijze waarop hij als dienstplichtig
soldaat bij de kustartillerie in Ijmuiden,de oorlogsdagen in mei 1940 beleefdenblijkt weer dat het
Nederlandse leger in 1940 absoluut niet was voorbereid om een oorlog te voeren.Velen hebben reeds
belicht op welke,veelal genante,wijze onze militairen het moesten opnemen tegen de veel beter
geoefende en uitgeruste Duitse militairen.
"Wij geloofden niet in oorlog,we waren er niet OP
voorbereid,we leefden in de tijd van het gebroken
geweertje en toen het zover was,gebeurde het als
een donderslag bij heldere hemel".
Gedurende de maanden die hij in dienst is geweest,
van 18 december 1939 tot 7 juni 1940,heeft hij twee
keer op de schietbaan in Overveen met een geweer
mogen schieten en iedere keer met slechts vijf
patronen.
De twee kanonnen op het forteiland in de havenmond
waren vrij oude exemplaren,die nog gevuld moesten
worden met zakjes kruit.vervolgens kon men een
schot afge~en~waarna
de kamer van het kanon schoongemaakt moest worden.Daarna ging er een nieuwe
patroon in met als explosieve lading de zakjes
kruit en het kanon was weer voor vuren gereed!
"De confrontatie met de Duitse militairen was
frusterend.Zij waren veel beter uitgerust em veel
doeltreffender op de oorlog ingesteld dan wij".
"Toen ik in december 1939 in Ijmuiden opkwam werd
ik gelegerd in een school en in het begin voelde
ik mij niet op m'n gemak met mijn primitieve uitrusting en spullen van een matige kwaliteit.Ik was
geagiteerd en geïrriteerd - en ik niet alleen!"
De stelling IJmuiden,waartoe de kustartillerie behoorde,stond onder commando van een Marine Officier, de overste Hellingman,die met zijn staf intrek had genomen in de vishal.De taak van de kustartillerie was,om een landing vanuit zee tegen te
gaan hetgeen met behulp van de volgende bewapening
8

moest geschieden:de twee al even genoemde oude
kanonnen OP het fort en verder vier batterijen rond
de havenmond,elk bestaande uit drie kanonnen,die
afkomstig waren van oude oorlogsschepen,o.a. van
het ramschip "Buffel".
Verder waren in IJmuiden aanwezig,het oorlogsschip
"Jacob van HeemskerkUdat aan de landzijde van het
forteiland lag afgemeerd.Behalve de Kustartillerie
waren er veel militairen van de Infanterie en een
aantal Huzaren.onder de militairen bevond zich ook
een aantal Zandvoortse jongens zoals Arie Weber,
Herman Landmnn,Huig Molenaar,Andries Dalman en Henk
Koning."In mijn diensttijd heb ik bijna ieder avond
thuis gegeten.om een uur of vijf pakte ik m'n fiets
en reed door de duinen naar Zandvoort.Vele malen in
gezelschap van een Zandvoortse militair".
De heer Van der Mije verhaalt verder:
Vriìdaq 10 mei 1940
Er heerste een wat zenuwachtige stemmins.de verloven waren in de dagen ervoor al enkele keren ingetrokken,dan weer was er niets aan de hand en het
gonsde van de geruchten.Maar deze dag zou toch
anders beginnen dan we gewend waren,want rond vier
uur in de morgen werden we opgeschrikt door kanonschoten en vliegtuigen,
Rond vijf uur verspreidde het bericht zich,dat we
in oorlog waren met Duitsland en om half zeven werd
het menens,toen aan ieder 25 scherpe patronen werden uitgereikt.Nu wordt het officiee1,dacht ik.Des
morgens gebeurde er echter niets en des middags
evenmin.Het avondeten bestond die dag uit :groentesoep en zuurkoo1.Gedurende de nacht had ik piketwacht en ik heb toen geconstateerd dat het prachtig
weer was en verder was er niets aan de hand.
Zaterdag 1 1 mei
Het enige enerverende op deze dag was het bericht
van de wachtcommandant dat mijn vader bij de poort
was.Na met hem van gedachten te hebben gewisseld,
vertrok hij per fiets naar Zandvoort.Om kwart over
negen ging ik naar bed en om zeven uur de volgende
morgen stond ik er weer naast;die nacht was er ook
in IJmuiden niets gebeurd.
(Vervolg op pagina 12 )

Het uiterlijk van het Raadh~isplein~vroeger
Trampleingeheten,is in de loop der jaren vaak veranderd.0ok de
plaats OP deze foto werd voor diverse doeleinden3ebruikt.N~ staan er zitbanken en een handel in
lederen artikelen,daarvoor achtereenvolgens de muziek,tent,een terras van de firma Rinke1,het V.v.v.kantoor
en dan de ijstent van de firma Kerkman,het "filiaalTramplein"van consumptieijsfabriek Kerkman zoals OP
de ijskarren OP de foto vermeld staat.0~de foto zietraien van links naar rechts :Piet Kerkman,zijn vrouw
Lies (tussen haar beide dochters),Engel Kerkman,KeegE:erkman,Dirk Halderman,Jaap Kerkman en een onbekende
(niet Zandvoorter).Links boven de ijstent staat dat CLe muurvlakte te huur is,te bevragen bij K.vDd.Mije,
reclameschilder.
Uiterst links OP de achtergrond een concurent van de firma Kerkman t.w. "de Sierkan" .

(Vervolg van pagina 9)

Zondas 12 mei (le Pinksterdaa
Om 10 uur ging ik naar de kerk.Het werd een onrustige dag,vooral omdat er des middags enkele bommen
in IJmuiden vielen.We kregen opdracht om de ruiten
met papieren stroken te beplakken om het breken
tegen te gaan bij explosies.Die avond moesten we
gekleed naar bed,tijdens de nacht was er enkele
keren alarm en moesten we aantreden.
Maandas 13 mei(2e Pinksterdasr
Ik werd ingezet om op het forteiland munitie op te
bergen,ik heb toen gezien dat er een koopvaardijschip met krijgsgevangenen uitvoer.Naar ik vernam
waren Prinses Juliana en haar kinderen ook aan
boord.Het koopvaardijschip "Van Renselaer" werd
door een magnetische mijn tot zinken gebracht en
tussen de pieren aan de grond gezet.
Om 66n uur was mijn vader weer aan de poort en we
spraken over de oorogssituatie.1n de middag werd
het
drukker
in
IJmuiden,er arriveerden veel
mensen,o.a.Joden,die alsnog probeerden om over zee
naar Engeland te vluchten.
Ik kreeg opdracht om bij de treinhalte Julianakade
op wacht te staan.Hier zag ik wat de uitwerking van
een exploderende magnetische mijn was,toen een
patrouilleboot,die in het Noordzeekanaal voer,met
een daverende knal de lucht in vloog.
Dinsdas 14 mei(1aatste oorlossdag)
Er was nogal wat paniek,niet slechts in IJmuiden
maar in het gehele 1and.Het gonsde van berichten
over
aanvallen door
de Duitsers:Rotterdam,de
Grebbelinie,Kornwerderzand.Koningin Wilhelmina was
naar Engeland gevlucht .Des middags hoorden wij
steeds geschutsexplosies.Later bleek dat Engelse en
Franse militairen waren gearriveerd om vernielingen
aan te richten en om onze eigen stellingen onklaar
te maken.Het bericht dat de Engelsen de sluizen en
de Hoogovens zouden opblazen,deed veel inwoners van
IJmuiden en ook de aanwezige militairen naar de
duinen vluchten.
Het passagiersschip "Jan Pieterszoon CoenUwerd in
de havenmond tussen de buitenpieren tot zinken
gebracht, hetzelfde gebeurde met de sleepboten van

Rederij Wijsmuller,maar dan voor de sluizen.
Om 7 uur des avonds kwam het bericht dat Nederland
had gecapituleerd.
Het was over.0m 10 uur pakte ik met een dienstkameraad de fiets en we reden naar Zandvoort.Er was
immers voor ons niets meer te doen !
De eerste nacht der bezetting daalt over het
treurende Nederland.

Op deze foto van 20 september 1940,ziet u het wrak
van het stoomschip "Jan Pieterszoon CoenU,dat toebehoorde aan de N.V.Stoomvaart Maatschappij "Nederland" in Amsterdam,tussen de pieren van IJmuiden.
Woensdas 15 mei
Ik ging weer terug naar IJmuiden,want in een telefoongesprek had ik vernomen dat mijn commandant
absoluut niet ingenomen was met mijn initiatief om
reeds naar huis te gaan.De oorlog was weliswaar afgelopen,maar dit zou als desertie kunnen worden
uitgelegd.Ik heb er verder niets meer van vernomen.
In de loop van de morgen volgde een toespraak van
de commandant,die kort en krachtig zei dat het was
afgelopen.Hij beval ons om de militaire goederen en
voertuigen ordelijk aan de Duitsers over te dragen,
wanneer deze zouden arriveren-Het enige dat ons
toen nog restte was het verbranden van alle papie13

ren en gegevens,die betrekking hadden op onze militaire oruanisatie.Bij het controleren van onze
voorraden ontdekte ik dat er honderden paren militaire schoenen in voorraad waren.Ik heb toen het
voorstel gedaan om deze aan de compagnie uit te
delen En zo geschiedde:een ieder die belangstelling
had kreeg twee paar!
Omstreeks vijf uur die dag kwamen de zeer goed uitgeruste Duitse militairen in IJmuiden aan.
Na enige tijd moesten we onze uniformen inleveren,
die vervolgens weer aan ons werden uitgedeeld,
omdat niet bekend was hoe en of we als krijgsgevangenen afgevoerd zouden worden.
Vriidaq 24 mei
Te beginnen met de oudste lichtingen,werd een aanvang gemaakt met het met groot verlof zenden van de
Nederlandse militairen.0~ 7 juni was ik aan de
beurt,waarmee een einde kwam aan mijn diensttijd
bij de kustartillerie in vredes- en in oorlogs'tijd.
Eerst in 1943 zou ik wederom met de militaire
dienst in aanraking komen,maar daarover later.
HV
NIEUWS VAN DE EXCXHüITEN BûUWXUB.
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De leden van de
Zandvoortse Bomschuit
Bouwclub bouwen - in
veren'gingsverband al 12i / 2 jaar modellen
o.a. van bomschuiten.
Maar te oordelen naar
deze foto uit 1902 is
het bouwen van modelbomschuiten
al
een
zeer oude hobby.

JUBILEUM!!!

Het 1 2
- jarig bestaan van de
Zandvoortse Bomschuit Bouwclub in april jl. is niet
onopgemerkt voorbij gegaan.In samenwerking met Emmy
van Vrijberghe de Coningh werd in het Cultureel
Centrum een tentoonstelling van door leden vervaardigde projecten ingericht,die na een korte inleiir.Wagenaar,vicevoorzitter
van ons
ding
door
genootschap,met een tik van een uit een spant van
een oude bomschuit vervaardigde hamer,werd geopend.
Vervolgens richtte hij zich tot de heer Bluijs,die
van het begin af in het bestuur de functie van
voorzitter heeft bekleed en derhalve ook jubileerde.Chris Wagenaar liet het niet bij woorden alleen
en overhandigde hem het boekwerkje "Uit Zandvoorts
verleden...", terwijl de heer J.van den Bos de
jubilaris een door hem getekend,goed gelijkend,portret aanbood.De heer Bakker,secretaris van de
Zandvoortse Bomschuit Bouwclub,dankte met een fraai
boeket bloemen voor Emmy van Vrijberghe de Coningh
het Cultureel Centrum voor het beschikbaar stellen
van de expositieruimte.Een rondgang langs het tentoongestelde bewees hoe intens er door de leden
gewerkt is,ondanks het feit dat de bouwclub gedurende haar bestaan op
wel vijf verschillende
locaties werd ondergebracht.Hoe het zij,de bijzonder fraaie modellen van de watertoren,het tramemplacement,het boothuis en het circustheater,om maar
enkele te noemen,oogstten veel bewondering.
Wij blijven nog even bij de Bomschuit Bouwclub,want op 12 mei jl.werd een door de
leden vervaardigd model van een originele Zandvoortse bomschuit in eigendom overgedragen aan de
Hervormde gemeente van Zandvoort.In aanwezigheid
van burgemeester Van der Heijden.de wethouders
Ingwersen en Termes,kerkeraadsleden en bestuursleden van zowel ons genootschap als van de jubilerende bouwclub onthulde voorzitter Jozef Bluijs de
naam van het vissersscheepje dat,geklonken aan
stevige kettingen,in de kerk was opgehangen.Het is
de "Ora et Labora".
Secretaris Bakker was verheugd dat de aloude
traditie van vissersschepen in de kerk nu ook in
Zandvoort werkelijkheid is geworden.Hij zag in dit
15

model een eerbetoon aan de visser8 die op deze
schepen gevaren hebben en aan de velen van hen die
bij dit zware werk het leven hebben gelaten."Wij
hopen dan ook dat de "Ora et Laborantot ver in de
toekomst in dit kerkgebouw zal blijven hangen als
posthume hulde aan deze dorpsgenoten".aldus de heer
Bakker.Ds.van Leeuwen memoreerde in zijn toespraak
de legendarische Jan SnijerDUdevroegere koster van
deze kerkM,die de ontberingen en ellende die hij
als 12-jarige jongen aan boord van een bomschuit
heeft ondervondenteigenhandig heeft beschreven.
Als voorzitter van
het College van Kerkvoogden
bracht de heer K.C.van der
Mije Pzn. dank aan bestuur
en leden van de Zandvoortse
Bouwclub,en gaf
Bomschuit
hen
de
verzekering
dat
Kerkeraad
en
Kerkvoogdij
het scheepje in goede staat
zullen houden
" en er als
trotse eigenaren voor zullen
zorgen met alle consequenties van dienM.In een boeiende causerie verhaalde hij
vervolgens van de geschiedenis van de visserij te Zandvoort en de daarbij behorende bomschuiten.En dan blijkt
dat de naam "Ora et Labora"
(Bidt en werkt) niet zo maar
gekozen is omdat die zo passend is in een kerk, maar
dat er wel degelijk een bomschuit met die naam geweest
is.Het was de ZV 1l;de laatste grote bomschuit,en
reder was de in 1825 geboren Jan Keesman, alias Jan
Dokkes,Het is niet verwonderlijk dat de verhalen
van de president-kerkvoogd door de liefhebbers van
de Zandvoortse historie,en die waren in de kerk in
ruime mate aanwezig,met veel belangstelling werden
gevolgd.Eveneens lag het voor de hand dat een bijeenkomst als deze besloten werd met het Zandvoortse
Volkslied.
16
Kr.M.

Een bomschuit op het strand hebben wij al vele
malen gepub1iceerd.N~eens een afbeelding van zo'n
schuit in een interessante omgeving.
Duidelijk is de vorm van deze platbodem te zien met
z'n stompe neus;ook valt de vrij lange boegspriet
op.Het model in de Ned.Hervormde Kerk toont u deze
bijzonderheden tot in details.
Verder gunt deze foto uit het archief van mevrouw
Kraan - Meeth,ons een kijk op het rustige,maar
vooral geklede strandleven,dat zich afspeelde onder
de rook van de statige watertoren en het mooie
Hotel dtOrange.Ook is duidelijk waar te nemen de
uitbouw van dit hotel richting strand,met daarboven
uitstekend een torenachtig bouwsel.Tevens zien we
de houten trap,die de verbinding vormde tussen het
hotel en het strand.
Strandpa~iljoens~zoals
we ze nu kennen,waren er nog
niet,hoewel er enkele bouwsels onder aan de reep te
voorlopers van de
zien zijn,die mogelijk als
huidige riante etablissementen aangemerkt kunnen
worden.
Opvallend is de beschadiging van de reep (achter de
bomschuit) veroorzaakt door de voetindrukken van de
vele strandbezoekers.Voldoende - bestrate - strandafgangen waren er toen ,naar het blijkt, nog niet.
Een duidelijke foto met interessante details.

MET S U C C E S BELOONDE O P R O E P ! ! !

Als reactie op de in het januari nummer op pagina
15 geplaatste oproep bij de uit het jaar 1903
daterende foto van muziekkapel " PAUL KRUGER "
verkregen wij van de heer Kaufmann en de fam.Kerkman-Weber de namen van de orkestleden
Het zijn (steeds van links naar rechts) achterste
rij:WILLEM KONING, JAAP KOPER, PIET KORS, GERRIT
WEBER(schoonvader van Engel Kerkman1,WILLEM WEBER
JAN v.d.MIJE (van KA), HENK KONING, ARIE SLAGVELD
De twee daarvoor:GERRIT v.d. WERFF (de deftige
post) en WILLEM PAAP.De vier op de tweede rij van
voren:MAARTEN WEBER,JOHAN SCHOUTEN jr(de dirigent) CARL KAUFMANN (vader van onze zegsman) en
KLAAS KEMP.Op de voorste rij:PIET SAAF, KEES LOOS
en WIM GERTENBACH.De familie Weber is met de drie
broers, Maarten,Gerrit en Willem ruim vertegenwoordigd ,terwijl de jongste broer Jaap, die tot
op hoge leeftijd bij de Zandvoortse Muziek Kapel
speelde,hier nog ontbreekt.

F E E S T E L I J K E OPENING OP Z I J D E

Op de plaats waar thans tegenover het N.S.station
de twee nieuwe flatgebouwen staan werd op 2 juli
van het jaar 1904 het OLYMPIA PALACE ZANDVOORT
geopend,een circustheater met circa 1500 zitplaatsen. Het programma van de feestelijke opening werd
als souvenir afgedrukt op zijde en aangeboden aan
de genodigden,Ebn exemplaar ,dat van de heer
J.v.d.Bos,destijds o.a. Opperbrandmeester van de
Vrijwillige Brandweer te Zandvoort is in ieder
geval bewaard gebleven en is thans in bezit van
mevr.S.C,Gansner-van den Bos .Het is met recht een
souvenir gebleken.

aangeboden door, den Directeur
aan ,de gent )odigden

ter Beleieiihcfd r. d, Opeiio~~V~~trrte11i1i~
v&

diCw
&a
pp.,,
j&.
DE j4oxrn.

~ T ~ ~ = C T E U ~

'I'HEATER

OIROU8

Beast%lijke O p g n i n ~ l t V ~ ~ i t t ~ l I i n g
Zaterdag 2 Eluli 1904.
( ,Orchest~

1. Frissou des f l e ~ s
Nigger Sport (Cake W &.(orchest)

8.
Y.

*'
Cri.

0klto, original Chincm MagiUan.
Q ~,,,~~lbjnd@x@
CDPrnes
4.
6.

Ba
b

7.
8.
O.
10.
11.

ia,

i a.

GI&QSR.

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter:

Mw. C. C. M. Kemp-v.d. Mije, Tolwg 29
2042 EJ Zandvoort, tel. (02507-17201)

Vice-voorzitter: Ir. C. J. Wagenaar, Kostverlorenstraat 23
2042 PA Zandvoort, tel. (02507-13999)
Secretaris:

J. Paap, v. Lennepweg 14-1
2041 L , Zandvoort, tel. (02507-15967)

vice-secretaris;A. Koper, W. Kloosstraat 9
2041 BK Zandvoort, tel. (02507-18441)
Pennbqwester: J. Bluijs, Nic . Beetslaan 60
2041 NX Zandvoort, tel. (02507-14632)
Vice-penningm. J. Attema, Cort v.d. Lindenstraat 2, flat 25
2042 KA Zandvoort, tel. (02507)-14555
Leden.
Mw. K. Harkamp-Bluijs (02507-16929)
A. Drommel (02507)-1 7963
Mw. H. P. M. Hoogervorst-Schuiten
(02507-18177)
Bankrelatie: Alg. Bank Ned. te Zandvoort
Rek.nr. 565738305, giro-nr. ABN 9711
Giro-nummer: 4206723 t,.n.v. Genootschap "Oud Zandvoort"
Contributie: Minimaal F. 15,- per jaar
REDACTIE "DE KLINK"
Het b l a d "De Klink" i s een k w a r t a a l u i t g a v e van h e t
Genootschap "Oud Zandvoort" en wordt uitgegeven onder
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van h e t b e s t u u r van h e t Genootschap. Met h e t u i t g e v e n van h e t b l a d s t r e e f t h e t b e s t u u r
n a a r een g r o t e r e bekendheid van en h e t kweken van belangs t e l l i n g voor de g e s c h i e d e n i s van Zandvoort.
Voor h e t s a m e n s t e l l e n van h e t b l a d h e e f t h e t b e s t u u r een
redactiecommissie gevormd, d i e b e s t a a t u i t : mevr. C.E.
Kraan-Meeth en de heren P. Brune, K. C . ven d e r Mije Pzn.,
H . Opheikens, J . Paap, H . V i s s e r e n M. Weber.

VRIENDELIJK VERZOEK
A D R E S W I J Z I G I N G E N en e v t . andere b e r i c h t e n zo spoedig
mogelijk aan een van de a d r e s s e n door t e geven.
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