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REDACTIONEEL 

Misschien valt het u, doordat het nummer van het 
derde kwartaal zo laat verscheen nu minder op dat 
ook het laatste nummer van dit jaar, ietwat later 
dan gebruike l i j k verschenen is. 

Het vorige kwartaal heeft u zich wellicht met 
enig ongeduld af gevraagd of " DE KLINK " nog we l 
door uw brievenbus zou glijden.De reden van dit 
late verschijnen was gelegen in, voor de verschij- 
ning ongunstig vallende vakanties. 

Ons streven was en is om medio de eerste maand 
van ieder kwartaal aan u een KLINK ,behandelende 
diverse onderwerpen uit Zandvoorts nabije - en 
verre verleden te presenteren. Wij hopen, bij de 
afsluiting van de loe jaargang, dat wij u in de 
toekomst niet te vaak teleur zullen stellen. 

De toezegging dat u in dit 
nummer geinformeerd zou 
worden omtrent de prijs en 
de te volgen procedure om 
te komen tot het inbinden 
van de jaargangen 1986 tot 
en met 1990 kan door het 
uitlopen van de besprekin- 
gen hierover niet gestand 
gedaan worden. Hiervoor 
onze excuses.Alle gegevens 
zullen in het eerste nummer 
van de elfde j aargang af ge- 
drukt worden. 



WELKOM N I E V d E  LEDEN 

Het afgelopen kwartaal nam het ledenaantal van het 
Genootschap, door de aanmelding van onderstaande 
nieuwe leden, opnieuw flink toe. < 

I 

dhr. P. van Duijn Keesomstraat 467 Z'voort 
dhr. mr.P.Ingwersen Vinkenstraat 15 Z'voort 
dhr. D.Molenaar Hobbemastraat 13 Z;voort 
mevr.C.J.v.d Mije Poatstraat 4A Z'voort 
dhr. H.paap Kostverlorenstr 71 Z'voort 
dhr. J,Schuiten Nic-Beetslaan 4/1 Z'voort 
dhr. H.slagveld ir.Lelylaan 27 H'stede 
mevr.E.v Soolingen-Bos C.Slegersstraat 4 Z'voort , 
mevr.v.d.Spree-Ottho Timorstraat 145 Haarlem ' 
dhr. M.verdonkschot Sche lpenplein 9 Z'voort 
mevr. Vos Schelpenplein 17 Z'voort 
dhr. J.v.d.Werff burg.Beeckmanstrl7 Z'voort 
dhr. ing.W.A.v.d.Werff de Nieuwerhof B 24 Voorst ' 
dhr. H.Wesseling Karel Manderstr.42 Haarlem 

1 9  OKTOBER 1 8 9 0  

EEN DROEVE DAG VOOR ZANDVOOiXT 

Dezer dagen - 19 oktober 1990 - is het 100 jaar 
geleden dat het Reddingstation Zandvoort getrof- 
fen werd door een ramp. 1 
Bij een herhaalde poging van de bemanning van de 
Zandvoortse roeireddingboot de equipage van de 
ten Noorden van Zandvoort op 18 oktober 1890 
gestrande Nederlandse bark de "F.H.von Lindern" 
te redden sloeg de reddingboot om waardoor é4n I 
der roeiers - de 42 jarige DIRK KOPER - om het 
leven kwam. f 
Het lijkt ons goed deze tragische gebeurtenis van 
juist 100 jaar geleden ( weer ? 1 eens onder de ' 
aandacht te brengen van de Zandvoortse bevolking 
en van allen die belang stellen in de geschiede- 
nis van ons Dorp. 

In de papieren van mijn vader - Piet van der Mije 
overleden op 27 februari 1973 - vond ik een uit- 
voerig verslag van de gebeurtenissen op 18 en 19 
oktober 1890, hetwelk ik hier onverkort laat 
volgen. 

De Strandin9 van de bark " F.H.von Llndern " .  
OP 18 oktober te acht uur 's avonds had de 
commissie van plaatselijk bestuur der redding 
maatschappij van IJmuiden bericht ontvangen,dat 
benoorden het Noorderhavenhoofd noodseinen waren 
gezien, 
De reddingboot bemanning werd gewaarschuwd en 
deze hield geruime tijd in het boothuis bij het 
Zuiderhavenhoofd "stand by " .  
Het schip dat de noodseinen gaf en dat later 
bleek te zijn de Nederlandse bark " F.H.von 
Lindern ",  dreef in zuidwaartse richting langs de 
kust. 
Tot ongeveer elf uur 's avonds heeft de IJmuider 
Commissie het schip langs het strand gevolgd tot 
ongeveer 6 kilometer ten zuiden van IJmuiden,zo 
nu en dan seinen gevend met lichtfakkels. 
Toen werd besloten terug te keren naar IJmuiden ' 

en het dagworden af te wachten. 
Inmiddels was de bark op de lge oktober ten half 
twee voormiddags, ongeveer 4 km,benoorden Zand- 
voort op de derde bank blijven hangen. Het was 
stormachtig weer.Harde noorden wind;hevige buien 
en een holle zee. Het was een zeer donkere nacht. 
Te Zandvoort was het in nood verkerende schip ook 
opgemerkt en met spoed werd de reddingboot naar 
de strandingsplaats vervoerd.De eerste poging 
van de Zandvoortse reddingboot om het gestrande 
schip te bereiken mislukte; drie keer werd ge- 
tracht verbinding te krijgen met een schiet- 
lijn, maar het schip was zo ver van de kust ver- 
wijderd,dat de vuurpijlen de afstand niet haalden. 
Nadat de reddingboot onverrichterzake was terug- 
gekeerd werd de vierde vuurpijl afgeschoten;de 
Von Lindern was bij het opkomen van de vloed 
dichter bij de kust gekomen en zat nu op de twee- 
de bank.De lijn viel over de voorsteven,die met 
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het tuig langszij van het schip overboord hing; 
maar de schipbreukelingen konden de lijn niet te 
pakken krijgen en na enige tijd raakte zij los en 
dreef weg. 
Intussen was de boot weder op de wagen gezet en 
noordwaarts vervoerd.0m zes uur 's ochtends ging 
de boot voor de tweede maal de branding in. 
De redding-commissie verklaarde nog nimmer z6 
veel angst voor het behoud van de reddingboot- - 
roeiers te hebben uitgestaan; immers nu kon zij 
eerst goed zien hoe fel de branding was. 
De Zandvoorters slaagden er in het wrak te berei- 
ken, ze wierpen een werpdreg over, maar de lijn 
brak; de boot dreef af en weer moest ze naar het 
strand terugkeren. 
Een vijfde vuurpijl ging de lucht In; de schiet- 
lijn, zwaar geworden door zand en water , kwam 
echter niet ver genoeg. 
Wederom werd de boot om de noord vervoerd en weer 
gelanceerd.Ge1ukkig begon de wind iets af te ne- 
men en ook de zee werd minder woest. 
Weer kwam de reddingboot bij het schlp; de schip- 
breukelingen wierpen een touw toe en haalden de 
reddingboot onder de boegspriet. Daar raakte de 
boot vast op het overboord hangend touw van de 
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voorsteng en kreeg dientengevolge slagzij. 

Een aanstormende hoge breker deed de boot omslaan. 
Alle roeiers raakten te water;verschillende 

hunner hadden verwondlngen opgelopen.Drie klommen 
op de omgeslagen boot en dreven daarmede naar de 
wa1;de overigen volgden spoedig,drijvende op hun 
zwemvesten; doch de mannen waren zo verkleumd dat 
ze aanvankelijk geen van allen konden 1open.Ebn 
der roeiers,Dirk Koper,die waarschijnlijk bij het 
omslaan van de boot gekneusd was en zijn hoofd 
niet boven water heeft kunnen houden is levenloos 
aan de wal gedreven. 
De Redding-Commissie riep direct de hulp in van 
de stations IJmuiden en Noordwijk.De Ijmuiderboot 
was reeds te half zeven voormiddags uit het boot- 
huis te IJmuiden vertrokken op het bericht dat 
het schip dat de vorlge avond te IJmuiden was 
waargenomen,benoorden Zandvoort was gestrand.Te 
negen uur voorm. bereikte de IJmuider karavaan de 
strandingsplaats; de boot werd te water gebracht 
en slaagde er In alle 18 opvarenden van de 
" F.H.von Lindern "behouden aan de wal te brengen 

De blijdschap over de succesvolle redding 
van de 18 opvarenden van de " F.H. von Llndern " 
werd averschaduwd door het overlijden van onze 
dappere plaatsgenoot DIRK KOPER. 
In het Overlijdensregister van de Gemeente Zand- 
voort werd de navolgende akte ingeschreven: 
"In het jaar achttienhonderd negentig,den twin- 
tigsten der maand October verschenen voor Ons, 

l 

Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 
Zandvoort : Arie Koper,oud twee en veertig jaren, 
van beroep visscher,wonende te Zandvoort,broeder 
van den overledene en Dirk Paap,oud vijf en twin- 
tig jaren.wonende te Zandvoort,neef van den over- 
ledene die verklaarden, dat op den negentienden 
der maand October dezes jaars des voormiddags ten 
half acht ure,binnen deze Gemeente in de Noordzee 
is overleden D I R K K O P E R oud vier en 
veertig jaren van beroep visscher,geboren te 
Zandvoort en wonende te Zandvoort weduwnaar van 

l 
Pietertje Molenaar,zoon van Jan Koper en van 
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Grietje Koper,beiden zonder beroep en wonende te 
Zandvoort. 

Na voorlezing is deze akte door Ons en de compa- 
ranten ondertekend. 
w.g. A.Koper - D.Paap. 
De ambtenaar voornoemd w.g. A Groen Jzn. 

Uit het familie register van de Gemeente Zandvoort 
putte ik onlangs nog de navolgende gegevens over 
het gezin van Dirk Koper wonende in de Noordbuurt, 
genummerd B 141. 
Dirk Kopér - hoofd van het gezin was geboren op 
24 Maart 1846 te Zandvoort.van beroep : visscher. 
Hij was weduwnaar van Pietertje Molenaar geboren 
op 26 Maart 1847 en overleden te Zandvoort op 30 
October 1888. 

Uit het huwelijk werden acht kinderen geboren t.w 
Jan Koper zoon geb. 29 April 1869 
Anna Koper dochter geb. 21 Februari 1871 
Si j tj e Koper dochter geb. 21 September 1873 
Aaltje Koper dochter geb. 2 October 1875 
Dirk Koper zoon geb 2 Augustus 1878 
 leent^ e Koper dochter geb. 2 september 1882 
Grletj e Koper dochter geb. 10 Februari 1885 

over leden 26 juli 1889 
Pieter Koper zoon geb. 7 September 1887 

over leden 1 Augustus 1889 

Men kan zich indenken dat de Zandvoortse gemeen- 
schap met deernis vervuld was met de zes kinderen, 
die binnen twee jaren door de dood hun vader,hun 
moeder,een zusje en een broertje verloren. 
De zes kinderen in de ouderdom van 21 - 19 - 17- 
15 - 12 en 8 jaren komen plotseling alleen te 
staan, aangewezen op de hulp van oom's en tantes 
of van opoe en opa. 
Wezen voorzieningen waren in die jaren nog maar 
pover en vaak geheel gebaseerd op armenzorg. 
Het zal de lezer deugd doen te vernemen dat een 
landelijke commissie uit de burgerij gesteund 
door de redactie van het Algemeen Handelsblad 
( onder leiding van de heer Charles Boissevain 1 
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gelden ten behoeve van de minderjarige kinderen 
van de omgekomen reddingbootroeier inzamelde. 
Ook het bestuur van de N.Z.H.R.M. kwam in actle 
en bood het cornmitee aan te suppleren wat mocht 
ontbreken om de kinderen tot hun lae jaar op te 
voeden. 
Van dit aanbod behoefde echter geen gebrulk te 
worden gemaakt.De actie o.l.v. dhr.Boissevain 
s laagde vo lkomen . 
Ik moet hierblj nog aantekenen dat het bestuur 
van de Reddingmaatschappij op 12 dec. 1890 
besloot een fonds te stichten : " tot steun van 
nagelaten betrekkingen van redders in dienst van 
de N.Z.H.R.M.omgekomen, " 
Voorlopig werd hiervoor een bedrag van f.25.000,- 
gereserveerd. 

Mijn vader noteerde nog een aantal wetenswaardig- 
heden omtrent de stranding van de Von Lindern. 
t.w. 
De Nederlandse bark "F.H.von Lindern " kapitein 
D.Huibrechts kwam van Batavia en was op weg naar 
Amsterdam. Het schip was geladen met stukgoederen 
o.a. arak (rijst-brandewijn) , tin,tabak,huiden, 
rotting en gomdamer (hars) . 

1 

De Von Lindern was nog jaren lang onderwerp van 
gesprekken te Zandvoort en met name op de "wurff". 
De lading van het schip was voor jutters bijzonder 
aantrekkelijk. Ook bleef de herinnering aan de 
stranding nog jaren lang 1evendig.omdat een van 

I de masten van het schip in het wrak was blijven 
staan. Eerst in Januarl 1910 werden de wrakstuk- 

? ken van het ijzeren schip door de Marine opge- 
blazen.Het wrak stond tussen de 2" en 3e paal om 
de Noord ( paal 63 - 62 ) .  
In een volgend nummer van De Klink hopen wij nog 
een foto van het wrak van de Von Lindern te 
plaatsen en misschien lukt het mij ook nog wat 
gegevens over de lotgevallen van de kinderen van 
Dirk Koper te achterhalen. 

Zandvoort 15 september 1990 
K. C .van der Mije Pzn 
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KARAKTERISTIEKE BEBOUWING NOGMAALS DE "FRIKHOKKIES" 

Deze keer een tweetal foto's van oude, bestaande OP de vraag om meer gegevens over de FRIKHOKKIES 
woningen aan BUUREWEG en WESTERSTRAAT, gelegen reageerde D.KEUR,Zwaanstraat 35 IJmuiden met het 
juist aan de rand tot waar in de oorlogsjaren nu volgende zeer uitvoerige stuk. 
alles gesloopt werd. Stukjes OUD ZANDVOORT. 

DE OPKOMST EN ONDERGANG VAN DE FRIKHOKKIES. 

Volgens de Badcourant van 25 augustus 1900 bestond 
er op Zandvoort al een Gemeentelijke badinrichting 
waar kinderen van ingezetenen kosteloos een zeebad 
konden nemen. 
Op 2 juni 1900 wordt in de Zandvoortsche courant 
in een Gemeenteraadsverslag gemeld "tot badman is 
benoemd Jb.Koper Ezn. op een wedde van f.6.-- per 
week voor het kosteloos baden van kinderen van 
Zandvoortsche ingezetenen." 
Op 27 augustus 1900 wordt mededeling gedaan dat de 
Inrichting tot het nemen van kosteloze zeebaden 
voor kinderen van ingezetenen Zaterdag j.1. voor 
dit seizoen gesloten werd.In het geheel werden 
5509 baden genomen gedurende het tijdvak lopende 
van 18 juni tot 25 augustus j . l .  Het hoogste aan- 
tal per dag bedroeg 280,het kleinste aantal 9. 
Op 1 juni 1901 wordt Jb.Koper wederom benoemd tot 
badman,zulks voor het tijdvak van 17 juni tot en 
met 1 september 1901. 
In 1902 niets gevonden, vermoedelijk ook Jb.Koper. 
Op 3 juni 1903-werd hij wederom -benoemd, nu met 
ingang van Zaterdag 27 juni 1903 en nog steeds met 
het vorstelijke salaris van zes gulden per week. 
Op 20 mei 1904, 11 juni 1906 en juni 1907 werd 
wederom Jb.Koper Ezn benoemd, over 1905 werd geen 
benoeming gevonden. 
In 1904 werden 3942 baden genomen,hoogste aantal 
per dag 196,kleinste aantal 6. Over 1905 bedroeg 
dit bij sluiting op 6 september respectievelijk 
3946, 224 en 14. 
15 september 1906, de kosteloze baden voor kinde- 
ren van ingezetenen zijn wederom gesloten.In het 
geheel werden genomen 4463 baden gedurende 47 da- 

(Vervolg op pagina 1 2 )  
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ZOMER 1925 ! ! !  Deze foto uit een krant gedateerd Zaterdag,20 Juni 1925 geeft een wel zeer ongewoon 
zomers beeld weer.Het onderschrift bij deze foto labfn wij hier volledig volgen. 

ZANDVOORT ONDER DE " SLAGROOM ".- De ZandvoortersP1lie Donderdag het plan hadden een wandeling langs 
het strand te doen,hebben zoo zij hun kleeren schoon Wilden houden, dit voornemen moeten opgeven; een 
dikke laag zeeschuim die op sommige plaatsen een hoi)gte van wel een meter bereikte,bedekte het strand. 
Als na een sneeuwstorm waren badkoetsjes en scheepje!s halverwege bedolven. 
1 o 11 



(Vervolg van pagina 9 )  

gen.Dus gemiddeld 95 per dag.Het hoogste aantal 
per dag bedroeg 196,het laagste 18. 
1907:" het bad is weder gesloten en gezien de 
temperaturen is het begrijpelijk dat niet zoveel 
baden zijn gegeven als in vorige jaren. 
Het verschil is aanmerkelijk.In het geheel werden 
1104 baden genomen gedurende 13 weken. Buiten de 
Zondagen, waarop de gelegenheid gesloten is werden 
op 22 dagen geen baden genomen,zodat het genoemde 
aantal, over 38 dagen verdeeld per dag een cijfer 
van 29 aantoont.voorzeker zeer gering in vergelij- 
king met andere jaren.Het hoogste aantal per dag 
bedroeg 80, het laagste 4." 
Op 29 juni 1908 deelde de voorz. van de Gemeente- 
raad mede dat voor de betrekking van badman zich 4 
sollicitanten hadden aangemeld n.l. de heren 
W.Keur, F.Molenaar Fzn., A.paap Ezn en A.J.Rijke- 
bosch . Na drie stemmingen werd A.J.Rijkebosch met 
5 stemmen benoemd,dit op een wedde van f. 6,- p/w. 

2 juli 1912 werd een herhaalde oproep voor de 
functie van badman h f.9,-- per week geplaatst.0~ 
de oproep van 29 mei was geen aanmelding binnen 
gekomen. Hierop wordt hr.Keesman aangesteld. 
Evenzo met een eender salaris in 1913 en 1914. 
In juli 1913 besteld de Gemeente een boot voor het 
kosteloos baden bij de firma T.H.O.Zwanenburg te 
IJmuiden. 

Gemeenteraadsvergadering op Donderdag 3 Juni 1915 
Raadslid hr.Weber gaf B&W in overweging deze zomer 
een meer geschikte gelegenheid om zich te ontkle- 
den te doen maken,bijvoorbeeld een zijldoek tent 
wat niet zo kostbaar is. Ook wenst de spreker dat 
de badmeester Zondag in dienst zou zijn teneinde 
ongelukken te voorkomen daarbij wijzende op het 
ongeluk dat vorig jaar had plaats gevonden. In 
1915 wordt hr.Keesman benoemd als badman koste- 
loze baden voor kinderen van ingezetenen op een 
salaris van f.12,50 per week. 

Op 24 b uni 1915 beslist de Gemeenteraad tot het 
maken van 2 tenten van zeildoek met berghok ! 
Dit zijn waarschiinliik de eerste FRIKHOKKIES. 

Verg. van de Gemeenteraad Maandag 4 Nov 1919 : 
Gem.raadslid Hr.Bramson vroeg bij volgnummer 77 
"kosten vallende op de exploitatie van het strand" 
nog een tent te plaatsen voor vrouwen bij de kos- 
teloze baden. 

Er zijn veel leden van het vrouwelijk geslacht die 
er gaarne gebruik van zouden maken. De voorzitter 
zeide er geen bezwaar tegen te hebben.Hij had ech- 
ter gezien dat niet ingezetenen gebruik van de 
kost loze baden maakten. 
De badmeester is hierop gewezen. 
OP 25 Mei 1920 werd in de Gemeenteraad het salaris 
voor badman kostloze baden vastgesteld op f.30,-- 
per week.De Voorzitter deelde daarop nog mee dat 
een tent voor vrouwen was besteld en dat de 
bestaande tent indien nodig verbeterd zal worden. 
Gem.raadslid Hr.v.d.Moolen vroeg of het wel wen- 
selijk is een tent voor vrouwen te plaatsen onder 
toezicht van een man? Gem.raadslid hr.Slagveld 
zeide uit zijn 27 jarige praktijk tot de ervaring 
te zijn gekomen dat bij dergelijke inrichtingen 
E6n man meer waard is dan dat van Twee vrouwen. 

18 Juni 1921 B & W stellen voor alhier in te stel- 
len een Volksbad uitsluitend ten dienste van inwo- 
ners van Zandvoort en hiervoor een regelement vast 
te stellen.volgens voorstel zullen er ongeveer ter 
hoogte van de strandpaal 67, twee linnen tenten 
geplaatst worden.Aan de baden zullen verbonden 
zijn 2 badmannnen op een wedde van f.36,-- per 
week per persoon. Na het bespreken van diverse 
tarieven vraagt gem.raadslid Hr.v.d.Moolen waarom 
de baden niet meer kosteloos gegeven kunnen worden 
en wijst op het gevaar dat kinderen dan gaan baden 
waar geen toezicht is.Raadslid Hr.v.d.Plas vraagt 
waarom alles voor niets moet. Hr.Slegers stelde 
voor te bepalen dat er een vrouwelijke hulp bij 
het baden moet zijn.Dit uit en oogpunt van zede- 
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lijkheid.De Voorzitter antwoord dat dit in het 
regelement opgenomen kan worden. 

Volgens het verslag van de Gem.raadsverg.van 28 
juni 1921 heeft Hr. J.Paap ( Jan Jiff ie 1 zijn 
benoeming als badman bij de volksbaden aangenomen. 
In verband met het bedanken van Hr.K.Zwernmer voor 
de betrekking van badman bij de volksbaden dragen 
B & W voor te benoemen W.Koper Kzn.(Wullem de Bull 

In 1933 was Willem Jan Molenaar (Stijfseltje) de 
derde badman aan het nieuwe ZUIDERBAD.--- In 1937 
had hij het genoegen een padvinder van de Jamboree 
te redden en hij was eveneens betrokken bij de 
reddingsactie van de omgeslagen reddingboot in 
1937.-- In 1933 werd het betonnen volksbad gebouwd 

t op de plaats van de tenten,half in de duinreep. 

Na een kleine discussie over eventueel tijdelijke 
benoeming van W.Koper Kzn. blijkt na stemming dat 
2 stemmen op Jb.Zwemmer en 7 op W.Koper Kzn. zijn 
uitgebracht zodat W.Koper Kzn. is benoemd. 

Hr.Zwaan informeert of B&W reeds maatregelen heeft 
genomen ter bekoming van een vrouwelijke kracht 
waarop de Voorzitter antwoord dat in de eerstvol- 
gende Zandvoortse Courant een oproep komt. 

OP 28 Juni 1921 volgt de oproep en op 31 Juni 1921 
wordt benoemd Mej. G.Keur - Molenaar (Tante Griet 
van Fijs). 
In de Raadsvergadering van 28 Juli 1921 vraagt 
Hr.Zwaan of B & W in elke tent voetroosters willen 
doen plaatsen.verder wijst spreker op het moeilij- 
ke transport van de boot. 

In 1929 wordt de Gemeentelijke bad- en zweminrich- 
ting genoemd als voorbeeld voor het nieuw te 
bouwen volksbad.Hierin wordt gepleit voor een 
eenvoudige inrichting. 4 tenten zoals die nu aan 
het strand staan bieden zeker ruimte voor 200 h 
300 baders.0~ 25 aug. 1929 vindt nog een moedige 
redding plaats door de badmannnen Paap en Koper. 

18 Juni 1932 officiele kennisgeving Gemeentelijke 
Zeebadinrichting: Burgemeester en Wethouders van 
Zandvoort maken bekend dat de Gem.zeebadinr. aan 
het Zuiderstrand na de opening voor een ieder 
toegankelijk zal zijn voor het nemen van baden 
vanuit de tenten waarvan er 2 voor mannen en 2 
voor vrouwen zijn ingericht . . .  

i 
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tussen de Hugo de Grootstraat en de Frederik Hen- 
drikstraat.Het is op 2 Juni 1933 in bedrijf gegaan. 
De bouw was begroot op f.70.000,-- en werd gegund 
aan grebr.v.Rijswijk te Heemstede voor f.65.955.--. 
Er waren 57 inschrijvingen waarvan de hoogste was 
f.92.918.--. 
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In September 1935 gaat badman W.Koper met pensioen 
en is dan vanaf 1921 in dienst geweest van het 
Zuiderbad.Als opvolger wordt gekozen Jaap Dorsman 
uit 37 sollicitanten. 
In 1939 stopt Tante Griet om gezondheidsredenen 
als badvrouw aan het Zuiderbad. 
De heer Keur vervolgt: Verdere juiste gegevens 
ontbreken mij,alleen is uit diverse strandpachters 
en gemeenteraadsvergaderingen wel gebleken dat,be- 
houdens het eerste seizoen in 1933,het voortdurend 
een schip van bijleg is geweest.In 1943 werd het 
Zuiderbad gesloopt t.b.v. de Atlanticwal. 
(Mede doordat mijn vader tot 1941 bij paal 67 een 
consumptietent met bad- en ligstoelen heeft gehad 
ben ik zelf bijzonder geinteresseerd in foto's of 
ansichtkaarten van de FRIKHOKKIES en het ontstaan 
van die naam) . 
De foto "Gemeentebad Zandvoort" is opgespoord door 
Hr.Giskes (verwoed verzamelaar van oude Zandvoort- 
se ansichtkaarten.De tent op de foto is 461-1 van de 
eerste Frikhokkies met daarvoor mevr.G.Keur Mole- 
naar.Boven de tent uit ziet men hotel NOORDZEE en 
geheel links de oude watertoren en hotel SEINPOST. 

In de Zandvoortse Kroniek van 28 October 1938 
schrijft de heer Steen dat, voor de bouw van het 
bad een gesprek met de N.Z.H.R.M.en de architect 
ir.Zwiers plaats vond in verband met de damwand 
van het zonneterras, welke een dooigang van de 
reddingboot zou bemoeilijken. 
De heer Steen vervolgt verder aldus: "overigens 
blijven wij van mening dat het Zuiderbad in Zand- 
voort nooit gebouwd had moeten worden.Met de komst 
van Zuiderbad is een stukje echt Zandvoorts volks- 
leven weggevaagd,we bedoelen "wijlen" onze " FRIK- 
HOKKIES ' '  een volksbadinrichting met zoveel intie- 
me gezelligheid en eigen sfeer. Wie herinnert ze 
niet meer, de linnen tentjes met de trouwe wachte- 
res op het houten bankje voor de damestent de 
altoos breiende Tante Griet. Voor iedereen was zij 
de vraagbaak. En waar zij geen raad op wist,daar 
wist letterlijk niemand meer raad op.En dan aan 
het water de twee trouwe badlieden Jan en Wullem. 
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Een goed stukje humor werd daar geboren.Wie weet 
het niet meer als " ouwe Wullem " kwaad werd als 
je precies in een streep fel zonlicht zwom,zodat 
hij je net niet zien kon door de schittering op 
het water.Dan zag je zijn snor op en neer gaan en 
dit gaf precies aan hoe laat of het was,Gauw terug 
naar het bootje want anders was je nog niet jarig. 
En dan te denken aan het " teiltje " dat in iedere 
tent stond om je voeten af te spoelen. Hoe vaak 
was het niet leeg in de jongens tent . . .  en als 
het dan een beetje al te bar werd vloog ineens een 
slip van het voorzei1 omhoog en verscheen het 
bruingebrande gezicht van " Griet " om de hoek. 
Jongens is het nou uit, jullie altijd met je 
stoeien. Een plechtig " we zullen het niet meer 
doen Griet " was het antwoord, maar o wee als ze 
weer weg was . . .  En toen ineens was het uit . Er 
moest een modern gebouw komen met een hoop cabines 
en kaartjes loketten enz. 
Het gebouw kwam er maar de gezelligheid was op 
slag weg.W.eliswaar waren Griet en Jan en Wullem er 
nog maar het was net of het niet meer vlotten wil- 
de . Zo bleven er een massa " vaste klanten " weg. 
Het Zuiderbad was geen stuk Zandvoort, de Frikhok- 
kies waren gestorven en begraven, de ruil was 
slecht .Geef ons maar de tijd van de "Frikhokkies" 
aldus de schrijver van het stuk.de heer Steen. 

D. Keur 

Hoewel door de lengte van voorgaande enige stukken 
moesten overstaan,werd toch gekozen voor plaatsing 
in zijn gehee1,met dank aan de schrijver,mede voor 
zijn navorsingen. 
Deze vraag blijft: vanwaar de naam FRIKHOKKIE ? 

MW. 



NIEUWS VAN DE BOMSCHUITEN BOUWCLUB 

Zoals u in de vorige "KLINK" 
heeft kunnen lezan werd de 
"Ora et Labora" officieel 
overgedragen . 
Hieraan werd ook door de re- 
gionale pers veel aandacht 

secr. Keesomstr. 26 besteed. 

Ons tram emplacement is ondertussen weer eens 
verhuisd,van het N.Z.H.museum naar het Tram- 
museum in het Haarlemmermeerstation in Amsterdam. 
Hier wordt i.v.m. het 75 jarig bestaan van dit 
station en het 15 jarig bestaan van de Tramclub, 
een tentoonstelling gehouden tot eind oktober. 

Andere modellen, die eveneens weer eens zijn ver- 
huis?, zijn de Redschuur,de Roeireddingboot en 
de Lanceerwagen. 
Deze modellen zijn nu ondergebracht in het boten- 
huis van de Reddingsmaatschappij en gaan voor 
deze mij. naar een stand in de RA1 te Amsterdam. 

De Schelpenkar,bij ons in revisie,verkeert in een 
slechtere staat dan wij gedacht hadden.wij hebben 
nu reeds 66n wiel helemaal vernieuwd en het twee- 
de wiel is al niet veel beter,ook de bodem van de 
kar is helemaal verdwenen. Dus is er voor ons nog 
genoeg werk aan de winkel .Te zijner t i ~ d  zullen 
wij van de restauratie van de schelpenkar enige 
foto's publiceren. 

Wij zijn mede door uw giften en donaties in staat 
geweest ons werk voort te zetten, daarvoor harte- 
lijk dank.Deze giften en donaties zijn nog steeds 
van harte welkom. 
Ons rekenins nummer is 67 13 61 597 bij de N.M.B. 
Zandvoort. 

dronken wij met gulzige teugen dit heerlijke 
zoete sap. Vele Zandvoorters kwamen met emmers om 
het vat te ledigen. Aan schooltijd werd niet 
gedacht. Eerst toen wij verzadigd waren kwam die 
gedachte bij ons boven. 
De wijn had een goede uitwerking. De meeste jon- 
gens vielen in hun bank in diepe slaap. In het 
begin waren de overigen erg vrolijk maar ook bru- 
taal tegen de meester. 
Deze was radeloos, de kinderen redeloos. 
De hoofdonderwijzer bracht uitkomst. 
Met rijtuigen werden vele jongens naar huis ge- 
bracht. 
Wat ik mij nog goed kan herinneren is dat onze 
klas een vrolijke dronk had. 

A.de Joode 
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