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REDACTIONEEL
In de samenstelling van de redactie heeft zich
een wijziging voorgedaan. Wij hebben, zeer tot
onze spijt af scheid moeten nemen van H.visser
die, door tijdgebrek daartoe genoodzaakt, zijn
functie moest neerleggen.
Wij danken hem voor zijn inbreng en hopen dat hij
zo nu en dan alsnog een bijdrage kan leveren aan
ons verenigings orgaan.
Voor U ligt alweer de 2e aflevering van jaargang
11, zij die tot nu toe verzuimd hebben om de
jaargangen 1986 t/m 1990 ter inbinding bij de
heer J.Bluijs, Nic. Beetslaan 60 Zandvoort, in te
leveren, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk
te doen.
De heer P.Brune heeft, met de hem kenmerkende
nauwgezetheid,een uitstekende inhoudsopgave verzorgd die mee ingebonden zal worden.
Het uitgeven van een verenigingsorgaan is niet
mogelijk zonder medewerking van de leden. Ik wi l
dan ook uw aller medewerking inroepen om foto"s
en copy aan de redactie ter beschikking te stel-len. Inzending geeft uiteraard geen gayantie op
plaatsing. maar laat dit u niet weerhouden
Behalve uw medewerking, zoals hiervoor verzocht,
is het goed dat de lezers aan de redactie hun
zienswijze over de inhoud en uitvoering van "De
Klink" kenbaar maken. Zonder deze
respons is
alleen het toenemende aantal leden een aanduiding
dat u tevreden bent.

M.W.
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HOTEL GROOT BADHUIS: ADVERTEERT!!
Ons redactielid Opheikens ontdekte tijdens de verhuizing van de bekende
drukkerij Johan Enschede en zn een folder welke destijds vervaardigd werd
door deze firma. Dat dit bekende hotel het reclame maken niet lichtzinnig
opvatte blijkt niet alleen uit de keuze van de drukkerij maar ook uit de keuze
van de ontwerper van deze folder.
De ontwerper was n.l. Jo Spier (Joseph Eduard Adolf Spier) geboren te
Zutphen 26 juni 1900, overleden in Santa F6 21 mei 1978. Hij was een
bekend Nederlands tekenaar en aquarellist, zijn oeuvre is te zien in het
Stedelijk Museum van Zwolle.
De folder is uitgevoerd in zandkleurig papier waarop naar gelang de tekst de
tinten blauw,geel bruin en zwart gebruikt worden.
Het is interessant te lezen dat ook toen al getracht werd met weekend - en
Pinksterarrangementen de tourist te lokken.
M.W.
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U I T N O D I G I N G
voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING, die gehouden zal worden op donderdag 16 mei 1 9 9 1
in strandpaviljoen no. 8 "TREFPUNT",
aanvang 2 0 . 0 0 uur.
AGENDA
1
2

Opening
Verslag Algemene Ledenvergadering 1 1 mei
1990

Jaarverslag van de secretaris*
4 Jaarverslag van de penningmeester*
5 Verslag kascommissie
6 Behandeling begroting*
7 Bestuursverkiezing (zie toelichting)
8 Algemene berichtgeving
9 Rondvraag
1 0 Sluiting
3
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Stukken ter vergadering beschikbaar

Volgens rooster zullen dit jaar aftreden: de
heren C. J. Wagenaar, vice-voorzitter;
J. Paap, secretaris en A. Drommel, lid;
allen stellen zich herkiesbaar.
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Eventuele tegencandidaten op te geven bij
het secretariaat, hetgeen 24 uur v66r de
vergadering schriftelijk aient te geschieden.
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Na afloop zal de hr. Drommel een aantal diaPs
vertonen over de visserij in Zandvoort.
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DE W I N T E R VAN 1 9 2 9
In de maand februari van het jaar 1929 was geheel Europa in de greep
van Koning Winter.op 12 feb. werd de Friese elfstedentocht gereden
(ruim 350 deelnemers) de dag daarvoor werd Texel door het ijs
geïsoleerd en 20 februari werd gemeld dat vele plaatsen vanwege de
koude zonder steenkolen en drinkwater zaten.
Al deze koude en een fotograaf leverden voor de pagina hiernaast een
schitterend plaatje op van ons strand in deze befaamde winter van
1929. Een beeld dat, gelukkig voor onze gasrekening. niet al te vaak
voorkomt maar bij ieder die dit een keer "live" meemaakt, een onvergetelijke indruk achterlaat. Bedankt fam. Jongsma voor de foto !
Als dit blad onder uw ogen komt is op dit zelfde strand voor onze
strandpachters het seizoen al lang weer begonnen, in ieder geval
hebben zij de opbouw van hun bedrijf voltooid en is het wachten op de
gunst van de weergoden die bepalen of een seizoen geslaagd of
mislukt genoemd kan worden.De foto van de strandtent van Zwemmer, met één van de betonnen trappen geven een aardig beeld van
vroeger tijden, kennelijk kon het weer wel beter gewenst worden.

bedroeg slechts 670 milimeter. Dit houdt in dat hij niet alleen Zandvoorts
kleinste man was, maar ook é6n van 's werelds kleinsten.
De maten die opgegeven worden van zijn beroemde Zandvoortse voorganger
de dwerg Simon Jane Paap, lopen uiteen van 73 tot 83 centimeter.
Simon Jane Paap zijn zuster Maartje, is de overgrootmoeder van de hiervoor
genoemde Leendert Zwemmer.

ZANDVOORTS ALLERKLEINSTE
Bij menig gesprek met bejaarde Zandvoortse inwoners over het oude Zandvoort, verhaalden zij mij over een dwerg, een zoon van Jans de Kip die in
zijn huisje bovenaan de Rozenobelstraat een pijp zat te roken, zittende in een
kinderstoel.Meer wisten zij echter niet.Het was ook al weer zo lang geleden.
Enige tijd geleden sprak ik in het Huis in 't Kostverloren ,de in 1894
geboren mevrouw Alie Otter-Kemp. Ik vroeg haar of zij die kleine nog heeft
gekend."JaWsprak ze,"zijn naam is me ontschoten, maar ik loop wel even
naar mijn buurman ( de inmiddels overleden Frans Koper ) die is nog wat
ouder en die weet het wel".

Leendert Zwemmer heeft niet gelijk zijn illustere voorganger,de publiciteit
gezocht, hij vond het niet nodig om als bijzonderheid op kermissen en
jaarmarkten aangegaapt te worden. Simon Jane Paap deed dit wel en verkocht zelfs - als een der eersten - zijn handtekening aan het toen merendeels
ongeletterde volk.

Inderdaad wist de heer Koper zich te herinneren dat die kleine Zand-voorter
Leen Zwemmer heette. We waren weer een stapje verder.
Bij naspeuring in het Rijksarchief in Haarlem vond ik de geboorteakte van
Leendert, zoon van Willem Zwemmer en Jansje Koning.
Zijn ouders huwden in het jaar 1874,verdere kinderen uit dit huwelijk waren,
Grietje, Maria en Cornelia.
Leendert werd ter keuring voor de nationale militie opgeroepen in het jaar
1915.Hij werd echter door zijn lengte ongeschikt verklaard, want die

Leendert kon men daarentegen in het dorp regelmatig ontmoeten, hij liet zich
namelijk rijden in een hoge tweewielige kinderwagen.En wee deg66n die zich
wat al te nieuwsgierig toonde!
Leendert overleed in 1919 op de zeer jeugdige leeftijd van 23 jaar, maar
mede dankzij de Zandvoorters die omstreeks het begin van de twinigste eeuw
geboren zijn, is hij toch niet vergeten.
Ton Drommel

L e e n d e r t g e z e t e n i n z i j n wandelwagen

LOGEREN OP VILLA "HORTENSE"

,
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Kinderhuis "Groot Kijkduin", Badhuis "Zeeduin", de Amsterdamsche
vacantiekolonie en het Haarlems Kinderhuis, om maar enkele te noemen,
waren instellingen die in vroegere zomers hun deuren wagenwijd open zetten
om bleekneusjes uit de stad een aantal weken te laten genieten van het
Zandvoortse strand, de zon, de zee en frisse lucht. Zo'n lange periode was
echter niet voor alle kinderen weggelegd.In het bijvoegsel "Van Week tot
Week" van " Eigen Haard " van 7 december 1912 wordt het verblijf beschreven van een groepje Amsterdamse kinderen gedurende een dag in de nog
steeds bestaande villa "Hortense" aan de Kostverlorenstraat 92.
Wat is nu eigenlijk 66n dag? Ze kwamen 's avonds om 8 uur en vertrokken
de avond daarop weer met de trein van 8 uur naar Amsterdam. En toch
hebben de op deze foto's afgebeelde kinderen en de talrijke die voor en na
hen in villa "Hortense" verbleven, die ene zondag in Zandvoort misschien
wel de vakantie van hun leven gehad.
Om de sfeer uit die tijd te laten proeven leek het ons goed om het desbetreffende artikel onverkort en in de spelling van die tijd over te nemen.
7

De bekende en zeer te waarderen vacantiekolonies,waar onze volkskinderen des zomers een tijdelijk tehuis vinden, waar vele bleeke gezichtjes
wat kleur komen halen, bestaan al verscheidene jaren; het logeeren voor één
nacht te Zandvoort op Villa "Hortense", behoorende aan de familie Thors,
heeft echter een geheel ander karakter; men beoogt daarmee een ander doel,
en het is dan ook als iets nieuws in ons land te beschouwen, - iets nieuws dat
het navolgen wel waard zou zijn.
In de kolonies waar alles gedaan wordt om de kinderen wat gezonder naar
huis te doen terugkeeren dan zij kwamen, doch waar zij door hun groot
aantal, noodgedwongen "nummers" zijn, waar het individu niet op den
voorgrond treedt, en zij volgens strenge regelen worden behandeld, is van dit
alles gedurende het etmaal,door jongens - of meisjesclubjes van "Ons Huis"
op Villa "Hortense" doorgebracht geen sprake
8
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Hier is het doel den kinderen, vooral den ouderen, die niet meer op school
gaande, reeds den geheelen dag op de werkplaats vertoeven, een dag te
geven van blijvenden indruk, een lichtdag in hun vaak dor bestaan.
Zooals de commissie van het .Zondagshuiswin haar eerste verslag zegt: .kán
en m6et er van zoo'n ongedwongen samenzijn als 66n gezin in een vrije
natuuromgeving voor de kinderen veel goeds uitgaan."
En het is niet alleen de natuur, die indruk op hen maakt,meer nog treft hen
de ongewoon gezellige, en toch niet te ongewoon weelderige omgeving van
de kamers der kleine villa,waar zij te gast zijn. Als het kleine troepje des
avonds om acht uur
van den donkeren
straatweg komend,
plotseling staat in de
lamp-lichte kamers,
waar een helder
gedekte tafel met
eenvoudige bloemen
versierd, hen opwacht, kijken zij
eerst wel wat verlegen, en slechts na
herhaald aandringen
der leidsters durven
zij een plaatsje aan
de tafel innemen.
Maar eenmaal gezeten, met de warme
pap v66r zich, genieten zij volop, wat
later, als de tongen
loskómen, gen&g blijkt. . 't Is hier eigenlijk veels te mooi voor ons," had
er een gezegd, met een blijen lach, dat hij dat .te mooie" t6ch beleefde. In
vier ruime slaapkamers worden de gasten ingekwartierd en het naar bed gaan
is ook al een groot plezier. Natuurlijk werd er dagen, misschien wel weken
van te voren een keus gedaan wat betreft de kamergenooten, zoodat het den
leiders in dit opzicht gemakkelijk wordt gemaakt. En als dan v66r het
inslapen de indrukken der laatste uren worden herdacht, moet de eigenlijke
dag nog beginnen, de Zondag,die besteed zal worden aan wandelen langs zee
en door duinen, aan openluchtspelen bij goed weer, aan gezelschapsspelletjes
in huis bij slecht weer, aan stevige maaltijden onder gezellig praten en aan
nog zooveel andere prettige dingen. Er kan heel wat gedaan worden gedurende een goed ingedeelden dag.
(vervolg op pag. 1 2 )
9

ZANDVOORT 1 9 50
Deze foto werd eerder gepubliceerd door de heer Cense,
t.b.v. zijn bedrijf.
Nochtans menen wij de ereplaats in ons blad voor deze
foto te moeten afstaan. Hij
geeft een beeld van de tijdens
de tweede wereld-oorlog
aangerichte verwoes-tingen
maar tevens van de beginfase
van de wederopbouw. Alle
kritiek - vaak terecht - die
naderhand op vele onderdelen
van de herbouw is geuit ten
spijt maakt deze foto duidelijk
dat men na 1945 voor een
gigantisch karwei stond.
Aan de Boulevard Paulus
Loot zijn in aanbouw de villa's nummer 25 en 53.
De watertoren en de woningen
aan de Thorbecke-straat staan
eveneens in de stijgers. De
strandweg is nog niet onder
het zand verdwenen! Wel ziet
men aan de noordzijde van de
strandweg het restaurant "Sandevoerde" en de grote bunker,
overblijfsel van de "Westwall". Aan de zeeweg "Garniwen
de achtbaan,iets noordelijker
het Karrewiel Vanaf de Kerkstraat naar het noorden werd
de afsluitende bebou-wing aan
het oude dorp al voltooid,n.l.
het hofje, Noorderstraat en de
burgemeester Engelbertsstr.
Ongetwijfeld ontdekt u zelf
veel en veel meer !!!
M.W!

( v e r v o l g van pag. 9 )

REACTIES VAN LEZERS

's Zondagavonds met
den trein van 8 uur
vertrekt het troepje
weer in een heel wat
luidruchtiger stemming dan bij de aankomst den vorigen
avond, toen de kinderen het onbekende
nog tegemoet gingen.
In den trein is het
een gepraat en gelach
zonder ophouden,
alles wordt nog eens
besproken en als er
in Amsterdam afscheid genomen moet worden, klinken de bedankjes ook oprecht dankbaar.

De foto's op pagina 8 en 9 in "DE KLINK" van januari 1991 deed vele
lezers de telefoon grijpen ,de twee personen met de arm over elkaars
schouder zouden zijn Jan de Rot en Nico v.d. Bos.

WELKOM N I E W E LEDEN
Hobbemastraat 13
Zandvoort
mevr.G.Bol
Beniadottelaan 170
Haarlem
dhr. Jac v.d.Bos
Brederodestraat 22
Zandvoort
dhr. J.Bijl
Beatrixplantsoen 13
Zandvoort
dhr. C.Dorland
Zandvoort
Celsiusstraat 12
dhr. J.Hekkers
dr.
Schaepmanstraat
12
Tiel
mevr.N.Hekkers
Zandvoort
de Schelp 100
mevr.M.M.Kloos
zandvoort
Vondellaan 23
dhr. A.J.Koper
dr. C.A.Gerkestraat 32 rd
Zandvoort
dhr. H.Landman
Com.v.d.Werffstraat 8
Zandvoort
mevr.J.J.Lavoo
Max Euwestraat 58
Zandvoort
dhr. T.B.Looijer
dr. J. G.Mezgerstraat 75
Zandvoort
mevr.J.G.Luitwie1er
Zandvoort
dr. C.A.Gerkestraat 20146
dhr. H. Lukkassen
Zandvoort
fam. D.R.van der Meulen
Emmaweg 6
Zandvoort
Hofdijkstraat 18
fam. A.paap
Zandvoort
mevr.E.Soepboer-Kraaijenoord
Nieuwstraat 6
Zandvoort
Koningstraat 8
fam. A.vossen
A.J.v.d.Moolenstraat 30
Zandvoort
dhr. A.zomeveld
Het constant groeiende ledental is het beste bewijs dat het Genootschap Oud
Zandvoort en "DE KLINK" een goede koers varen.

Mevrouw van Wingerder - Bol belde als eerste om te vertellen dat de tweede
vrouw in de badstoel haar grootmoeder was en wel Jobje Draijer gehuwd
met Jacob Keur de bakker.
Vanuit Spanje schrijft de heer ir. F.zwaan (kleinzoon van de bekende
F.zwaan) :"leuk was het voor mij op pagina 8 op de foto van Blauw - Wit
mijn oom Jan Koning terug te zien. Een broer van mijn moeder Maria (Riek)
Koning. Verbaasd was ik echter op de foto op pag.14 @e drijvers) vermeld
te zien Jan Koning (Jan van Duif).
Jan van Duif (Duifje Hollenberg) was mijn grootvader en dus de vader van
bovengenoemde Jan Koning. Jan van Duif echter stierf reeds op 24 maart
1923 en kan dus moeiliik voorkomen OD een foto gemaakt in 1934. De
afgebeelde Jan Koning moet dus de zak zijn van Jan van Duif en dus
dezelfde als op foto pag. 8. Deze bezat inderdaad o.m. een schelpenkar."
De heer G.Keur,Jan Steenstraat 10,zoon van de bekende badvrouw van de
frikhokjes en Zuiderbad, zegt over de herkomst van de naam "frikhokjes" het
volgende." De frikhokjes bestonden uit een houten geraamte, bespannen met
linnen zeildoek. Als de wind in de z.g. deuropening waaide, en de tent
daardoor de neiging kreeg om bol te gaan staan, werd de tent "gefrikt" beter
gezegd: gedraaid.
Dat gebeurde door een paar mensen met behulp van een ijzeren staaf (een
soort koevoet) ,en wel zover dat de opening weer uit de wind stond".
Kennelijk is het woord dus ontstaan uit een verbastering van het woord
wrikken.
De redactie van het uit te geven gedenkboek " 100 jaar Onderling Hulpbetoon " doet aan ons en daarmee vooral aan U het volgende verzoek toekomen: wie heeft gegevens over:
Stelke Visser overleden 12 mei 1917 ,waar woonde hij wat was zijn beroep,
bezit iemand een foto van hem ?
0.Schrikkema ,verhuisde in 1903 naar "het Penthuis" gelegen buiten
Zandvoort. Wie weet ook van deze persoon waar hij eerst woonde, wie zegt
de naam Penthuis iets ?
Het verzoek om foto's O.H. betreffende staat ook nog open, al werd al een
ander ontvangen.
M.W.
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Naar de mening van de Redactie is de foto begin 1900 genomen en zijn de
meisjes plm. 1890 geboren. Wij hebben niet kunnen achterhalen of het hier
een schoolfoto of de afbeelding van een naai-kransje voorstelt.
Wij verzoeken onze lezers ons te helpen uit te vinden wat het voor een clubje
met juffrouw was, doch tevens in uw familiepapieren na te speuren naar wat
meerdere gegevens omtrent deze "jonge dames".
Gaarne een briefkaartje met de navolgende gegevens:
B.V. Meisje no 1, Toos Dalman
Anthonia (Toos) Dalman.
geboren 19 Maart 1893 - overleden 12 December 1986.
gehuwd geweest met P.J.Luyendijk,
van beroep Timmerman en Aannemer.
gewoond hebbende : van Ostadestraat no. 23
Wij wensen U veel plezier met het nazoeken van de door ons gevraagde
gegevens.
KCM

2 J U N I 1881 DE T R E I N R I J D T ,

3 J U N I 1 9 4 6 DE T R E I N R I J D T WEER!

E L F M E I S J E S EN EEN JUFFROUW!
Ons altijd weer actieve lid - Jb. van der Werff, van Ostadestraat 22 stelde
ons in staat bovenstaande foto van "een elftal meisjes en een schooljuffrouw
(?)" af te drukken in "DE KLINK", voorzien van de namen.
Verder weten wij niets - noch van hun herkomst noch van het doel waarvoor
zij zo op z'n zondags gekleed daarvoor bijeen waren.

1. Toos Dalman, 2. Jootje v.d. Wolde, 3. Neeltje van Keere,
4. Mien van Keere, 5. Neeltje Molenaar, 6. Rieka v.d.Meij,
7. Martha Abbenhaus, 8. Anna Koning, 9. Kaatje de Roode,
10. Jaantje Paap (van het Zeemanshofje), 11. Maartje Vossen,
12. Juffrouw Zwaantje de Boer.

In juni zal het 110 jaar geleden zijn dat Zandvoort per spoor bereikbaar
werd. Ook werd in de maand juni, maar dan 45 jaar geleden, deze in de
oorlog vernielde spoorwegverbinding hersteld.
Twee gebeurtenissen om in "DE KLINK" aandacht aan te schenken.

2 juni 1881, de t r e i n r i j d t !
Het was maar een simpele mededeling die Gustav Eltzbacher c.s. en ingenieur Eduard Jacob Johan Kuinders op 20 nov. 1880 ontvingen, maar zij was
wel bepalend voor de toekomst van wat toen nog het vissersdorp Zandvoort
was. Op die dag werd aan genoemde heren namelijk Koninklijke toestemming verleend voor de oprichting van de Naamloze Vennootschap "Haarlem - Zandvoort Spoorweg Maatschappij" met de bedoeling een spoorverbinding tussen beide plaatsen tot stand te brengen. Een dringende noodzaak,
want een badplaats moet niet alleen aan zee liggen maar ook aan een spoorof tramverbinding. Daardoor kwam het dat Scheveningen de grootste
Nederlandse badplaats bleef.En echt niet omdat de zee of het strand daar
mooier waren. Zonder chauvinisme kunnen we zeggen dat Zandvoort het
mooiste strand heeft van de hele kust, maar Scheveningen had de eerste
goede wegverbinding die een tamelijk royaal vervoer met omnibussen en
koetsen mogelijk maakte. Zandvoort daarentegen was alleen maar bereikbaar
per diligence. De Haarlemse stalhouder J.C.H.van den Berg onderhield een
geregelde dienst op Zandvoort, waarvan het vertrekpunt het Houtplein in
Haarlem was en het eindpunt in Zandvoort "de Dam", zoals het terrein
achter hotel Driehuizen aan de kop van de Kerkstraat heette. De rit duurde
anderhalf uur en dat betekende anderhalf uur door elkaar geschud worden in
een hortende stotende rammelkast, iets dat de stedeling wel eens weerhield
om aan het strand een frisse neus te gaan halen.
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Natuurlijk waren er in die tijd wel rijtuigen, maar een uitstapje van Haarlem
naar Zandvoort in zo'n, en dan nog maar door één paard getrokken, vehikel
kostte wel f. 4,--. Wilde men op dezelfde wijze de terugreis aanvaarden dan
moest men zich een uitgave van f. 7,-- getroosten en wie kon zich dat in die
tijd veroorloven? Nu dient gezegd dat de directie van de Hollandsche Ijzeren
Spoorweg Maatschappij best bereid was om 's zomers op het traject Amsterdam = Haarlem - Rotterdam een paar treinen bij de Zandvoortselaan ter
hoogte van de Leidsevaart te laten stoppen, maar een ideale oplossing was
dat niet want hoe kwam men dan in Zandvoort? Begrijpelijk dus dat de
oprichting van de Haarlem - Zandvoort Spoorweg Maatschappij met vreugde
werd begroet, hoewel het heel wat voeten in de aarde had eer zij haar
plannen kon verwezenlijken.
Maar in 1881 kwam het er toch van. Het traject Haarlem - Zandvoort
bedroeg 8 kilometer en liep vanaf het station Bolwerk-Haarlem tot aan het
station Overveen, langs het Kolkje en Kraantje Lek om te eindigen bij het
station Bad- Zandvoort.
16

Dat de initiatiefnemers niet van halve maatregelen hielden bleek uit de
oprichting van de Bouwgrondonderneming Zandvoort, die de in de nabijheid
van het station liggende terreinen aankocht.

Tegenover het houten spoorwegstation (dat in 1908, zij het op een andere
plaats, werd vervangen door het huidige) bouwde de onderne-ming het
Kurhaus en de Passage die de treinreizigers een riante doorgang naar het
strand boden. Het behoeft geen betoog dat de eerste rit op 7 mei 1881 een
zegetocht werd, niet in het minst voor de gebroeders Elzbacher en ingenieur
Kuinders. De feestelijke ingebruikneming was een paar weken later, om
precies te zijn op 2 juni. De Zandvoorter Kurzaal kapel gaf die dag zowel op
het terras als in de zaal met een "Buitengewoon Concert" uiting aan haar
blijdschap over de ontsluiting van Zandvoort, een ontsluiting die in 1887
toen een rechtstreekse verbinding met Bazel tot stand kwam, compleet werd.
Hoewel, zoals we schreven, in 1908 het nieuwe stationsgebouw in gebruik
werd genomen bleef het railvervoer tot 1913 66nsporig. Helaas zou er later
weer een tijd komen dat men zich op een gedeelte van het traject met
enkelspoor moest behelpen, namelijk na de tweede wereldoorlog. Het
spoorwegemplacement en de spoorlijn tot Overveen waren opgebroken en
toen op 3 juni 1946 de treinverbinding met Zandvoort was hersteld geschiedde het treinverkeer voorlopig over enkel spoor.
Kr.M.
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GENOOTSCHAPSAVOND

SCHENKING

De traditionele genootschapsavond behoort weer tot het verleden en uit de goed bezette zaal
van gebouw "De Krocht" op 1 maart jl. bleek dat er nog steeds veel belangstelling bestaat
voor oude films. Dit keer waren het niet uitsluitend beelden uit Zandvoort die vertoond
werden, maar de bezoekers konden ook kennis nemen van de omstandigheden waaronder
VelsenIIjmuiden de Duitse bezetting en d e wederopbouw van het havengebied hadden
beleefd.Dat was te danken aan de filmtechnicus Johan Kiel, wiens bedrijf in Ijmuiden enige
jaren geleden benaderd werd door de gemeentearchivaris van Velsen. Deze gemeente had
namelijk beslag weten te leggen op oud Polygoonmateriaal en in nauwe samenwerking kwam
er een unieke rolprent tot stand, die Johan Kiel samen met zijn plaatsgenoot Herman de
Groot, op de genootschapsavond presenteerden. Een veelheid aan gebeurtenissen passeerde op
het witte doek de revue, variërend van vredige beelden als nettenboeten tot de verwoesting
van het havengebied, het tot zinken brengen van de Jan Pietersz. Koen, de bouw van de
Atlantikwail, verraad, razzia's, voedseldroppings in 1944 en een uitbundige viering van de
bevrijding met feestelijke optochten en het planten van de Vrijheidsboom.
Maar de Ijmuidense filmmaker had voor zijn publiek nog een verras-sing in petto, namelijk
een door een inwoner van Rotterdam met een handcamera opgenomen filmpje over Zandvoort
omstreeks 1923. Het was iets heel bijzonders, omdat er naast de gebruikelijke beelden yan
pootjesbadende en ezelrijdende kinderen veel aandacht was geschonken aan het tentenkamp in
de Zuid. Eigenlijk is daar weinig van bekend en dat is jammer. Immers, niet iedereen was in
de gelegenheid om voor zijn vacantie aan zee een huis te huren, laat staan zijn intrek te
nemen in een hotel met aile denkbare luxe. Tal van gezinnen uit de stad moesten het met
minder steilen en sloegen dan elders hun tenten op. Dit gebeurde letterlijk op het z.g. stiile
strand, waar hele families, compleet met hond en huisraad voor korte of langere tijd gingen
kamperen, en de kostelijke opnamen lieten duidelijk zien hoe intens er genoten werd.
Ton Bakels toonde "last but not least" opnieuw de spectaculaire, door zijn vader gemaakte
films over o.a. het reddingwezen langs de kust. Muzikale medewerking werd verleend door
Yvonne Sebregts die, uiterst deskundig haar accordeon bespelend, voor een plezierige
Kr.M.
stemming zorgde.

Door de fam. Scholten, Cat.h.van Rennesstr. no.5 werd aan het Genootschap
Oud Zandvoort een schitterende collectie ondergoed ges~honken~daterende
uit het begin dezer eeuw. Een gebaar dat navolging verdient, gooi geen oude
familiepapieren, foto's of anderszins weg alvorens geïnformeerd te hebben
bij het Genootschap Oud Zandvoort of men daar belangstelling voor heeft.
De bestuursleden zijn daartoe ten allen tijde beschikbaar.

13 MAART 1942
153 Joodse gezinnen moeten naar Amsterdam vertrekken,het begin van hun
lijdensweg. Hiervan overleefden slechts 21 personen de hen aangedane
verschrikkingen.
In "de Nieuwjaars-route van Dirk Keur" in het nummer van april 1989 wordt
op pagina 9 door hem herinnerd aan de familie van Poorten.
Mevrouw A.G.M. van der Oord-Wisker zond ons, met andere copy,te
plaatsen in de volgende
aflevering, een pasfoto.
Het is de pasfoto van
haar gewezen vriendin
Roosje van der Poorten, dochter van de
olieman Maup van der
Poorten. Ook deze
familie, vader, moeder
en drie kinderen, waarvan ik mij de toendertijd
omstreeks 12 jarige
Maupie nog herinner, werden afgevoerd en keerden, zo men eufemistisch
pleegt te zeggen, niet meer terug m.a.w. ook zij werden in koele bloede
vermoord.Zomaar een pasfoto, maar misschien wel gemaakt voor haar persoonsbewijs, later voorzien van de hoofdletter J.
Aansluitend hierop het volgende: in zijn toespraak van 4 mei 1946 herdacht
burgemeester H.van Alphen o.a. W.Gertenbach met de volgende woorden:"Ik noem U vervolgens : W.Gertenbach, Zandvoorts illegale werker
no. l, drukker en verspreider van Het Parool. Zijn naam is ver buiten onze
gemeentegrenzen bekend. Wim Gertenbach werd gefusilleerd. "
Dat de heer van Alphen gelijk had met zijn woorden moge blijken uit het feit
dat de gemeente Amsterdam enige jaren geleden, nabij het metrostation "
Gein " een belangrijke straat naar Wim Gertenbach vernoemd heeft.
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REDACTIE "DE KLINK"
Het b l a d "De K l i n k " i s e e n k w a r t a a l u i t g a v e van h e t
Genootschap "Oud Zandvoort" e n wordt u i t g e g e v e n 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 e e n g r o t e r e bekendheid van e n h e t kweken van belangs t e l l i n g voor d e 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 e e n
r e d a c t i e c o m m i s s i e gevormd, d i e b e s t a a t u i t : mevr. C . E .
Kraan-Meeth e n de h e r e n P . Brune, K. C. ven d e r Mije P z n . ,
H . Opheikens, J . Paap, H . V i s s e r e n M. Weber.

VRIENDELIJK VERZOEK
ADRESWIJZIGINGEN en e v t . a n d e r e b e r i c h t e n zo s p o e d i g
m o g e l i j k aan een van de a d r e s s e n door t e geven.
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