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REDACTIONEEL.
5 februari 1943 werd Wim Gertenbach door een Duits vuurpeloton geëxecuteerd. Aan zijn naaste medewerkers IJS de Jong en Piet Paap - in eerste
instantie beiden ook ter dood veroordeeld - werd aan elk 15 jaar gevangenisstraf opgelegd. Zij overleefden de oorlog.
Het is een bijzonder goede gedachte geweest om de ulo-school, destijds nog
gevestigd in school B, per 1 januari 1948 als WUI GERTENBACH school te
benoemen.
Hoe zinvol, bleek bij de tentoonstelling, die onder de titel "Keuzes", op
initiatief van en door Lou Koper, zijn levensgezellin Rita en dochter Leonique in de aula van de Wim Gertenbach Mavo werd gehouden.
Op indringende wijze werd de jeugdige bevolking van de school duidelijk
gemaakt waar het om ging en 'waar het nog steeds om gaat.
Naast deze jongeren werd de tentoonstelling door vele Zandvoorters bezocht.
Het was onthullend de heer IJS de Jong, tijdens een intemiew op een video
o p n q van enkele jaren terug, te horen zeggen:" ach, het ging eigenlijk
allemaal vanzelf, we deden het tussen ons gewone werk door".
Zo vanzelf was het uiteraard niet. Laten wij er voor waken dat, als onverhoopt de Wim Gertenbach Mavo ooit eens wordt opgeheven, de naam Wim
Gertenbach niet verdwijnt en er zijn in Zandvoort bijvoorbeeld bij toekomstige straatnaamgevingen wel meer bij de Zandvoortse gemeenschap passende
namen te vinden dan van dichters, schilders en noem maar op.
In deze aflevering treft u, zoals altijd in het april nummer, de uitnodiging aan
voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING, doe uzelf en het bestuur het
genoegen en bezoek deze vergadering!
MW
1

"AU PARADIS" de grootste danstent van Europa!

f

U I T N O D I G I N G

I

voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING, die gehouden zal worden op vrijdag 14 mei 1993
in strandpaviljoen no. S "TREFPUNT",
aanvang 20.00 uur.
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AGENDA
1
2

ZANDVOORT danst weer!
Drieduizend vierkante meter zeildoek hangt aan tientallen kabels in de lucht.
Hij is vijftig meter bnxd en zestig meter lang. Aan de binnenzijde is er geen
paal of touw te zien. Ziedaar "AU PARADIS" de grootste danstent van
Europa,
Vlak na de oorlog had men vertier nodig om de verschrikkingen te vergeten.
Veel moois aan de boulevard was vernietigd. Alles moest weer opgebouwd
worden. In ieder geval had men veel ruimte tot zijn beschikking en zo zagen
de duizenden badgasten, die de benauwende warmte van de stad ontvluchtten
om aan het strand verkoeling te zoeken, een nieuwe attractie aan de Noordboulevard verrijzen. Aan tweeëntwintig hoge stalen masten werd een Arnerikaanse vliegtuighangar omhoog gehesen en ingericht als cafe-restaurant en
dancing. Eens stonden onder dit zeildoek tien tot twaalf jachtvliegtuigen ter
bescherming tegen de zandstormen in de Noord-Afrikaanse woestijnen. Nu
konden vijftienhonderd gasten onder het genot van een verfrissend drankje
plaatsnemen. Een grote cirkelvormige dansvloer bood ruimte aan honderden
paren, twee dansorkesten vemrgden met een aantal artiesten een .non-stop
programma van dans- en shownummers.
Toen al een stukie Zandvwrt-promotie. Voor foto's van en herinneringen aan
deze tent en de exacte plaats houden wij ons van harte aanbevolen
H.O.
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Opening
Verslag Algemene Ledenvergadering 14 mei
1992
Jaarverslag van de secretaris+
Jaarverslag van de penningmeester+
Verslag Kascommissie
Behandeling begroting+
Bestuursverkiezing (zie toelichting)
Algemene berichtgeving
Rondvraag
Sluiting

+ Stukken ter vergadering beschikbaar
Volgens rooster zullen dit jaar aftreden:
mevr. Hoogervorst-Schuiten, de hr. Bluijs,
penningmeester en de hr. Koper, vice.secretaris.
Zij stellen zich allen weer herkiesbaar.
Eventuele tegencandidaten op te geven bij het
secretariaat, hetgeen 24 uur vóór de vergadering schriftelijk dient te geschieden.
Na afloop van de vergadering zal de hr. Drommel
weer een aantal van zijn grote verzameling dia's
vertonen van het Zandvoort van lang en niet zo
lang geleden.
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GENOOTSCHAPSAVOND.
Vrijdag 12 februari 1993 werd in een goed gevulde zaal van gebouw "De
Krocht" de traditionele GENOOTSCHAPSAVOND "OUD ZANDVOORT
gehouden, een avond waarop ook menig Zandvoorter "uit de vreemde" van
zijn belangstelling blijk gaf.
Het bestuur slaagt er iedere keer weer in om voor deze avond een gevarieerd
programma samen te stellen, hierbij de leden in staat stellend ook kennis te
nemen van wat er in andere gemeenten op historisch gebied gebeurt.
Deze keer was de heer Lute uitgenodigd om aan de hand van dia's "iets" over
de geschiedenis van Egmond te vertellen Het bleek alras dat de heer Lute in
staat zou zijn diverse avonden geheel te vullen.
Het eerste deel van zijn lezing handelde over de geschiedenis van de abdij en
het slot van Egmond.
Hierbij voerde hij de toehoorders via de Hollandse graaf Dirk I, die in 889 de
abdij stichtte, graaf Jan van Egmond, kamerheer van Keizer Karel V, en diens
zoon Lamoraal, graaf van Egmond op 5 juni 1568 te Bnissel onthoofd, dwars
door de vaderlandse geschiedenis. Naast een blijkbaar onuitputtelijke kennis
over hetgeen hij vertelde beschikte de heer Lute daarbij over een uitgebreide
collectie dia's en was hij bovendien goed van de tongriem gesneden.
Het tweede deel van zijn lezing moest, terwilie van de tijd, aanmerkelijk
beknopter gehouden worden. Hierin werden beelden getoond van het oude
dorp Egmond aan Zee - de gemeente Egmond bestaat uit drie plaatsjes;
Egrnond Binnen, Egmond aan de Hoef en Egrnond aan Zee - waarbij vele
vergelijkingen met het oude Zandvoort opvielen. Dit onderdeel had voor vele
aanwezigen best uitgebreider behandeld kunnen worden.
Een opmerkelijk feit mag niet onvermeld blijven, op één der dia's van het
eerste deel stond Theo Hilbers, zij het in jeugdiger uitvoering.
Na de verloting, met als prijs een model van een badkoets, gemaakt en
geschonken door een lid van de Historisch Modelbouwvereniging Bomschuit
Bouwclub, was het aan Hans Gansner om met een selectie uit zijn films over
Zandvoort de avond te besluiten. De oude roeireddingsboot met de paarden,
de eerste motorreddingboot, beelden van direct na de bevrijding en de
daaropvolgende wederopbouw. Gebouwen na de oorlog verrezen en nu al
weer verdwenen kwamen op het scherm en riepen een stroom van herinneringen op. Een goed besluit van een leerzame Genootschapsavond.
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REACTIES VAN LEZERS.
Een verrassend aantal lezers reageerde op "De brandweer in 1922".
A) Jan v.d. Bos (Grote Krocht), B) ~ i e mvan den Bos (Heimansstraat), C)
Siem van den Bos (W. Draijerstr.), D) Arend van Duijn (W. Kloosstr.) en E)
Gijs Groen (Helmersstr.) noemden vele namen. Dat er soms verschillende
namen voor dezelfde persoon genoemd werden zal geen verbazing wekken
gezien de 70 jaren die na het nemen van de foto's verstreken.
Van links naar rechts genummerd: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'en 9.
1. Laurens N. van den Bos (later opperbranchiieester) unaniem herkend.
2. A) Floor Molenaar (Scharreneusie) of D) van Petenem of E) J. Diikstra.
3. met pet, Dirk Komr. smid uit de Haltestraat door A, C, D en E. Hoewel A
twijfelde en er ook Dirk Keur de mandenmaker van het Schelpenplein in zag,
dit laatste was ook de mening van B.
4. De heer Bakels zonder twijfel zeggen A en E; Bu~erneesterBeeckman
volgens B.
5. Jan van den Bos, de opperbrandmeester zeggen allen.
6. onbekend, een vreemde zeker!
7. Henk van den Bos, de jongste zoon van J. v.d. Bos, door A, B en E.
C meent hier H.Gansner in te herkennen.
8. met pet, Enne1 Kerkrnan (van Burkie) is de mening van A, B, D en E.
9. Hoewel jammer genoeg slechts gedeeltelijk zichtbaar kan dit niet anders
zijn dan C. Dorsman, de smid van het Achterom, vinden A. B. D en E.
Als we een "de meeste stemmen gelden" standpunt innemen en daarnaast het
deelnemen van een smid aan de brandbestrijding hoger inschatten dan van
een mandenmaker. dan kunnen we zeggen dat op de foto staan:
1. L. N. v.d. Bos - 2.? - 3. D. Koper- 4. Bakels - 5. J. v.d. Bos - 6. ? 7. H. v.d. Bos - 8. E. Kerkrnan - 9. C. Dorsman.
De brandspuit staat voor de oude garage, voorheen koetshuis, van hotel Groot
Badhuis, gelegen ongeveer tussen Seinpost en het huis van "de jonge" dokter
Gerke aan de zuidzijde van het Badhuis~lein.
In 1927 liet de din&teur van Groot adh huis, de heer Gunters, naar ontwerp
van architect Joh. Jansen op dezelfde plaats een, zeker naar vormgeving, zeer
moderne garage bouwen. Een blikvanger daarbij was een in het centrum
staande toren.
&n goed resultaat, allen bedankt voor de genomen moeite, en ... laat iedereen
nog eens aan het verzoek om herinneringen aan de evacuatie op te schrijven
denken, tot nu toe bleef het bij het verhaal van mevr. Desmet!
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opend. Lang kon heibiggetje niet van zijn "vrijheid" genieten. De big Was
voor de gelukkige winnaar, mocht deze van zijn buit af willen dan kon hij in
ruil daarvoor achttien Hollandse guldens (ont)vangen!
H.O.
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Het is best mogelijk dat 66n van onze lezers/lezeressen iemand op deze foto's
herkent, of iets wetenswaardigs over deze "sport" weet te vertellen.
Schroom dan niet en bericht het ons!
H.O.
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Storm en een fles zeewater.(een waar gebeurd verhaal)

Jan Snijerplein.

Die zuidwesterstormen vond ik, als ferme stoere jongen, altijd een belevenis.
En maar banjeren met je "poten" door het vuil-witte schuim op het smalle
stukkie strand met allemaal aangespoelde troep zoals ouwe schoenen, brokken
zeil, lampen met zo'n bajonetsluiting, touw en flessen van allerlei soort, van
azijn - tot whiskyfles.
Het was in de jaren voor de oorlog, door de werkloosheid zag je veel
mannen, de handen op de rug en de pet diep over het voorhoofd, de vloedlijn
langs en ook het strand afzoeken naar een verlorer! duppie of wie weet wel
een kwarretje of heel misschien wel een piek want een neut koste toen 'n
cent of zeventien...
In de fles die ik zag liggen tussen het zeewier zat zowaar een briefie!
Het was een beetje bruinige, gewone ronde fles maar pas thuis in de keuken
kreeg ik met wat moeite de kurk eraf. Bijna onleesbaar door tbch bimengedrongen zeewater ontdekte ik M het drogen een aantal woorden in het
Engels. "My name is Harold, I am 12 years old and my adress is ...."
Enfin, met dat beetje woorden en een Engels woordenboekje van school lukte
het me een briefje in elkaar te flansen en ja hoor, na enige weken kreeg ik
een heuse brief uit Engeland (dat was destijds wel iets heel bijzonders!) maar
wel van Hmlds moeder. Het bleek dat H m l d en zijn vriendje na een les op
school over primitieve communicatie op het idee gekomen waren allebei een
fles in zee te gooien met het bekende resultaat, aileen jammer voor zijn
maatje want die had nog niets ontvangen en was dan ook behoorlijk jaloers.
In mijn briefje had ik Harold gevraagd of ie niet een leuk zussie had, maar
'moeders' vertelde dat het zussie nog veel te jong was; 4 jaar en een nakomertje. Later werd het toch nog een leuke correspondentie want wat bleek,
vader zat in de handel, uit- en invoer van vis, hij kwam ook wel eens in
IJmuiden. Jammer dat hij zijn belofte om eens naar Zandvoort te komen niet
nakwam of misschien was daar, met de dreiging van de naderende oorlog,
geen gelegenheid meer voor.
Peter Versteege

Op de hierna volgende hartpagina's ditmaal een foto, overgenomen van een
kalender die vorig jaar uitgegeven werd door de firma Gansner. De gebroeders Gansner hebben de goede gewoonte deze relatiegeschenken met een
bijzondere foto te verluchtigen.
Van deze foto valt wel het een en ander te vertellen. Zoals enige malen op de
muren van de winkel staat geschilderd is het de kruidenierswinkel van Piet
Schaap. niet alleen liet hij zijn naam een aantal malen op deze winkel
vermelden maar daar liet hij het niet bij. Op diverse plaatsen in het dorp
werden door hem kruidenierszaakjes annex snoepwinkeltjes geëxploiteerd. In
de Koningstraathoek Oosterstraat, de Haltestraat, Rozenobelstraat, de afgebeelde winkel Jan Snijerplein/hoek Spoorstraat en ook in Plan Noord Potgieterstraarnelmersstraat.
Daarnaast was hij in het Zandvoortse verenigingsleven zeker geen onbekende
figuur, in tegendeel!
Op de gevel zien wij een bord waarop te lezen staat "Bestelkantoor Kaarseladeveer", het gebouw van deze firma en de inrit er naar toe, is rechts op de
foto te zien. Verder is tussen de winkel en Kaarseladeveer nog zichtbaar de
noordgevel van garage Rinko, gelegen aan de burgemeester Engelbertssuaat,
daarvoor was deze garage stal/koetshuis en woning behorende bij hotel
Kaufmann, beneden aan het duin daarachter was het Zeemanshofje.
Als u zich nu even "DE KLINK" van oktober '92 erbij wilt pakken dan staat
daar op pagina 15 de hetzelfde pand afgebeeld. De kopgevel heeft wel enige
wijzigingen ondergaan, een deur en een "groot" winkelraam ingezet, maar het
is echt dezelfde woning!
MW
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Nieuwe leden.

-

Joseph Teixeira de Mattos (1892 1972).
In het Teyler museum werd onlangs een tentoonstelling gehouden met werken
van bovengenoemde kunstenaar, met o.a. twee gezichten op Zandvoort uit
1923. hij verbleef toen enkele jaren hier. Het is in Zandvoort dat zijn zeer
gedetailleerde stijl van werken, grotendeels tekeningen in potlood of inkt en
aquarel, vorm kreeg. Met dank aan de heer B. W. Duivenvoorden die op de
tentoonstelling attendeerde.
MW
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Dhr. R. H. Bijster
Mevr. Bloemzaad-Kok
Dhr. Th. H. Hubert
Mevr. van Koert
Dhr. C. Koper
Mevr. C. Romkes-Wellenssieck
Mevr. Mr.B. J. N. Sliggers-ter Wolbeek
Mevr. A. M. G. Steetskamp-Jansen
Dhr. T. Vastenhouw
Dhr. J. C. van Vechgel
Dhr. G. v.d. Veld

Lorentzstraat
18
Hyacinthenstr.
31
Paradijsweg
9
St. Bonifaciusstr.
3
van Ostadestraat 2 0
Brederodestr.
122
Paulus Pottentr. 13
Veldzigtlaan
22
Koninginneweg 13rd
Hasebroekstraat 10
Zandvoortselaan 27

Zandvoort
Santpoort-Noord
Zandvoort
Leidschendam
Zandvoort
Zandvoort

Lisse
Haarlem
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort

Overgrootmoeder ANTJE HOLLENBERG-DRAYER.

Na het overlijden van haar man Dirk hertrouwde Aaltje Koper met C. van der
Werff (Kees). Ook voor deze was het een tweede huwelijk. Uit zijn eerste
huwelijk had hij 2 dochters, Wiliempje (iater getrouwd met-koster-doidgraver
Klaas Terol) en Get; zoals gezegd had Aaitje één zoon Arie Jan.
Uit dit tweede huwelijk werden nog geboren een zoon Jan en een dochter
Aagtje; deze laatste (geboren in 1892 en overleden in 1991, zie ook Gedenkboek 0. H. 100 jaar) trouwde met T. Koper, aannemer. Zij woonden vele
jaren aan de Kostverlorenstraat in huize "At Home" tegenover de Jan Steenstraat. Hij had daar ook zijn werkplaats met vele machines, als gevolg van de
recessie in de dertiger jaren verhuisden zij naar de Spoorstraat en nadien naar
Zuiderstraat 11. T. Koper overleed 1 december 1961.
Naast deze "familie gegevens" schreef de heer C. Hollenberg, die als één van
de genodigden de jubileumreceptie van Onderling Hulpbetoon bijwoonde, aan
K.C. v.d. Mije Pzn ais voorzitter van O.H. het volgende ;
" Het gedenkboek heb ik met veel interesse gelezen en herlezen. Hulde voor
de uitvoering en voor de redactie. Het is een prachtige herinnering aan het
vele (pioniers)- werk, dat in de loop der jaren is verricht door eenvoudige
mensen met een gezond verstand.
Vele van de in het boek genoemde en afgebeelde mensen heb ik gekend en het
is ontroerend nog weer eens met hen "de tijd van toen" te mogen beleven.
D e receptie in de Raadzaal op 1 oktober jl. was een groot succes; ik had een
aantal wat oudere mensen verwacht maar zeker niet een geheel bezette zaal.
,I

Dcze lovende woorden meende ik hier te moeten weergeven daar hierin
duidelijk wordt verwoord hetgeen het bestuur van 0.H met de herdenking van
het 100 jarig bestaan voor ogen stond.

Van de heer C. Hollenbeig te Leiden.is bovenstaande foto afkomstig waarop
Anette Bruyn en haar grootmoeder Antje Hollenberg-Drayer.
Antje Drayer was getrouwd met Ane Jan Hollenberg (geb.1830-oved.1906),
uit dit huwelijk werden twee kinderen gebaren, Dirk en Leentje.
Leentje was de moeder van de op de foto staande Anette Bruyn; Dirk
Hollenberg trouwde met Aaltje Koper uit welk huwelijk op 25 september
1882 geboren werd Arie Jan Holienberg. Het was deze Arie Jan Hollenberg
die later tot aan zijn overlijden op 18 maart 1978 zo'n belangrijke rol zou
spelen binnen de Zandvoortse gemeenschap en ook daar buiten.

Over de heer P. J. de Braal (gedenkboek blz. 19) weet de heer Hollenberg
nog het volgende:" Hij was geen journalist van beroep maar Hoofd van een
school in Amsterdam; het is echter mogelijk dat hij stukjes schreef over
Zandvoort in het Haarlems Dagblad. Wij hebben de heer en mevrouw De
Braal goed gekend; zij woonden in het begin van de Haarlemmerstraat in een
van de hoog gelegen huizen t/o de Koningimeweg, naast het huis van de
Gemeentearchitect Jansen. De Braal was voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur, waarvan mijn vader (Arie Jan Holienberg) penningmeester was.
Dit penningmeesterschap (1924 - 1934) betekende elke zaterdagmiddag in het
Raadhuis geld uitbetalen aan mensen die dit naar het oordeel van het Burgerlijk Armbestuur nodig hadden ( al dit - vrij ondankbare - B. A. werk "pro
MW
deo", kom daar nu eens om! )"

POST en T E L E G R A A F K A N T O O R . ( f o t o hr. Zwaan)

Het eerste "echte" postkantoor van Zandvoort,
Kerkstraat n" 28. Het Post en Telegraafkantoor
(nog geen Telefoon) zou daar gevestigd blijven
tot, aan het einde van de vorige eeuw, een
nieuw pand betrokken werd. Het gebouw aan
de Kerkstraat, waarin later jarenlang boekhandel Van Petegem gevestigd was, is er nog
steeds dit in tegenstelling tot het "nieuwe" postkantoor dat begin zestiger jaren gesloopt werd.
U zult op de foto tevergeefs het huisnummer 28
zoeken, wel echter staat boven de deur de
aanduiding 'D14'. Ter onderscheiding van de
verschillende huizen kende men vroeger wijknummers. Enige voorbeelden hieivan zijn : het
Badhuis voor Minvermogenden: E 10, het
Groot Badhuis: D 120, de R. K. pastorie: B
281.
Naderhand, begin deze eeuw, werden straatnamen met daaraan gekoppeld een huisnummer
ingevoerd.
Op de brievenbus ziet u dat het publiek ook
toen al verzocht werd voor te sorteren en wel
op drukwerk of briefpost.
Boven de brievenbus de openingstijden - op
werkdagen 13 uren en op zaterdag 6 uren aaneen geopend - gevolgd door de buslichtingen,
6x daags behalve op zondag!
Opvallend is het gebniik van een tweetal tijden,
spoortijd en plaatselijke tijd, boven de deur een
klok die gewis de spoortijd aangeeft.
De
verschillende spoorwegmaatschappijen in ons
land gebruikten sinds 1890 de Greenwich-tijd
deze liep 20 minuten achter op de plaatselijke
of nationalc(Amskrdamse)tijd. op 23 juli 1908
wed bij wet de Amsterdamse tijd de officiële
Nedcrlandse tijd.
De tijdrekening welke we nu gebniiken, de
Middeneuropese tijd, loopt 40 minuten voor op
de Amsterdamse tijd.
MW

Een voorval ten tijde van de Tachtigjarige oorlog.
De ruiter-kapitein Don Rodrico Zapata was uitgezonden door de bevelhebber
van 's Gravenhage om in Amsterdam proviand en kruit te halen. Hij keerde
met zijn manschappen na een moeilijke tocht door waterrijke veengebieden en
slecht begaanbaar duingebied via het strand, de natuurlijke heirbaan, terug.
Over land vreesde hij sterke tegenstand te ontmoeten en de meeste bruggen
waren vernield.
Langs het strand voort marcherende, kwam hij tegen het vailen van de avond
bij het dorp Santvoort en hij besloot daar zijn manschappen te laten overnachten. Ook de trekpaarden voor de karren waren aan rust toe.
Hij zond vier ruiters vooruit om de inwoners van het dorp gerust te stellen en
hun te laten weten dat hen, indien zij de wapens tegen de soldaten van de
Koning niet opnamen, geen leed zou geschieden.
Hollanders aangevuld met huursoldaten, in totaal ongeveer 680 man sterk, die
het dorp bezet hielden bemerkten de komst van de ruiters.
Er was een bolwerk gemaakt van 12 stuks geschut en op de nadering van de
ruiters werden deze afgevuurd. Men meende, door de reeds ingevailen
duisternis misleid, met een veel groter aantal soldaten te maken te hebben.
Don Rodrico liet hierop de legertros in de duinen onderbrengen en zond een
20 tal soldaten onder aanvoering van een Vaandrig op verkenning uit om te
zien op welke wijze het dorp verdedigd werd.
De verkenners slaagden in hun opdracht en hierna viel Don Rodrico Zapata
het dorp binnen langs een niet verdedigde plaats.
De bezetting, grotendeels bestaande uit huurlingen, bood weinig tegenstand
en sloeg al snel op de vlucht. De Spanjaarden sabelden tachtig man neer en
maakten een vaandel buit, in het dorp was verder geen levende ziel te
ontdekken evenmin was er voedsel te vinden.
Het legertje van Don Rodrico Zapata overnachtte in het dorp en trok de
volgende dag verder langs het strand, richting 's Gravenhage.
Het dorp werd, na de afmars van de hoofdmacht,in brand gestoken.
Dit voorval vond waarschijnlijk plaats in het begin van het jaar 1573, na de
val van Enkhuizen en voor het vertrek van Alva in datzelfde jaar 1573.
Ton Drommel

Het is misschien wel bij deze krijgshandeling dat de laat middeleeuwse kerk,
in 1618 weer opgebouwd, werd verwoest. Zeker zal Zandvoort in die jaren
vaker gebrandschat zijn door rondtrekkende huurlingen daar in 1572 tot juli
1573 de stad Haarlem door de Spanjaarden belegerd werd.
MW

"DE KLINK" januari 1993 pagina 10 en I!
Het is gebleken dat de foto geplaatst op de hartpagina's van onze vorige
aflevering wel enige toelichting behoeft, menigeen heeft zich afgevraagd waar
dit toch wel mocht zijn. Het geven van deze toelichting in deze uitgave heeft
het voordeel dat u de bewuste foto bij het lezen er naast kunt leggen.
Het duintemin op de voorgrond maakte deel uit van het terrein van de
spoorwegen. De grens van dit terrein liep op 70 cm uit de woningen en de
enkelspoors rails, ten behoeve van het goederenvervoer, liep ongeveer van
rechts onder aan de foto, op een afstand van ca. 40 meter uit de huizen, naar
het viaducct, de brug, waarvan links op de foto de aanzet te zien is.
De breedte van de doorgang op railhoogte was 12.50 meter, over de brug liep
de Zeestraat evenals de rails van de electrische trambaan die liep van het
Kostverlorenpark naar het spoorwegstation bij de Passage, maar na korte tijd
in 1884 al werd opgeheven.
Ten westen van het goederenspoor was, tegen de zeestraat aan, een los- en
ladingplaats voor schelpen ter grootte van ongeveer 50 M X 30 M.
Na de verplaatsing in 1909 van het station vanaf de Passage naar zijn huidige
plaats werd het goederenspoor eveneens verplaatst en wel naar de plek waar
het nu nog gelegen is. Goederen worden er echter nu niet meer aangevoerd
evenmin als schelpen afgevoerd.
De eerste rij huisjes is gelegen aan de Spoorbuurtstraat. Het huisje met de
raampjes, Spoorbuurtstraat 3, was de woning van Arie Drommel, mijn
overgrootvader, die voorman-lijnwerker bij het spoor was.(hij staat met twee
collega's in "Kent u ze nog ... de Zandvoorters deel 2" op afbeelding 16.)
In deze woning kwamen hij en zijn vrouw Teuntje Drommel-Dijkstra, op 3
maart 1924 tragisch om het leven ten gevolge van kolendampvergiftiging.
Terugkerende naar de foto zien wij links een bekend punt, het witte huis is
het pand waarin nu de "Zeestraat apotheek" gevestigd is. Omstreeks 1890
kennelijk een café gezien de tekst op de muur 'café Wilhelmina'.
De kleine huisjes met blinde gevel staan met de voorzijde , met een erf van
ongeveer 8% m diep, aan de Achterweg net als nu nog het geval is.
Ter rechterzijde van de foto is nog zichtbaar het dak van het Diaconiehuis
van de Nederlans Hervormde gemeente, het latere Hulsmanhof.
Op de achtergrond het witte huis aan de Kostverlorenstraat is Groot Kijkduin,
vacantie- en herstellingsoord (nu hoek Kostverlorenstraat/Julianaweg) iets
verder de gebouwen van de Amsterdame Vakantie Kolonie.
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WERKVERSCHAFFING.

w

Om zo'n kuil te graven moeten heel wat kruiwagens zand verzet worden! In
1937 werden, door werklozen in werkverschaffing, in Plan-Noord velden voor
de Zandvoortse Hockey Club aangelegd. Toen 17 september 1955 deze
vereniging het nieuwe complex "Duintjesveld" in gebruik nam, heeft
Zandvoortmeeuwen, naast haar twee velden, ook dit oude hockey terrein in
gebruik genomen en in 1964 op eigen kosten uitgebreid met een trainingsveld. Ook "de Meeuwen" moesten vertrekken en nu staat daar een geheel
nieuwe woonwijk, gereed gekomen in 1992.
Het is lang geleden, toch al weer 56 jaar, maar misschien herkent iemand
zichzelf of een bekende op deze oude krantefoto van dhr. H. Lulcassen.
Laat het ons dan weten s.v.p.
H.O.

Kent u ze (nog), deze Zandvoorters in den vreemde, in Harderwijk?
Natuurlijk, zullen velen onder onze lezers zeggen, maar naar schatting is deze
foto toch snel al weer een dertigtal jaren oud en voor men het weet is het te
laat om ieders naam te weten te komen en voor latere generaties vast te
leggen. Om in één keer, in een volgende aflevering, alle namen te kunnen
publiceren vraag ik uw d e r medewerking.
Om u op gang te helpen, zoals het behoort, links op de foto Arie Kerkrnan
(oud Wethouder) en bescheiden rechts geheel achteraan Piet Keriunan,
eigenaar van de busonderneming.
MW
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