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REDACTIONEEL
Met dit nummer is de 13, jaargang voltooid. Misschien dat het aan dit
nummer 13 te wijten is maar het stuk getiteld MONUMENTEN in de vorige
aflevering heeft bij enkele leden verwarring zo al niet boosheid teweeg
gebracht. Echter het Genootschap bepaalt niet welk pand, op welke monumentenlijst dan ook voorkomt. De gepubliceerde Lijst Monumenten Inventarisatie Project bevat die objecten, waarvan de heer van der Kleij van mening
was(is) dat zij voor bescherming in aanmerking zouden moeten komen.
Zoals ik al opmerkte is Cén pand(Bennoheim) inmiddels al gesloopt en hoek
OranjestraatJGrote Krocht volgt spoedig, m.a.w. er dient nog een gehele
procedure doorlopen te worden alvorens een (uw) perceel op welke monumentenlijst dan ook geplaatst wordt.
De heren Cense en Wagenaar hebben geen zitting namens het Genootschap in
de Plaatselijke Monumenten Commissie.
Het is verheugend te kunnen melden dat diverse leden een bijdrage toezenden, het is niet altijd mogelijk tot plaatsing over te gaan en soms zal er enige
tijd voorbij gaan, maar wij verzekeren u dat wij voor ieder medewerking en
reactie dankbaar zijn.
In dit nummer op de hartpagina een schitterende opname van huiswaarts
kerende schelpenvissers, de paarden elkaar gewoon volgende.
Schelpen schijnen weer in trek te zijn, alleen worden ze nu, verpakt in zakken
klaar voor de verkoop, per tractor van het strand gehaald.
Onder het pseudoniem "WOOD" gaat de heer Arend Bos schuil, zoon van de
bekende rijwielhandelaar en P.T.T beambte uit de Grote Krocht. Onder dit
pseudoniem publiceert hij in de Rijnswoude- en Gouwe-koerier. U zult meer
van hem lezen in de toekomst.
M.W.
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18 augustus 1943, een fatale dag.
In de vijf, toch al donkere bezettingsjaren zijn een aantal dagen geweest die
voor Zandvoort met recht als "zwarte dag" aangemerkt kunnen worden.
Eén van die dagen was 18 augustus 1943. De Duitsers hadden opdracht
gegeven om aan strand gespoelde en door hen gedemonteerde projectielen op
te halen. Ambtenaren van de dienst van Publieke Werken werden daarmee
belast tezamen met de voerman Piet Schelvis. Met een platte wagen op
autobanden vertrok men naar het strand, vergezeld door Duitse grenspolitie en
een detachement Brits Indiërs, ex krijgsgevangenen die bij het Duitse leger
waren ingedeeld en in Zandvoort gelegerd waren.
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de weg onderstoven met zand, toen de zwaar beladen wagen net de doorgang
gepasseerd was liep deze vast. De Brits Indiërs en enkele Zandvoorters
moesten de wagen duwen terwijl de paarden trokken. Daarbij kwam de
wagen scheef te staan, de vracht ging schuiven en de bom raakte los, schoof
onder de wagen en ontplofte. De gevolgen waren verschrikkelijk.
De voorheen zo vredige Strandweg was in een slagveld veranderd.
Dr. van Fraassen was die dag op zieken bezoek in Heemstede. Dr. Gerke en
dhr. A. Loos waren echter wel in de buurt en verleenden de eerste hulp. Jan
Keur en Chris Visser waren op slag gedood, Engel Keesman en Piet Schelvis
werden ernstig gewond. Eén Duitser eveneens op slag gedood en een ander
overleed in het ziekenhuis. Bij de muur lagen acht Brits Indiërs over elkaar,
ook zij hadden het leven verloren, verscheidene anderen overleden later.
De twee paarden van Bank Schelvis moesten ter plekke afgemaakt worden.
Gewonden en doden werden voorlopig naar "Ons Huis" vervoerd en vandaar
per ambulance naar Haarlemse ziekenhuizen. Daar men echter ambulances
tekort kwam werd het expeditie bedrijf van Piet Kerkrnan ingeschakeld, die
met zijn beide vrachtwagens ook slachtoffers wegbracht.
18 augustus 1943 een zon overgoten, maar "diep zwarte" dag.
H.O.

Een bericht uit betere tijden!

Op hct strand werden de onschadelijk gemaakte projectielen op de wagen
geladcn, doch op de terugweg vond men langs de vloedlijn een grote aangespoclde vliegtuigbom. Hoewel deze niet gedemonteerd was, beslisten de
Duitsers dat de bom toch meegenomen moest worden. Alles vastgesjord met
touwen keerde de wagen, met ervoor twee paarden van Bank Schelvis,
hotsend en stotend terug. Beneden aan de strandweg was deze afgesloten met
een twee meter dikke betonnen muur waarin aan de noordzijde een nauwe
doorgang was gelaten. De wagen kon er net door, maar aan de landzijde was
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Slechts een uur vanaf Amsterdam. is dit niet alleraardigst?

REDDINGSPOGINGEN BIJ HET VERGAAN VAN DE SALENTO.

RIJKE STINKERDS.

Hommage aan Hendricus Johannes ter Wolbeek en het onbekende reddingbootpaard.
(Herinneringen bij een aquarel van Paul Albers.)

Na 247 jaar werden nabij het plaatsje Doornik in België, 12 uitstekend
bewaarde skeletten gevonden van gesneuvelde Engelse soldaten die in 1745
de dood vonden in de slag om Fontenoy. De Engelsen vochten toen zij aan
zij met de Nederlanders tegen de Fransec. In het graf trof men zelfs de
kanonskogel aan die hen van het leven beroofde. De Fransen wonnen deze
slag met achterlating van 900 doden terwijl de Engelsen en Nederlanders
5000 op het slagveld achter lieten. ten opzichte van de 2, wereldoorlog was
deze slag maar een kleine schermutseling want de 2, wereldoorlog heeft aan
62 miljoen mensen het leven gekost en zeker meer het aantal gewonden.
Tijdens deze tweede wereldoorlog werd de gehele Nederlandse kust tot "spergebied" verklaard. Vele huizen, hotels en torens aan de kust moesten worden
afgebroken om plaats te maken voor bunker stellingen en geschut torens om
aanvallen van vliegtuigen uit Engeland tegen te gaan en om een eventuele
invasie door geallieerde legers te voorkomen.
In Zandvoort trof men nog vele oude vissershuisjes aan die voor of tijdens de
Franse overheersing werden gebouwd. Tijdens de afbraak trof men bij een der
huisjes een dubbele muur aan. Bij het afbreken van die muur stuitte men op
een gemummificeerd Franse legionair in vol ornaat. Zelfs de blauwe pantalon
met bies, rood van kleur, was nog enigszins zichtbaar. Bij het aanraken van
het geheel viel alles als stof uit elkaar. In die Franse tijd wist men ook van
wreedheden alhoewel het toen eerlijker toeging dan de oorlogen van heden.
Als men vroeger rijk was of een zeer gezien persoon of men had veel voor de
gemeente betekend of men had een adellijke titel dan werd men in de kerk
begraven. De burgers en buitenlui rondom de kerk en de armen ergens buiten
een stad of dorp.Tijdens de Franse overheersing in het jaar 1795 kwam er een
verbod om mensen, wie dan ook, in een kerk te begraven. Misschien is het
niet aan ieder bekend maar de uitdrukking :"een rijke stinkerd" komt hieruit
voort.
De eerste 3 h 4 weken was de stank in de kerk ondraaglijk en de kerkgangers
gingen met zakdoeken voor de mond ter kerke. De nederlanders trokken zich
niets van deze Franse wet aan en dit heeft tot na de Franse overheersing
geduurd n.l. tot 1827. Toen heeft men bij Koninklijk Besluit beslist dat vanaf
1 jan. 1829 geen doden meer in kerken mochten worden begraven. Bijna in
alle kerken in Nederland heeft men de grafkelders leeg gehaald. alleen in
Delft worden leden van het Koninklijk Huis nog bijgezet in de Koninklijke
grafkelders.
WOOD
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Ja, als ik daar naar kijk dan herinner ik mij weer levendig die stormdagen in
de laatste week van november 1928. We stonden daar hoog boven het strand
op de duinreep, de drie broertjes Van den Bos, Jan, Simon en ik. 's Morgens
om half zes had vader ons gewekt en hoorden we buiten, daar boven aan het
Schuitengat de paardehoeven trappelen, de ijzeren banden van de wielen
knarsen op de schelpen en de trekkettingen rammelend slepen op de straatstepen. De reddingsboot ging uit! Vlug de Meren aan, de zwarte hoge schoenen,
jas, das en muts, en met vader mee in de storm van de donkere morgen. Voor
het huis omlaag naar 't strand en speurend naar den einder over een kokende
bruisende zee, die wit was onder een schemerachtige lucht met grijze, zwarte,
voortgejaagde wolkenflarden. Naar de kop van de Zeeweg, daar was een
schip gestrand! Een uur lopen tegen de noordwester. Met het gebulder van de
zee en de wind in je oren. Naar de vierde paal! Het was maandagmorgen, 26
november 1928. Jan was twaalf, Simon was acht en ik was tien. En daar
stonden we dan boven op de duinreep ter hoogte waar later het Karrewiel zou
staan. Want de reddingboot was te water gegaan. De dageraad was inmiddels
aangebroken en we waren omhoog geklauterd tegen het steil afgekalfde duin
om verder te kunnen zien en de reddingboot beter te kunnen volgen in zijn
omhoog en omlaag tussen de huizenhoge golven. Ver weg, voorbij de
bruising van de vierde bank, lag dwars voor de kust het grijs zwarte silhouet
van dek, stuurhut, pijp en laadmasten van een schip. Eigenlijk voor het blote
oog moeilijk zichtbaar, maar toch herkenbaar.
Maar de grote spanning lag nu bij de mannen aan de riemen in de reddingboot. Het waren IJmuidenaren die, gelijktijdig met de Zandvoorters op de
plaats des onheils gearriveerd, zee gekozen hadden. De Zandvoorters hadden
dat weekend al een bijzonder zware redding achter de rug, bij de zesde paal
om de zuid. Een zware succesvolle onderneming, maar ze waren ook nu weer
bereid. Was er op zaterdagmiddag gevochten tegen een ontzettend sterke
vloedstsoom langs de kust, waarbij de poging om de branding van twee
zandbanken te passeren drie maal opnieuw moest worden ondernomen; nu
moest de branding van vier onderzeese banken worden gepasseerd.
Het leek de IJmuidenaren, ervaren vletterlui als ze waren, een heel eind te
lukken en reeds twee waren ze gepasseerd. Hoe klein is toch zo'n flinke
reddingboot, als je hem uit een golfdal weer moedig ziet opklimmen tegen de

" Het is hier levenden naar de doden brengen", had schipper Willem Paap

volgende aanbruisende roller. En hoe reddeloos verlaten lijkt die handvol
mannen, in zo'n ontoombare zee. Wie zal hen redden als er iets gebeurt?
Het was de tweede poging die de mannen ondernamen. De eerste was door
storm en zee afgeslagen, te ver verlijerd door de sterke ebstroom om nog
succes te hebben. Terug naar 't strand, op de kar getrokken, een kilometer de
noord in gebracht en daar weer te water gelaten, de golven ingedoken. Met de
toenemende dageraad konden de jochies daarboven op de duinreep alles
steeds beter volgen. Er hadden zich al heel wat dorpelingen daaronder op het
strand verzameld, onder wie vrouwen en familieleden van de reddingboot
bemanning. Allen in grote spanning om de IJmuidenaren die daar hun leven
waagden. De afstand naar het gestrande schip leek onmogelijk ver voor dat
dozijn mannen daar in die notedop. Met hoeveel moeite en gevaren hadden
de Zandvoonse reddinglui anderhalve dag geleden na drie pogingen tenslotte
nog op het nippertje de hoog op het strand geschoven Hamburgse Heinrich
Podeus bereikt. Toen de zee later gekalmeerd was kon je met laag water om
de schuit heen wandelen. Maar deze Italiaan uit Ban, de Salento, lag een
kilometer uit de kust tegen de vierde bank. De reddingboot was nog maar
halverwege op haar riskante onderneming en de zee was door de ontzettende
branding bij de zich onder water bevindende zandbanken eigenlijk onbevaarbaar geworden door de zich hoog verheffende omslaande bruisende watermassa's.
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van de Zandvoortse reddingboot gezegd, met de nog verse ervaringen van
Zaterdag 24 november in de botten. En hij had geweigerd zee te kiezen met
zijn mannen. Hij achtte de situatie onmogelijk en nam ter plekke de verantwoording, de levens van zijn mannen er niet aan te wagen. De Zandvoortse
visser kende het best die riskante zandbank kust, waar bij een normale stevige
bries het in zee steken om de open zee te bereiken voor de kustvisserij steeds
een zaak van berekening en zeemanschap was. In zee steken en aan land
komen, aan deze manoeuvres heeft de oude strandvisserij veel vissers
verloren. Dat sprak uit Willem Paap. Geen gebrek aan moed was het bij deze
bedachtzame stoere man, maar kennis van zaken en het kennen van zijn
verantwoording. Helaas, de zee gaf gelijk daarop het tragisch bevestigende
antwoord. Een geweldige watermassa stuwde opeens de schuit met mannen
recht overeind op de achtersteven, wierp de boot om over de punt in een diep
waterdal en bruiste over de kiel en de drenkelingen verder.
Dat was niet mogelijk wat de jongetjes zagen, daar staande tussen de zwie-pende helmpluimen boven op de hoge duinreep. Die boot en die mannen! Zo
straks op het strand, met reddingvesten en roeiriemen! Ze hadden er zo
onneembaar stoer uitgezien in hun jongens ogen. Ongelofelijk, dat de zee dat
kon. Waar was de boot? Daar had je'm weer! .Maar och, met de kiel naar
boven, stuurloos heen en weer geworpen. En waar waren de mannen? Wat
een ontzetting, geen man meer te bekennen in dat woedende water. Stom en
verslagen stonden ze daar naar die woedende zee te staren. Maar opeens een
kreet van verrassing en hoop. Kijk! Daar klimt er CCn omhoog tegen de
omgekeerde schuit! En nog CCn en nog CCn! Handgrepen onder de boot! Dat
vonden de jongens maar geweldig, dat gaf een opluchting! En zie, zelfs het
merendeel der mannen scheen erin te slagen zich nog uit die kokende
kolkende watermassa op te hijsen tegen de omgekeerde boot om zich eraan
vast te klampen. Of het allen waren en of ze zo veilig het strand zouden
bereiken, dat bleef een grote, grote spanning, Want de zee was niet tevreden
en sloeg toe met huizenhoge schuimende rollers.
Het strand lag nog zo ver. Daar liepen de vrouwen te huilen en de mannen
vroegen vertwijfeld: Wat nu? Men hoorde roepen: Nu moeten de Zandvoorters de zee in! Er was een heen en weer. Wel zag men hoe storm en water de
boot nader naar het strand wierp, waar roller na roller uiteindelijk z'n woeste
loop beëindigde, schurend met een sterke ebstroom langs de kust, waarin een
mens haast met geen mogelijkheid kon blijven staan. In deze kolkende
situatie te redden was wel gelukt tegen de lijzijde van de hoge wand van de
Heinrich Podeus, met een grijplijn, door de schepelingen

omlaag geworpen en gegrepen door de oude Jan Kerkman (Janbroer), de
voorman op de steven van de reddingboot. Een neer gelaten touwladder en
grijplijn bleken daar onmisbaar te zijn geweest bij het redden van twee dozijn
schepelingen. Maar hoe nu hier, een heen en weer geworpen object, als een
groot stuk wrakhout, scheef en dwars schuivend voor de ontzettende rollers,
geen enkel vast punt biedend, hoe dit te enteren en de zich vastklampende
mannen een beter houvast te bieden aan een tweede op en neer dansende
reddingboot? Geen moment zou deze scheef of dwars voor de kustrollers
mogen komen te liggen op gevaar van kapseizen, op gevaar voor het eigen
leven. Schipper Willem Paap kreeg een dramatisch gelijk dat het niet kon!
Eigenlijk speelde zich toen op het strand in een zeer korte spanne tijds een
groot probleem af onder de mannen die het konden weten en die het zouden
moeten klaren. Uitgesproken of niet uitgesproken! Maar dat dilemma was er.
Daarin bracht Jan ter Wolbeek een snelle beslissing. De jongetjes waren van
de steil afgekalfde duinreep omlaag gesprongen en gegleden naar het strand.
Daar gebeurde iets waar ze vlakbij wilden zijn. Het was ongelofelijk! Een
man was te paard gesprongen en dreef dat dier de zee in ter hoogte van de
omgeslagen boot. Hij had het einde van een zeer lang touw in de hand en
vele mannen op het strand grepen deze grijp-lijn, klaar zich mee te water te
begeven. Het was een ongelofelijk staaltje van moed, van zelfvertrouwen en
van vertrouwen op een dier.
Ter Wolbeek behoorde niet tot de manschappen van de KNZRM. Hij had
een voermansbedrijf achter de Zuid-boulevard op de hoek van Mamixstraat
en Marisstraat. Hij wist van omgaan met paarden. Ter Wolbeek was te fiets
naar de plaats van de ramp gekomen en had zich in dit kritieke moment tot
het paardevolk van de reddingboot gewend: de schelpenvissers die hun
paarden altijd voor de reddingboot bereid hielden. Of het een paard was van
de jongens van Vossen, van Bank Schelvis, van Vok de Beer, van de Witkop,
van Jan Kokke, Gerrit van Steek of van Jaap Leut? of zelfs van Vogerazzy,
de Hongaarse beschermeling van ome Gijs de Kouwe? We weten het niet. in
ieder geval was het een vreemd paard voor de man die er op zat en die alle
mannen vooruit ging. Het was een gods-wonder zoals die man met dat paard
de zee de zee in draafde en dwars door golf na golf heen dook. "Ik drukte het
paardenhoofd krachtig omlaag als ik ook zelf voorover moest bukken voor
zo'n golf; en dan maar dwars er door!" vertelde Ter Wolbeek later. Een eind
achter zich een grote sliert mannen aan de grijplijn, waar tussen de jongetjes
Vader en oom Jan van den Bos zagen, maar voor de ruiter uit de beukende
golven met de nader geworpen boot met krampachtig zich vastklemmende
drenkelingen erop.

Ter Wolbeek dacht zijn hele leven later met bewondering aan dat dier, dat
zich zo direct overgaf aan de wil van een mens op zijn rug. De vrees was, dat
de boot nog een keer zou kantelen waardoor de verkleumde, uitgeputte
IJmuidenaren zouden loslaten en meegevoerd worden in het zog van de sterke
ebstroom. De Zandvoorters stonden bijwijlen tot de hals in het water aan de
grijplijn. Gelukkig wisten man en paard de ongeluksboot te bereiken en was
er één slachtoffer die een hand dorst los te laten, de lijn wist te grijpen en
aan een handgreep te bevestigen. Zo trokken de Zandvoorters. de boot naar
zich toe en bereikte men de ongelukkigen, die men stuk voor stuk nog met
grote moeite door het eindeloos af en aan stromende zeewater aan land
bracht. Daarvan vertelt de latere schipper van de Zandvoortse reddingboot,
Floor Koper, hoe hij zich vasthoudende aan die gnjplijn, Piet Visser naar het
strand bracht. Piet Visser heeft deze verschrikkelijke tocht niet overleefd en
met hem Reijer King. Hulp was er inmiddels van veel kanten gearriveerd
daar op het Bloemendaalse strand.
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Ter Wolbeek bracht tenslotte het paard behouden terug naar de eigenaar.
Kletsnat zocht hij zijn droge jekker, die hij ergens op het strand had achtergelaten. Hij vond de jas nergens en zag die ook nooit weer. Hij stapte zo op de
fiets en reed naar huis, naar Zandvoort terug. Ook vader en oom Jan, nat tot
op het hemd, gingen huiswaarts, vier kilometer lopen, verkleedden zich daar
en gingen weer aan het dagelijkse werk. Vader werd de volgende dag bij de
bovenmeester geroepen. Hij kreeg een ernstige waarschuwing voor ongeoorloofd schoolverzuim. Wat bleek? De drie zoontjes hadden er een hele vrije
stranddag van gemaakt. Dat was vader ontgaan, want de schavuiten waren
wel, hongerig zoals altijd aan de warme maaltijd gekomen, om twaalf uur,
keurig tussen de schooltijden. Vader kennende gingen ze wel te ver. Maar
vader heeft er ons geen woord over gezegd. Hij begreep kennelijk dat wij ons
die dag niet konden losmaken van de zee en het strand, waar hijzelf ons had
heen gebracht. Moeder vertelde het ons later. Het mocht nooit meer gebeuren.
Meer hoorden wij er niet van. Maar ook Ter Wolbeek hoorde nooit meer iets
over die dag. Die dag dat hij zijn leven waagde voor de IJmuidenaren.
Het is dit jaar vijfenzestig jaar geleden. Maar nooit zal ik vergeten die nacht
en dag dat de Salento een kilometer uit de kust met man en muis verging, die
Omgeslagen reddingboot en vooral die man met dat paard in de stormzee.
L. N. van den Bos(Brevoort bai Aelte)
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WAAROVER SPRAKEN ZIJ.

NOORD HOLLANDSCHE ARKADIA

Evert Pieterse van Duin, in 1759 getrouwd met Leuntje Evertsz Groen, had in
het jaar 1801 nog vijf kinderen. Evert vond dat nu de tijd gekomen was om
eens ernstig met zijn twee zonen en drie dochters over de toekomst te gaan
spreken. Wat er allemaal precies werd besproken zal wel een geheim blijven,
maar een deel van de genomen beslissingen werd vastgelegd in een akte van
9 augustus 1801.
Hierin kan men o.a. lezen dat; Evert Pietersz van Duin - met toestemming
van zijn dochters Marijtje, Aeltje en Willemijntje - met zijn zonen Pieter en
Jacob tot een overeenkomst was gekomen.
Zijn zoon Pieter zal erven het huis en erve gelegen in het dorp aan het
Slagveld, ten zuiden van Arie Volkertse Schuit, ten noorden de Wildernis, ten
westen het Gemene pad en ten oosten Gerrit van Velzen. Zolang zijn beide
zonen in leven zijn zal het erf gezamenlijk door de broers worden gebruikt.
Bij overlijden van een van hen is dit huis voor de langstlevende. De vrouw
van de eerst stervende zal het hierna te noemen perceel krijgen.
Zoon Jacob erft huis en erve in het dorp ten zuiden van Jacob Leendrtsz
Koning, ten noorden Aelbert Kl. van Velzen, ten oosten Arie Volkertsz
Schuiten, ten westen Jan Bos. Als Pieter eekt sterft dan krijgt zijn weduwe
dit huis met het halve erf, of zij mag, gezamenlijk, gebruiken het erf op
eerder genoemd perceel. Waarna Jacob het eerst genoemde huis in gebruik
moet nemen. Alles onder voorwaarde dat vader Pieter gedurende zijn leven
"naar welgevallen beschikkingen kan maken".
Waarna de vader en zijn vijf kinderen met duidelijke handtekeningen de akte
ondertekenen.

Een tiental jaren geleden kocht ik op een veiling bij P. Hoogeveen te Haarlem een in zeer slechte staat verkerend boekwerk dat niet minder dan 502
bladzijden bevatte en gedateerd was 1732.
De eerste bladzijde was gegraveerd met-een zinnebeeldige afbeelding van de
kerk van Medemblik, een ruiter te paard en een zeemeermin.
Het titelblad droeg het volgende opschrift:
C1 BRUINS
Noordhollandsche ARKADIA
Vemjkt met aanteekeningen van den Heere Derrit Schoemaker en versiert
met Printverbeeldingen.
Arnsteldam
By Evert Visscher, Boekverkooper in de Dirk van Hasselt- steeg
1732
Aan den Heere ANDRIES SCHOENMAKER en den Heere GERRIT
SCHOENMAKER, Keurge Konstbeninnaeren, wordt deze NOORDHOLLANDSCHE ARKADIA Uit Hartelijke Genegenheid opgedragen door
hunnen dienstwilligen vriend CLAAS BRUIN.

A. G. M. van der Oord-Wisker
I

WELKOM NIEUWE LEDEN !
farn M.A. v.d. Berg
dhr M. Bink
dhr A. Kerkman
dhr J. v.d. Meije
mevr G. A. Paap-Stolp
dhr M. van Soolingen
dhr C. Terol
mevr E. Terpstra-Keur
mevr v.d. Elst- v.d. Wolde
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A J v.d Moolenstr 74
L'Amistr 3
H Heijermansweg 165
J Haringstr 78
de Ruyterstr 24
dr J G Mezgerstr 30
Pieter Kiesstr 51 rd
Oosterkade 1
Brederodestr 26A

Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Haarlem
Zandvoort
Zandvoort
Haarlem
Hoorn
Zandvoort

Het was voor mij als redactielid van "EE KLINK" niet moeilijk een keus te
maken uit de 502, gedeeltelijk in rijm beschreven pagina's.
Hct boekwerk sloot n.l. met een Bladwijzer waarin o.a. steden, dorpen en
gehuchten alfabetisch gesorteerd waren. Zandvoort was echter niet onder de Z
te vinden maar onder de S.
Beide auteurs van het boek - die een zeven-daagse wandeling door NoordHolland maken - stelden elkaar beurtelings vragen over het landschap hierbij
gebruik makende van het pseudoniem Weetlust of Waarmond.

"Weetlust: Wat dragen toch die menschen, mat en moede, op hunnen rug? het
schijnt een zwaare vracht.
Waarmond: 't Is zeevisch, die van Santvoort wordt gebracht.
Weetlust: Ziet hoe ze zwoegen!
Santvoort. Een dorp aan de Noordzee, tusschen Noortwijk op Zee en Wijk op
Zee, omtrent vijf kwartier uurs gaans van Haerlem; het placht een vermaart
Dorp te zijn, en had een schoone ruime Kerk; was al vroeg in aanzien. In het
jaar 1308 kwam Heer Witte van Haemstede met een Schip hier aan en wierd
door die van Haerlem met veel blijdschap ingehaald.

In het jaar 1489 wierd dit dorp met een overval gedreigt, doch tijdige
waarschouwing deed haar op haar hoede zijn, waardoor de storm op Wijk op
Zec nederkwam. In hetzelve jaar kwam het volk van den Hartog van Saxen
hier, beroofden de Kerk en het Dorp en namen veel gevangenen en vee met
zig.
De Regeering alhier bestaat uit den Schout en zeven Scheepenen.
Hier zijn mede Kerk-. Arm-, en Gasthuismeester, en wat verder tot bestier des
Dorps noodzakelyk is.
De Ambachtsheerlykheid wierd volgens besluit van de Staten van Holland
verkogt in het jaar 1722 en was kooper de Heer POULO LOOT voor tien
duizend en vyf hondert guldens.
Zedert het jaar 1586 heeft dit dorp een byzonder Predikant voor zich verkregen."
Tot zover het verhaal hetwelk de auteur dhr Cl. Bruins - over ons vermaerde
al vroeg in aanzien zijnde dorp Santvoort aan de Noordzee - 261 jaar geleden
op papier heeft gezet.
Verdere bestudering van dit boekwerk en andere oude geschriften lijkt mij,
zowel voor de kennis van Zandvoort als van onze Provincie Noord-Holland,
van nut te zijn.
K.C.M.

VISHAL IN HAARLEM. Onder deze titel beschreef Opheikens in de vorige aflevering o.a. de gang van zaken op deze vismarkt waaruit bleek dat de Zandvoortse handelaren daar
een belangrijke rol speelden.
Toevallig kwam een brief, gedateerd 5 juli 1919, voorzien van een opvallend briefhoofd met
naam en adres van één van deze handelaren en het nummer van de Visbank, in onze handen.
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50 jaar geleden kwam het einde aan een glorieus bestaan!
Opgeleverd op 1 juni 1913, opgeblazen op 17 september 1943 ziedaar iii
enkele woorden het bestaan van de oude watertoren. Het hierbij laten zou
echter tekort doen aan een utiliteit bouwwerk dat gedurende zijn slechts dertig
jaren durende bestaan het silhouet van Zandvoort bepaald heeft.
De toren was ontworpen door de uit Goes afkomstige architect Poelgeest.
De kosten van het bouwen van een "gewone" watertoren werden geraamd op
f . 25000.--, die van een toren met uitzichtmogelijkheden op f. 45000,--.
Door de gemeenteraad werd, heel verstandig, voor het laatste gekozen.
De aanbesteding vond plaats op 24 september 1912, de bouw werd gegund
aan de "Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in beton"
gevestigd Groot Hertoginnelaan 250 te 's Gravenhage. Gekozen was voor de
plaats gelegen pal voor strandpaal 66 waar de stenen vuurtoren stond, een
voldoende hoog gelegen punt en ... eigendom van de gemeente.
De bouw verliep, niet gehinderd
door een strenge winter, zo voorspoedig dat de maatschappij besloot op 17 mei 1913 een flinke
gratificatie
aan de werknemers uit te
reiken. Bij deze werknemers waren
vele Zandvoorters, dit als voorwaarde bij de aanbesteding gesteld.
Na de oplevering - de gehele bouw
duurde slechts acht maanden!- werd
skyline van zal~dvoortdoor dit
~iwwerk bepaald en zelden zal
een reclame meer in ieders geheugen gegrift zijn dan het woord
TURMAC naderhand op de toren
aangebracht.
17 september 1943, uitgerekend op
de 43e verjaardag van de Directeur
Gemeentelijke Bedrijven, de heer A.
A. Cense, werd de watertoren, als
ware het de bekroning van de sloop,
door de bezetter opgeblazen.
C. Kuyper sr schreef hierover in:
"Zandvoort in Bezettingstijd, herinneringen
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aan een fel bewogen periode" het
vo1gende:"Op die fatale dag, vrijdag
17 september bracht ik in de ochtenduren met de Directeur van de bedrijven, de heer A. A. Cense een kort
bezoek aan de toren. Het was een
sinister en luguber bezoek en ik zal
het mijn leven lang niet rneer vergeten. De heer Cense evenmin. We
klommen langs de betonnen trappen
omhoog. Overal uit de muren hingen
de ladingen en bungelden de lonten
naar beneden, hier en daar weer samengevoegd tot een grote bundel.
Door de open gaten die eens de vensters waren zagen we Zandvoort

ZIJN toren, voor hem een
dierbaar kleinood en niet
alleen voor hem maar ook
voor alle inwoners van
Zandvoort, van toen en
van voorheen. Maar wij
dachten ook aan de weggevoerde joden-inwoners,
aan de andere geëvacueerden en aan de totale chaos
die Zandvoort dreigde te
worden. Veel, zeer veel
heeft de heer Cense voor
het behoud van de wateren uitzichttoren geriskeerd.
DE REUS GEVELD.

beneden ons. We zagen een stil verlaten dorp, waarin geen mens te bekennen was. Een troosteloze aanblik leverde toen ons half verwoeste dorp met
een strand dat leeg was en aan de duinvoet slechts bunkers te zien gaf, zover
het oog reikte. Bunkers, prikkeldraad
en afbraak dat was het trieste beeld dat
we van dit toen hoogste punt van
Zandvoort te zien kregen en het greep
ons dermate aan, dat we beiden bleven
zwijgen ook bij de afdaling. En ik
vraag mij nu nog af wat er toen moet
zijn omgegaan in de heer Cense die tot
het laatste moment verbeten heeft gevochten voor het behoud van

Om 10 uur in de morgen
van vrijdag 17 september
1943 kregen alle inwoners
aanzegging dat ze om
kwart voor tweeën alle
ramen en deuren in hun
huizen moesten openzetten. Omstreeks half twee
verzamelden zich een klein
aantal mensen op het
Gasthuisplein. Bakkerij
van der Werff en Ons Huis waren toen de dichtst bij zee gelegen gebouwen
geworden. De belangstelling was niet groot, de meeste inwoners durfden
blijkbaar hun huis niet uit.(mijn vrouw ook niet) Hoogstens 200 personen
waren er aanwezig, waaronder vele geboren en getogen Zandvoorters.
ONVERGETELIJK.
Die laatste minuten voor de explosie zal ik evenmin ooit vergeten. Er hing
iets ondefinieerbaars, iets gruwelijks in de lucht. Iets onvoorstelbaars. Want
daar vlak voor ons stond die toren, die kolos, dat beeld van Zandvoort, dat er
binnen enkele ogenblikken niet meer zou zijn.

We keken aanhoudend op onze horloges zowel de heer Cense als ik - we
stonden naast elkaar - onze zenuwen waren tot het uiterste gespannen. Het
was er angstig stil daar op dat Gasthuisplein op die snikhete middag van
Vrijdag 17 september 1943.
Toen ... om precies twee uur klonk er onder aan de voet van de toren een
gedempte explosie. We waren in Zandvoort met het knallen van mijnen e.d.
wel wat gewend en dus klonk ons deze ontlading van samengeperst geweld
betrekkelijk mild in de oren. Het werd geen daverende knal vermoedelijk
omdat de samengebundelde kracht van de explosie vrij diep onder de grond
was aangebracht. Er sneuvelde in het dorp dan ook geen mit en geen deur
werd uit zijn voegen gerukt.
STOFWOLK.
Direct na de explosie verscheen
enorme stofwolk die snel groter
heen, geen zand of puin hoewel
stofwolk bleef als een grijze sluier

er onder aan de voet van de toren een
werd. Geen steenbrokken vielen om ons
we er toch vrijwel bovenop stonden. De
rondom de toren hangen.
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!oltrok, maar de zware dreun die het bouwwerk gaf toen het, nog steeds in
zijn geheel, op de grond viel betekende tevens het dieptepunt van een sloopperiode die Zandvoort van een steeds in betekenis toenemende badplaats
terugbracht naar een stil vergeten dorp, vergeten door elkeen die er niets te
maken had. Met het opblazen van de toren had de bezetter een zinloze daad
van vandalisme aan Zandvoort bedreven."
Het heeft daarna nog vele maanden gekost de toren verder te slopen.
De op 20 mei 1952 door de Commissaris der Koningin in de provincie
Noord-Holland, Dr. J. E. Baron de Vos van Steenwijk, officieel in gebruikgestelde nieuwe watertoren heeft nooit die plek in de harten van de Zandvoorters kunnen veroveren die de oude watertoren bezat.
De fotoserie van de bouw, gemaakt door wie anders dan de heer Bakels sr,
werd door bemiddeling van de heer L. Driehuizen welwillend ter reproduktie
afgestaan door de heer Van den Berg, kleinzoon van F. van ~ e u r s e nwelke
vierde van rechts staat op de derde foto. De foto van de vallende toren, is één
uit de welhaast beroemde serie opnamen gemaakt door Ton Bakels.
M.W.

Zomer 2 94 1,laatste foto gemaakt van de Zandvoortse boulevard!

Toen zagen we het majestueuze bouwwerk nog even blijven staan waarna het
als door een reuze hand leek te worden opgetild. recht omhoog ging de kolos
om vervolgens heel, hé61 langzaam over te hellen naar de noordzijde, maar de
toren bleef heel, ook in deze majestueuze val die zich langzaam
18

Jubileum geschenk werd overhandigd!

Zaterdagmorgen 3 juli 1993 werd in het gebouw Poststraat 7, het uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, door Christine C. M. Kemp-v.d. Mije
met enige passende woorden het jubileumgeschenk van het Genootschap oud
Zandvoort overgedragen aan Onderling Hulpbetoon.
De voorzitter van Onderling Hulpbetoon, K. C. v.d. Mije Pzn, bedankte het
Genootschap en betrok in zijn woorden de eveneens aanwezige ontwerper en
vervaardiger van de plaquette de heer Lavertu. Deze is er in geslaagd op
stijlvolle wijze de symboliek van de eiketak, de lauwertak en de ineengestrengelde handen, dit alles gevat tussen de jaartallen 1892 - 1992, in het
centrum van de plaquette vorm te geven.
Het mag op deze plaats niet onvermeld blijven dat de heer Lavertu geheel
belangeloos dit werk voor het Genootschap heeft verricht.
Na het officiële gedeelte, bijgewoond door de welhaast voltallige besturen
van beide verenigingen, werd ter afsluiting nog een kop koffie gedronken bij
de vroegere lunchroom van Thomas in de Haltestraat.
M.W.

