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REDACTIONEEL.
12 mei 1992 overleed CHRISTINA ENGELBERTA KRAAN-MEETH op de
leeftijd van bijna 78 jaar, zij werd geboren op 11 juni 1914.
Overeenkomstig haar wens heeft de crematieplechtigheid in besloten familiekring plaatsgevonden.
In deze "De KLINK" zult u voor het laatst een bijdrage aantreffen met de
ondertekening; KLM. Zij schreef dit nog ná het gereedkomen van het april
nummer.
Nog geen halfjaar geleden werd van haar hand "Schakels met het verleden"
gepubliceerd, niet wetende dat met haar eigen overlijden, zo betrekkelijk kort
daarop, opnieuw deze woorden van toepassing zouden zijn.
De journalistiek had haar hart gestolen! In vreugdevolle herinnering kon zij
vertellen over de tijd dat in de Zandvoortse Courant regelmatig haar bijdragen
over het Zandvoort van vroeger verschenen. Samen met haar man Kees Kraan
werd een verzameling aangelegd met beelden over dat vroegere Zandvoort,
waaruit menigmaal ten behoeve van "De KLINK" geput werd.
Impulsief zoals zij was, greep zij zodra er een aflevering verschenen was de
telefoon om te vertellen wat zij er van vond.
Vaak vroeg zij zich af, hoe lang "De KLINK" nog zinvol gevuld zou kunnen
worden zonder in herhalingen te vervallen, een bewijs dat enthousiasme voor
een zaak een kritische benadering niet hoeft uit te sluiten.
Juist nu de draad van het schrijven - na die eerste zo moeilijke periode na het
overlijden van haar man - weer energiek was opgevat, kwam het onhemepelijk einde.
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WAAROVER ...?
Als variant op de rubriek "Waarover spraken ze vroeger in Zandvoort?" kan
men zich ook afvragen "Waarover schreven zij vroeger in Zandvoort?"
Op dat punt helpt de Zandvoortsche Courant van 15 Maart 1924, die wij
onlangs in handen kregen, ons een heel eind op weg.
Duidelijk werd dat ons dorp in die tijd een druk uitgaansleven kende, want
nog diezelfde avond was er in Monopole een "Feestavond der Zandvoortsche
Voetbal-Vereeniging", op 20 Maart een opvoering van "de Spaansche Vlieg"
door het "Hollandsch Toneel" met in de hoofdrollen Louis de Vries en Julie
Cuypers ("Men lacht - Men giert - Men brult"), en op 22 Maart een BalMasqué in pavillon "Riche" ten bate van het Nederlandsch - Olympisch Comité. Zandvoort voelde zich kennelijk nauw betrokken bij de dat jaar in
Parijs te houden Olympische Spelen. Journalist en plaatsgenoot Leo Lauer
publiceerde wekelijks als feuilleton een hoofdstuk uit zijn boek "Wat zijn
eigenlijk Olympische Spelen?" en het lag dan ook voor de hand dat deze
deskundige voorzitter was van de "Zandvoortsche Olympische Commissie".
Zijn medebestuursleden waren P.L. de Vries (secretaris-penningmeester),Drs.
C.A.H. Gerke, D. van Noort, E.H. Brokmeier, H.A. Klein, C. Slegers en C.
Gunters.
Veel aandacht besteedde de krant ook aan de verrichtingen van de twee
plaatselijke voetbalclubs, t.w. "Zeemeeuwen" en Z.V.V. "Zandvoort", en ook
aan het feit dat leden van laatstgenoemde vereniging voor de door haar te
houden feestavond ter versterking van de kas, niet minder dan 300 prijzen
hadden bijeengebracht "die voor de twee hoekramen van den heer Jan schaap
waren tentoongesteld".
Kort plaatselijk nieuws ("De alhier gestationeerde brigadier-titulair der
Rijksveldwacht F. Boer is bevorderd tot brigadier en overgeplaatst naar
Dordrecht") ontbrak evenmin in dit "Officieel Orgaan der Gemeente en BadCourant", dat in Juni, Juli en Augustus twee maal per week verscheen en de
rest van het jaar alleen op Zaterdag. Een abonnement kostte f 5.-, maar men
kon zich ook abonneren voor het badseizoen of het winterseizoen, waarvoor
dan resp. f 3,50 en f2,50 betaald moest worden.
Onder het kopje "Alhier gevestigde personen" werden de namen en adressen
van nieuwe inwoners vermeld. In die betreffende week waren het de uit
Beverwijk afkomstige E. Hommers, Kostverlorenstraat 65, en W.C. Plat uit
Amsterdam, die op de Zandvoortschelaan 168 was neergestreken.
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Evenals in het dorp was "Anth. Bakels Bazar" op de advertentiepagina's
nadrukkelijk aanwezig. De "Afdeeling Modes" had niet alleen de "Nieuwe
Voorjaars- en Zomerhoeden" ontvangen, maar ook "een groote keuze Engelsche stoffen als wollen en zijden crêpe marocaine, viyella's enz." Bij de
"Afdeeling Heeren-Artikelen" kon men terecht voor "Overhemden, Dassen,
Manchetten, Petten, Jaeger pantalons, Borstrokken en Wollen Jachtvesten",
terwijl de "Afdeling Garen en Band" adverteerde met o.a. "een groote
sorteering Sajet vanaf 40 cent per knot".
Op Villa "Roza", Zandvoortschelaan 20, werd een "Net Meisjeugevraagd voor
de huishouding,en J0.E. Brokmeier en B.J. van der Weerd kondigden per
advertentie ("Inplaats van kaartjes") hun verloving op 16 Maart 1924 aan.
Wat adverteren betreft lieten ook de tandartsen zich niet onbetuigd.
Firma Fraenkel en Kimmel, Koninginneweg 15, maakt bekend dat er iedere
maandag en woensdagavond van 8 - 10 uur spreekuur is "voor het verrichten
van alle voorkomende tandheelkunde en tandtechniek. Absoluut pijnloos
trekken van tand of kies f 150. Kunsttanden vanaf f 2,50 per tand. Volledige
gebitten met inbegrip van pijnloos trekken vanaf f 60.-. Vullingen in cement,
porcelein, zilver en goud. Reparatiën in één dag gereed."
P. Varekamp, arts, Haltestraat 6, noemt geen prijzen maar vermeldt wel dat "
kunsttanden en gebitten vervaardigd worden volgens de nieuwste vindingen".
Ook bij dokter Varekamp geschiedden aile operaties pijnloos, maar één ding
heeft hij v66r op zijn collega's aan de Koninginneweg : "Voor meergegoeden
billijke-. voor minvermogenden sterk gereduceerde prijzen".
I

NIEUWS U I T HET
C U L T U R E E L CENTRUM

IW1
Telkens opnieuw slaagt de leiding van het Cultureel Centrum Zandvoort er in,
op een wijze die "vakvrouwschap" verraadt, gevarieerde exposities in te
richten. Van 16 mei t/m 12 juli 1992 werd een foto-expositie gehouden die
voor een badplaats wel zeer toepasselijk was.
De foto's, en op de binnenplaats één beeld in natura, lieten zien wat een
kunstenaar met gewoon zand kan maken.
Het is best aan te bevelen regelmatig een bezoek aan dit gebouw te brengen.
Valt een tentoonstelling u tegen? Geen nood, een andere keer beter, want het
heeft u aileen tijd gekost daar de toegang gratis is!
MW
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het ongeluk evenmin zien gebeuren.
Zodra het gebeurde tot hen doordrong waren zij terstond naar de plaats van
het ongeluk gevaren. Behalve de omgeslagen vlet was er in de directe
omgeving niets te ontdekken. Een poging de omgeslagen vlet op sleeptouw te
nemen mislukte, met behulp van omstanders werd het vaartuig toen op het
strand getrokken.
In het dorp heerste allerwegen ontzetting over het gebeurde. lange rijen
vrienden en belangstellenden begaven zich naar de plaats waar de Z. V. 4 op
het strand was getrokken,
De Zandvoortse Reddings Brigade had in samenwerking met de Noordwijkse
reddingsbrigade een zoek-actie georganiseerd.
Burgemeester Van Alphen was herhaaldelijk op het strand of op de Zuidboulevard aanwezig en informeerde bij de Reddingbrigade naar de pogingen de
lichamen van de verongelukten te vinden.
Eerst in de loop v a n d e nacht spoelden de lichamen van de verongelukte
vissers tussen paal 71 en paal 72 op het strand aan. Met de strandwagen van
de Z. R. B. werden de lijken geborgen.
Jan Paap Wzn. Burg. Engelbertsstraat 42, werd begraven op 27 mei 1932, de
vereniging Onderling Hulpbetoon werd hierbij vertegenwoordigd, zoals
gebruikelijk was bij overlijden van leden, door de bestuursleden J. Zwemmer
en H Bluijs. De begrafenis van F.v.d. Ploeg, Zeestraat 63, had dezelfde dag
plaats in bijzijn van de OH bestuursleden C. Beekhuis en A. Paap.
KCM

23 MEI 1932, 60 jaar geleden, garnalenvlet de Z.V. 4 slaat om!
Tragisch Verdrinkings Ongeval te Zandvoort.
De gamalenvlet de Z.V.4 slaat om!
Schipper Jan Paap en zijn assistent Frans van der Ploeg verdrinken!
Zandvoort toch nog een vissersdorp!
Toen op 23 Mei 1932 de mare door Zqdvoort ging dat de vlet van strandpachter/garnalenvisser Jan Paap en zijn metgezel Frans van der Ploeg was
omgeslagen in een steeds ruwer wordende zee was het alras duidelijk dat
beide vissers verdronken waren. Jan Paap was 53 jaar oud en Frans van der
Ploeg 43 jaar.(op de foto: links Jan Paap, rechts Frans v.d. Ploeg en in het
midden Arie, de zoon van Jan Paap, thans wonende in de Oosterparkstraat)

"Jaepie-Jaepie"

Zij stonden beide als ervaren zeelui en bedachtzame vissers bekend.
Wandelaars die zich op het strand nabij de 5" paal om de Zuid bevonden
hadden de vlet op betrekkelijk korte afstand nog gade geslagen maar het
moment van het gebeuren niet. Ook de bemanning van de Z. V. 3 (de Ari),
Piet Loos en Jan Visser die zich in de onmiddellijke omgeving bevonden, had
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Al enige malen werd tijdens een algemene vergadering van het genootschap
deze naam genoemd en geïnformeerd naar het gelijknamige boek.
Nu, wie wat bewaard heeft wat! De heer K.C v.d. Mije bezit vanaf zijn
jeugdjaren dit boek (leeftijd 10-14 jaar) dat begin dezer eeuw werd geschreven door C.Joh.Kieviet. Het is een geromantiseerd verhaal, zich afspelende in
Egmond, rond de figuur van de geboren en getogen Egrnonder Jacob Glas,
bijgenaamd Jaepie-Jaepie.
In een eveneens bewaard kranteknipsel staat:"Ondanks zijn omzwervingen
door de wereld was Jaepie-Jaepie 44jaar lang, van 1860 tot 1904 lid v i d e
bemanning van de Egmondse reddingboot, waarvan de laatste 15 jaar bootsman, of zoals we nu zouden zeggen schipper. Hij maakte in die tijd 24
strandingen mee waarbij 130 mensen van boord werden gehaald. Zijn laatste
redding volbracht hij op 10 october 1903 op 71 jarige leeftijd."
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Het Zandvoorts Kinderkoor? Wanneer? Namen?
De heer G.A. Piers zal zich wellicht afgevraagd hebben;"wordt die foto ooit
geplaatst?" Maar, precies één jaar na zijn andere foto is het dan zover.
Op de pagina hiernaast ziet u een fraai uitgedoste groep. De foto werd
waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van een uitvoering van het Zandvoorts
Kinderkoor, hij wist drie namen . Wie kan de vraagtekens boven dit stukje
beantwoorden?
1.
5.

9.

2.
6=C.A. Piers

3.
7
10.

4= S.Ch. Piers
8= A.C.A. Piers

11.

"Hulsmanhof" van Diaconiehuis tot Stichting.
Onder deze titel werd, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de
Stichting Hulsmanhof, een fraai uitgevoerd, 88 pagina's tellend boekwerkje
uitgegeven.
Zoals in het ten geleide staat vond het bestuur van deze stichting het zinvol
om de geschiedenis van het vroegere Diaconiehuis, later het Bejaardenhuis en
nu het complex woningen Hulsmanhof,voor het nageslacht te bewaren.
Er werd daarbij dankbaar gebruik gemaakt van het geschrift, dat de Zandvoortse historicus P. van der Mije Kczn in de zestiger jaren schreef op
verzoek van het toenmalig college van diakenen. Dit nooit eerder gepubliceerde stuk werd thans in dit boek opgenomen en de heer G.Deesker, bestuurslid van de stichting en tevens voorzitter van het college van diakenen
van de Hervormde gemeente, schreef het vervolg op de geschiedenis van de
Hulsmanhof.
Het is een goed besluit geweest van dit stichtingsbestuur - voorz. A. Paap;
secr. mevr. P. Doomekamp-Terol; pennm. D.C. Langelaar - om deze opdracht
aan hun mede bestuurder G. Deesker te verstrekken, die zich voortreffelijk
van zijn taak gekweten heeft.
Zij die in het bezit van dit boekje willen komen kunnen zich wenden tot de
heer G.Deesker, C. v.d. Werffstraat 14 Zandvoort telefoon 02507-14810.
De prijs bedraagt, zolang de voorraad strekt, f.10.- (kosten voor verzending
buiten Zandvoort&I inbegrepen).
De opbrengst komt ten goede aan het fonds tot restauratie van het dak van de
MW
Nederlands Hervormde Kerk !
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Op deze oude zomerse foto van mevr. Hogkamer Diaconiehuisstr 3, ziet u
uiterst rechts K.C. v.d. MIje, daarnaast Dappere Kees.

WELKOM NIEUWE LEDEN.
fam. W uit den Boogaard Vondellaan 60
Zandvoort
Zandvoort
dhr. E.A.J. Burke Passage 3/16
mevr. Buss
Dr. Jac. P. Thijsseweg 7
Zandvoort
Ericalaan 49
Beilen
dhr. H.E. Dees
dhr T.van Deursen
P. Leffertsstraat 25
Zandvoort
fam. J.C. van Dam
Hogeweg 26
Zandvoort
Kostverlorenstraat 109
Zandvoort
dhr. M. Draijer
dhr. H. Gorter
Prinsenhofstraat 3
Zandvoort
dhr. J.L. de Graaf Kostverlorenstraat 105
Zandvoort
Fasanenstrasse 36-0
Unterhaschine
dhr M. Hekkers
Zandvoort
dhr. J. Hoogendijk
van Lemepweg 41
Prins Hendrikstraat 55
Castricum
dhr. C. Hoogendijk
Velserbroek
Fregat 42
dhr. M.H. Keur
Zandvoort
dhr. J. Kistemaker mr.Troelstrastraat 25
Schagen
Acaciaplein 203
mevr. W. Konijn-Paap
A J . v.d. Moolenstraat 82
Zandvoort
dhr. A.A. Koper
Oostrum(Fnes1and)
Tichelweg
dhr. A.J. Koper
Bloemendaal
dhr. P. Limat
van Endelaan 52A
dhr. J. Molenaar
dr. C.A. Gerkestraat 40zw Zandvoort
A.J. v. d. Moolenstraat 68 Zandvoort
mevr. L.S. Mors
J.van Heernskerckstraat 8
Zandvoort
fam. J. Paap
Bloemendaal
Mevr. J. Paap-van den Bos Korte Kleverlaan 99
Zandvoort
Zandvoortselaan 193
dhr. J.A. Pel
Zandvoort
fam. H. Schuiten
Cath. van Rennesstraat 5
Passage 3/30
Zandvoort
dhr. K.van Staveren
Zandvoort
Willemstraat 5
dhr. H. Steggerda
fam. A. Veenhuijsen
Nic. Beetslaan 1
Zandvoort
Haltestraat 22
Zandvoort
fam. Veldwijk
A.J. v.d. Moolenstraat 4
Zandvoort
mevr. A. Vessem-Koper
Santpoort
Anna van Burenlaan 9
dhr. D.P.H. Wentzel

Bovenstaande nieuwe leden hebben zich in het eerste halfjaar van 1992 als lid
van het Genootschap Oud Zandvoort aangemeld. Uit dit respectabele aaintal
van 30 nieuwe adressen waar "De KLINK" nu regelmatig in de bus zal valUen
moet u niet opmaken dat iedere geïnteresseerde nu wel lid zal zijn.
Nieuwe leden zijn van harte welkom, de contributie kan geen beletsel zijn!

MILIEUBEWUSTZIJN
Op de nu volgende hart-pagina's zult u bemerken dat van gemeente zijde, ver
voor de oorlog al, werd "opgetreden" tegen wat wij nu noemen milieuvenruih g . Een fraaie opname nabij " de ENTOS".

De Algemene ledenvergadering.
Donderdagavond 14 mei 1992, werd, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, in
strandpaviljoen no. 8 "TREFPUNT" de jaarvergadering van het Genootschap
Oud zandvoort gehouden.
In tegenstelling tot voorgaande jaren was het nu schitterend zomerweer, de
weergoden waren dus zeker niet schuldig aan de minimale opkomst.
Naast het voltallige, uit negen personen bestaande bestuur, woonden slechts
13 leden de vergadering bij. Een opkomst die, voor zo'n grote vereniging als
het Genootschap Oud Zandvoort, teleurstellend is te noemen.
Te 20.00 uur opende voorzitter mevrouw C.C.M. Kemp v.d. Mije de vergadering , na de aanwezigen welkom geheten te hebben sprak zij enige woorden
ter nagedachtenis van het daags tevoren overleden lid van de redactie van "De
Klink mevrouw C.E. Kraan - Meeth, en het onlangs overleden oud bestuurslid de heer T.R. Althhuisius. Zij verzocht de vergadering staande enige
ogenblikken stilte te betrachten ter nagedachtenis van deze voor de vereniging
zo verdienstelijke leden.

.

Hierna gaf zij het woord aan de heer J. Paap, secretaris ter voorlezing van het
verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 1991.
Na voorlezing werd dit verslag zonder op of aanmerkingen, met dank aan de
samensteller, goedgekeurd.
Dit zelfde lot onderging het daarna door de secre2ris voorgelezen jaarverslag
van zijn hand.
Als punt 4 van de agenda kwam het jaarverslag van de penningmeester aan
de orde. De heer J.M. Bluiis, bewaker van de financiën der vereniging, gaf
uitleg bij de verschillende posten van jaarrekening en balans.
Terloops pakte hij daarbij meteen punt 6 van de agenda , de begroting 1992
bij de kop. Zowel jaarverslag als begroting werden met applaus zonder
verdere vragen of aanmerkingen goedgekeurd.
Daar de kascontrolecommissie evenmin problemen had stond niets het
verlenen van décharche aan de penningmeester voor zijn beheer in de weg.
Hierna bestuursverkiezing.Periodiek aftredende waren de voorzitter mevr.
C.C.M. Kemp v.d. Miie , de vice penningmeester J. Attema, welke zich
beiden herkiesbaar gesteld hadden, en mevrouw H. Harkamp - Bluiis.
Mevrouw H. Harkamp - Bluiis had besloten zich niet meer herkiesbaar te
stellen.

I
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Voorzitter bedankte haar hartelijk voor het vele werk dat zij vanaf 23 april
1982, de datum waarop zij tot bestuurder benoemd werd, voor de vereniging
had verricht, daarbij vermeldend dat geen bestuursvergadering gemist werd.
Mevrouw Harkamp-Bluijs interrumpeerde met "twee keer " en dat kon ook
niet anders daar zij toen in het Verre Oosten op familiebezoek was.
De voorzitter liet haar woorden vergezeld gaan van een tweetal geschenken.
Mevrouw Bluijs dankte voor de geschenken en zij voorts dat zij het werk
voor de vereniging graag gedaan heeft.
Voorzitter deelde de vergadering mee dat de heer C.J. Wester, die door het
bestuur als opvolger va mevr. Harkamp-Bluijs gekandideerd werd, door
omstandigheden verhinderd was deze vergadering bij te wonen.
Daar er geen andere kandidaten voor een bestuursfunctie waren binnengekomen vroeg zij de vergadering of iemand bezwaren had tegen de drie kandidaten. Dit bleek niet het geval te zijn waarna allen bij algemene stemmen
gekozen cq herkozen werden verklaard.
Punt 8, algemene berichtgeving leverde op dat de huisvesting nog steeds een
slepende zaak is en dat het Genootschap op 26 en 27 september zich zal
presenteren op een manifestatie in Haarlem.
om de gezondheid dacht van
Bij de rondvraag verzocht mevrouw -,die
haar man, de secretaris, de mogelijkheid te onderzoeken om een handzame
schrijfmachine aan te schaffen. Heeft de aandacht.
De vice Voorzitter de heer Wagenaar, op persoonlijke titel zitting hebbende
in de Plaatselijke Monumenten Commissie, deed een dringend beroep op
allen om zuinig te zijn op ons " dorpsgezicht " hij belichtte de termen
karakteristiek, beeld bepalend en monument en vroeg niet te schromen om
zich tot de Commissie te wenden of de bestuursleden van het Genootschap.
De heer D. Keur vroeg of hij uit de woorden van de voorzitter goed begrepen
had dat er geheel geen uitzicht op huisvesting meer was en een deel van het
archief blijvend gedoemd was onder de echtelijke sponde van de voorzitter te
liggen. Voorzitter antwoordde dat er toch zeker uitzicht op een oplossing
bestond, maar zeker niet op korte termijn.
Niets meer aan de orde zijnde werd het huishoudelijk deel van de vergadering
te 20.30 uur afgesloten waarna een kleine pauze werd ingelast waarin, met
uitzicht op een spiegelgladde zee, een consumptie genoten werd betaald door
onze eminente penningmeester. En toen ...? ja toen was de beurt aan
Drommel die er ook deze keer weer in slaagde een dia voorstelling te geven
waarin, verrassenderwijs, toch weer vele, nimmer vertoonde of eerder geziene
dia's in goede onderlinge samenhang op het scherm kwamen.
Een goede afsluiting van deze avond!!
MW
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De kleuren kunnen wij niet laten zien maar we konden het toch niet nalater
van deze reclamefolder uit de dertiger jaren van Hotel Pension MARINA
voorzijde, de tekst en een tweetal foto's van het interieur aan te bieden.

Hotel-Pension "Marina", het meest
gezochte 1" klas familie-verblijf ter
plaatse, gelegen aan het schoonste en
rustigste punt van de Zuidelijke Zeeboulevard. Ons Hotel mag zich reeds
vele jaren in een uitstekende reputatie
verheugen. Vele families uit ons eigen
land zowel als uit het buitenland, hebben van een verblijf in "Marina" de
aangenaamste herinneringen. Deze
reputatie heeft het te danken aan de
geriefelijke inrichting van zijn huis, aan
het riante uitzicht op boulevard, strand,
en zee, aan de prettig aandoende verzorging en service, en ten slotte aan de
prima keuken, terwijl de prijzen billijk
gesteld zijn. Zandvoort - het mag met
trots gezegd worden - is een badplaats
met internationale reputatie.
Van alle Nederlandse Noordzee kustplaatsen heeft zij het mooiste en breedste strand, vrijwel langs de gehele
lengte van dit strand strekt zich een
brede boulevard uit, met auto- fiets- en
wandel-wegen. In zijn onmiddellijke
omgeving liggen de fraaie villa-dorpen,
Aerdenhout, Bentveld en Vogelenzang
en dan niet te vergeten de beroemde
Zeeweg door de prachtige duinen naar
het lieflijke Bloemendaal.
zandvoort telt verscheidene modbin
ingerichte zeebad inrichtingen, waar
gelegenheid is voor 't nemen van zee-,
lucht- en zonnebaden, zonder overdrijving kan men dan ook Zandvoort een
der meest aantrekkelijke en gezellige
Badplaatsen van ons vaderland noemen.

Mevr. A.G.M. van der Oord-Wisker, bekend bij alle trouwe "De KLINK"
lezers en lezeressen, schrijft ons het volgende:
"Tegenwoordig hebben veel mensen een leuke hobby waarmee men zich
zeven dagen in de week kan amuseren, namelijk het maken van een "stamboom". Veel van die mensen willen alleen maar weten; wanneer werd mijn
oudst bekende voorvader geboren. En natuurlijk, het is leuk om heel ver terug
in de geschiedenis te kunnen gaan om dan wéér een voorvader te ontdekken.
Maar het is ook erg leuk om van het gezin van een voorouder iets meer te
weten te komen. En daar denkt men niet altijd aan.
Omdat, en dat merk ik regelmatig, er toch veel zoekers zijn die niet de
mogelijkheid gebruiken, of weten te gebruiken, om naar gegevens over het
familieleven te zoeken, stel ik me voor om U zo af en toe wat van die
gegevens te sturen.
Zijn er Uwerzijds wensen om over een bepaald onderwerp meer te willen
weten, dan hoor ik dat graag van U."
Dit laatste meenden wij niet alleen op de redactie te moeten betrekken maar
ook op onze lezerskring. Wij zullen uw eventuele wensen gaarne doorgeven!

WAAROVER SPRAKEN Zij.
CLAAS was op 16 juli 1719 in Zandvoort gedoopt als de zoon van ALBERT
TEUNISZ SWEMMERT en ANTJE GERRITSS. Zijn vader ALBERT, was
een haringvisser en in 1708 getrouwd met zijn moeder ANTJE.
CLAAS was het vijfde en laatste kind van dit echtpaar.
Bijna een en twintig jaar later, op 22 mei 1740, trouwde CLAAS AELBERTSZ SWEMMERT een jonge man van Zandvoort met LIJSBETH
ARISS VAN BRELOFSBERGEN een meisje uit Catwijk aan Zee.
En ook CLAAS werd een haringvisser.
Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren maar eind 1752 bleek dat
zijn vrouw en vijf van de kinderen reeds waren overleden.
Omdat de weduwnaar CLAAS AALBERSE wilde hertrouwen wenste hij voor
zijn kinderen "hun moeders goet en erfdeel", met goedkeuring van de Schout
en Schepenen, vast te laten leggen.
Er was geen testament en ook waren er geen voogden aangesteld.
Ieder kind, dat waren AALBERT negen jaar en GERRIT zeven jaar, zou tien
gulden krijgen. Deze twintig gulden zouden in handen van de vader blijven
tot de meerderjarigheid van de kinderen of tot hun huwelijk.

"Het vruchtgebruik van deze twintig gulden is voor de opvoeding en het
groot maken van de kinderen tot hun mondige dagen", zo werd een en ander
omschreven en vastgelegd.
Nu kon de weduwnaar CLAAS ALBERTSZ SWEMMER op 24 december
1752 trouwen met LEUNTJE JERGENSS DE HOLLANDER, een meisje uit
Catwijk. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.

ERFENISSEN:
Op 5 september 1769 verklaart ALBERT KLAASZE SWEMMERT, de tien
gulden uit moeders erfenis te hebben ontvangen.
ALBERT was door zijn huwelijk op 27 augustus 1769 met GERRITJE
ROKUS van DUIN, meerderjarig geworden.
Op 30 januari 1771 kwam van de Bewindhebbers van de Oost Indische
Compagnie bericht, dat GERRIT CLAASSE ZWEMMER van Zandvoort, op
28 januari 1768 zonder testament, op 't schip 's LANDS WELVAREN was
overleden.
Zijn vader CLAAS en zijn broer ALBERT waren zijn enige erfgenamen.
Deze beiden tekenden dan ook voor ontvangst van de nalatenschap, "Zijnde
moeders goet".
A.G.M. van der Oord-Wisker

MOEDERS ERFDEEL.
JACOB WILLEMSZ ZEEMAN trouwde op 10 april 1712 met NELLETJE
CLAASS LOOS en, bijna vier jaar later, werd hun dochter NEELTJE
geboren. Lang duurde dit huwelijk niet want op 28 januari 1720 trouwde de
weduwnaar JACOB WILLEMSZ met de weduwe ANTJE REYERS van der
MEER.
Veertien dagen later verscheen JACOB WILLEMSZ ZEEMAN voor de
voogden van zijn onmondig kind te weten, VOLKERT KLASE LOOS en
CORNELIS WULBORTSZ MASELING . Voor zijn kind NEELTJE gaf hij
hen in bewaring "honderd gulden, een silvere kniptas en een gout ringetje".
Dit was het erfdeel van haar moeder NELLETJE CLAASS LOOS.
A.G.M. van der Oord-Wisker
P.S. Let ook eens op het regelmatig voorkomen van een andere schrijfwijze
van de roep- en familie namen.
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Hiernaast een ansichtkaart met een fort, daar boven op Zandvoortse kinderen
en daar zijn er vier van Bluijs bij, één daarvan Kiek.
Kiek Bluijs, een AOW leeftijd jonger dan op het moment dat zij nu afscheid
nam van het bestuur van het Genootschap.

I

Het middenstuk met de kinderen hebben wij er uit gelicht en vergroot.
van links naar rechts; Nico Boon, Kiek Bluijs, Henk Bluijs, Joop Boon,
Anton Bluijs, Leo Bluijs en Johan de Roode. Het meisje achter Henk Bluijs is
de dochter van Kees Kerkman(Botje), Dientje Kerkman.
Op de achtergrond Riche (hoek Zeestraat), de Mosterdhuizen en Astoria
Hotel. Zal de foto door K.F.A. Brauckman gemaakt zijn?

!

Reacties van Lezers.
Dat na lange tijd de naam van een onbekende, voorkomende op een in "De
KLINK" afgedrukte foto, toch bekend wordt is steeds weer verheugend.
Deze keer gaat het om de man voorkomende in het januari nummer 1991 en
wel op blz.9 links onderaan. Mevrouw. H. Paap-v.d. Mije deelde ons mee dat
dit Evert Keur (Evert van Mijntje) is. Zij leverde enige foto's, met gegevens,
die een andere keer aan bod zullen komen. Dit laatste geldt ook voor een
schrijven van Henk van den Bos LNzn over de \ermaarde boekhandel/kunstgalerij ZWEMMER in Londen. Een Zandvoortse Zwemmer!

OP HET STRAND GESMETEN.
Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust.
Onder deze titel verscheen bij De Walburg Pers b.v. een boek onder redactie
van R.C. Sliggers en drs. A.A. Wertheim.
In die vijf eeuwen vond vijf maal, op 22 juli 1402; 20 april 1520; 2 of 11
maart 1566; 20 febmari 1762 en 17 mei 1781 op het Zandvoortse strand zo'n
groot zoogdier te bewonderen. Het boek geeft in tal van fraaie afbeeldingen
weer hoe de toenmalige kunstenaars dit gebeuren visueel vastgelegd hebben.
Het boek geeft, naast allerlei bijzonderheden rond deze strandingen, een
inleiding over de biologie en het sociale leven van de potvis.
Het chronologisch overzicht leert de lezer dat er 55 potvisstrandingen op de
Nederlandse kust bekend zijn, waarvan Zandvoort dus 9% voor zijn rekening
nam. Een boek met zijdelings relatie tot Zandvoorts verleden!
MW
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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 o n d e r
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 Genoots c h a p . 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 een
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 de h e r e n :
M. Weber, P. Brune, K. C , van d e r M i j e , H L Opheikens e n
C . J . Wester.

VRIENDELIJK VERZOEK
ADRESWIJZIGINGEN e n 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 e e n van d e a d r e s s e n door t e geven.
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