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REDACTIONEEL. 

Nummcr 2 van ecn jaargang van "DE KLINK", dat betekent dat u op pagina 
3 dc uitnodiging kunt verwachten voor de jaarvergadering van het genoot- 
schap "OUD ZANDVOORT". Een jaarvcrgadcring van een vereniging 
bchoort een geïnteressccrd lid, ais het enigszins mogelijk is, niet te missen 
maar dczc keer is er een cxtra reden de vergadering te bezoeken. 

In dc vorigc aílevcring van ons blad hccft u kunnen Iezcn dal de penning- 
mccstcr hct tijdstip gekomen acht dit voor ecn vercniging zo belangrijke werk 
aan ccn atidcr tc moctcn ovcrdragcn. Bluijs, dic in 1983 hct pcnningmccstcr- 
schap van Althuisius ovcmam, hccft deze taak op een bijzonder gocde wijze 
vc~vult en hij vcrdicnt hct dan ook ten vollc dat ccn goedbczochtc vcrgade- 
ring hcm hicrvoor dank brcngt. 

Naast dc in dczc aflcvcring gcnocmdc publikatics, t.w. ccn hcrdruk van cen 
oud adrcsbock cn dc voorgcnomcn uitgave van ecn fotobock, wcrd kort gcle- 
dcn uitgcgcvcn hct boek "Doclwit Schiphol" van dc hand van de hccr R. v.d. 
Nicuwcndijk hicrin wordt in hoofdstuk 12 uitvocng bcschrcvcn hct grote 
luchtgcvccht dat op 3 novcmbcr 1943 boven Zandvoort plaats vond met als 
gcvolg o.a. hct nccrstortcn van cen duits jachtvliegtuig, een MC-109, op de 
woning Haarlcmmcrstraat 66 waarbij de politieagcnt Borgo, die op no 68 
woondc, zodanig cmstigc brandwondcn opliep dat hij pas maart 1944 het 
zickcnhuis kon vcrlatcn. Dit luchtgevecht hccft op degcnc die het mcege- 
maakt hcbbcn ccn onuitwisbare indruk gemaakt. 

Tot slot ccn rcctificatic op het artikcl "Water overlast". Klaas Vlakkie heette 
natuurlijk KLAAS TEROL en NIET Klaas Paap. MW 



Een advertenlie geplaatst op een wel zeer bijzonder tijdstip,ll mei 1940. 
De oorlog was voor Nederland een dag eerder begonnen, enkele dagen later 

l 

zouden SS-ers op motoren met zijspan de strandweg oprijden en zich afvra- 
gen waar Engeland lag. Heel andere "gasten" dan de advertentie bedoelde. l 

l 

U I T N O D I G I N G  
voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING, die ge- 
houden zal worden op vrijdag 6 mei 1 9 9 4  
in strandpaviljoen no. 8 "TREFPUNT", 
aanvang 20.00 uur. 

AGENDA 

1 Opening 
2 Verslag Algemene Ledenvergadering 

1 4  mei 1 9 9 3 .  
3  Jaarverslag van de secretaris* 
4  Jaarverslag van de penningmeester* 
5 Verslag Kascommissie 
6 Behandeling begroting* 
7 Bestuursverkiezing (zie toelichting) 
8 Algemene berichtgeving 
9  Rondvraag 
10 Sluiting 

* Stukken ter vergadering beschikbaar. 

Volgens rooster zullen dit jaar aftreden: 
de heren C. J. Wagenaar, 2e voorz.; 
J. Paap, secr. en A. Drommel, lid. 
De eerste twee stellen zich weer herkies- 
baar. De hr. Drommel stelt zich door drukke 
werkzaamheden niet herkiesbaar maar blijft 
nauw betrokken bij het wel en wee van onze 
vereniging. In zijn plaats is de hr. 
M. A. J. M. Crabbendam bereidt gevonden zijn 
plaats in te nemen en wordt dan ook als 
kandidaat door het bestuur voorgesteld. 

Eventuele tegencandidaten op te geven bij het 
secretariaat, hetgeen 24 uur vóór de ver- 
gadering 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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"FREIES I N D I E N "  
In het artikel "Stutzpunktgruppe 
Zandvoort" werd mclding gemaakt 
van het verblijf van Brits-Indische 
militairen in Duitse dienst. 
In hun tropen uniform, voor~ien van 
een mouwschild waarop een sprin- 
gcnde tijger en de tekst "Freics In- 
dien", veclal bcbaard en getooid mct 
ccn klcurige Sikhs-tulband zagen zij 
er opvallend uit. Maar hoe waren zij 
in dc Wchrmacht tcrccht gckomen? 
Vcrrcwcg de bclangrijkstc man in de 
oprichtings gcschiedcnis van het 
lcgiocn was Subhas Chandra Bose 
(1897 - 1945). Hij had rechten gestu- 
dccrd in Cambridge en volgde met 
grotc bclangstcllin~ het opkomende 
fascisme. Tcrug in India wilde Bosc 
India zelfstandig krijgcn, dcsnoods met gewcld. Dcze opstelling leidde in 
1939 tot cen deíiniticve breuk met Ghandi. De Engelsen zagen in hem een 
politiek gcvaar en namen hem in 1940 gevangen. Bose wist vrij te komen en 
via o.a Moskou bcreikte hij in april 1941 Berlijn. 
Hillcr was gccnszins bereid het streven naar onafhankelijkheid van India te 
ondcrstcunen. Toch wist Bose de "Zentrale Freies Indien" op te richten en 
van daaruit voerde hij propaganda en met steun van het Duitse ministerie van 
Buitcnlandsc zakcn en het Oberkommando der Wehrmacht werd een Indisch 
lcgiocn opgcricht. De manschappen werden gerecruteerd uit Brits-Indische 
soldaten dic na Rommcls successen in Afrika in Duitse krijgsgevangen 
kampen tcrccht warcn gekomen. Verschillende geloofsovertuigingen werden 
in hct legioen bij elkaar geplaatst hetgeen bij de opleiding veel problemen 
oplcvcrdc. 59% was moslim, 25% Mohammedaan, 14% Sikhs en 2% Christen 
of Boeddhist. 
Zij hoopten echter allen op Hitlers overwinning zodat zij op eigen bodem 
tcgen de gemeenschappclijke vijand Engeland konden worden ingezet om zo 
India's onafhankclijkhcid te bevechten. Hocwel ze als (krijgs)gevangenen in 
Brits-Indic tcrugkcerden hccft hun bestaan politiek wc1 invloed gehad op de 
onafhankclijkhcid vcrkrijging van India in 1947. 

, In het voorjaar van 1943 waren twee bataljc 
kondcn wordcn gezonden, maar niet naar el 

ons zo ver dat ze naar het front 
k front! Bose had bedongen dat 
het legioen alleen zou worden 
ingezet tegen de Engelsen. 
Hierdoor bleef over de verde- 
diging van de westkust, de 
"Atlantikwall". 
In april kregcn de beide batal- 
jons opdracht naar Nederland 
te vertrekken maar dit gaf 
opnieuw problemen. Er was 
hun toegezegd dat er alleen op 
Indische bodem tcgen Engeland 
gevochten zou worden. 
Hun leider Bose was toen al op 
wcg naar Japan en uiteindelijk 
wisten de Duitsers hcn toch 
over te halen en werd het eer- 
ste bataljon in Zandvoort gele- 
gerd terwijl het tweede naar 
Texel ging. Na korte tijd werd 
er onder de Indiërs tuberculose 
gcconstatccrd, de regiment arts 
stelde daarop voor het bataljon 
naar warmere streken dan 
Nederland te verplaatsen.In de 
eerste helft van september 1943 
vertrokken ze daarop naar 
Bordeaux. 
De korte periode dat de Indiërs 
in Zandvoort waren werd be- 
schreven door J.J de Wolf, 
wiens rapport berust bij de 
sectie krijgsgeschiedenis van de 
generale staf. In het bijzonder 
op dat dcel van de bevolking 
dat Duitsgezind was maakte de 
aankomst op 16 mei 1943 van 
deze gekleurde troepen op het 



station van Zandvoort ecn slechte indruk. Tevoren was van N.S.B. zijde al 
bezwaar gcmaakt tegen de komst van het bataljon en de N.S.B. burgemeester 
J. W. Zigclcr liet de volgende bekendmaking opplakken: " De Burgemeester 
van Zandvoort maakt bckcnd: Het is in de gemeente Zandvoort verboden dat 
vrouwcn en meisjes omgang hebben, zich ophouden, zich inlaten of contact 
zockcn met inlandsche (niet germaansche) militairen. Overtreding van dit 
verbod wordt zeer streng gestraft. Zandvoort 8 mei 1943 De Burgemeester J. 
W. Zigelcr." 
Dit wcrd door de Duitsers niet getolereerd en de biljetten moesten verwijderd 
wordcn. Door verkrachting van een vrouw op 30 mci nam de onvrede toe en 
het voorval kwam zclfs onder ogen van de Reichs-fuhrer SS Himmler, deze 
z c ~ c  maarschalk Kcitcl ondcr druk om de Indiërs uit Nederland weg te halen, 
maar dczc decd niets. 
Ovcrigcns was een aantal meisjes behoorlijk gecharmeerd van deze soldaten, 
vccl vrouwcn uit de naaste omgeving van Zandvoort, hoewel niet in het bezit 
van ccn "ausweis" kwamcn naar de Brits-Indiërs. 
Tijdcns hct vcrblijf van het Indische bataljon werden 30 vrouwen uit Haarlcm 
cn 21 uit Amstcrdarn wcgcns ongcoorloofd verblijf gearrcstcerd, vijftien 
oudcrparcn vcr~ochtcn opsporing van hun minderjarige dochter. 
Bcgin scptcmbcr vcnrok hct ccrstc bataljon vanuit Zandvoort naar Frankrijk, 
daar wcrdcn zij - mct dic uit Texel - gclcgcrd in het duinlandschap tussen 
Cap Fcrrct cn Hounin Plage. Hier hielpen zij mee aan het verbeteren van de 
kustvcrdcdiging. In fcbruari 1944 wcrdcn de Indische soldaten nog geroemd 
door Roinmcl, tocn dcze de stellingen inspecteerde. 
Echt in actie kwamcn de legionairs niet, zelfs niet na de invasie op 6 juni 
1944. In Bourgondië stonden de Indiërs voor het eerst tegenover de gcallieer- 
dcn en wistcn, ten koste van grote verliezen, een Amerikaanse tank voorhoe- 
dc cnigc tijd op te houden. Op terugtocht kwamen zij september 1944 in 
Duitsland aan en na velerlei omzwervingen, zonder in gevecht te geraken, 
wcrdcn dc Indiërs door Fransen en Amerikanen krijgsgevangen gemaakt. 
Via Engcland kwamcn zij tenslotte weer in hun moederland terecht, hier 
wachttc hun ecn proccs. Dit proces dat door de Engelsen in grote openheid 
wcrd gcvocrd had tot onbedoeld gevolg dat zij door de bevolking als helden 
wcrdcn gcëcrd. In de eerste helft van 1946 kwamen de meesten vrij, er werd 
bcpaald dat zij gccn dienst mccr mochten doen in het Brits-Indische leger. 
Bosc, dc oprichter van het legiocn kwam om bij een vliegtuigongeluk op 18 
augustus 1945, drie dagcn na de Japanse capitulatic. India werd in 1947 
oniikankclijk cn in Calcutta wcrd in 1969 ter zijncr nagcdachtenis een 
slandbccld opgcricht. HO 

PAKVELDSTRAAT 28 

ADRESBOEK VOOR ZANDVOORT 

Voor het huis met deze 
aanduiding zat dcze 
Zandvoorter tocn de 
foto gcnomcn wcrd. 

Hij zit daar op zijn 
gcmak cn met recht. 
Het is EWIT SCHAAP 
en als u de moeite wilt 
nemen bladzijde 136 
van het gedenkboek 
"Onderling Hulpbetoon 
100 jaar" op te slaan 
zult u zien dat deze 
man van 20 januari 
l894 tot 13 januari 
1928 commissaris/be- 
stuurslid van deze 
vereniging was. 
34 jaar lang diende hij 
de bclangen van de 
leden. 
Eerder werd hij op 25 
oktobcr 19 19 bcnoemd 
tot ere-lid van 0 .  H. 

Zekcr ccn man wiens 
foto een plaats in "DE 
KLINK" mccr dan 
waard is 

Op iriitiriticf van dc hccr Mcijcr van hct "Waterloo-plcintjc" wcrd ecn in het 
&zit van dhr M. K. Drommcl zijndc adrcsbock, voor hct jaar 1918-1919, in 
bcpcrktc oplagc herdrukt. Hct bockwcrkje is tegcn bctaling van f 25.-- 
bij .dczc hcrcn verkrijgbaar zolang dc voorraad strekt. 



Een Zandvoorts huwelijk, Klaas Paap & Janny Dicpendaal. 
of in oud Nederlands: ccn Hcrvormdc Paap & een Paaps meisje, 
of in oud Zandvoorts: Klaas Pieser trouwde met de dochter van Jan Bokkie. 

1. Klaas Paap O 23-02-1942 
X 06-02-1970 

Johanna Christina Diependaal O 06-03-1944 

2. Klaas Paap O 08-04-1899 
+ 26-04-1976 
X 06-12-1928 

Wilhclmina Gerardina den Otter O 15-09-1906 

3. Willcm Paap 

Jansjc Paap 

O 02-02-1871 
+ 13-05-1950 
X 14-11-1895 
O 02-01 - 1 873 v. Picter Paap 
+ 15-06-1925 m. Jansje Fcrol 

woncndc in de Noordbuurt, beroep arbeider. 

4. Klaas Paap O 19-04-1835 
+ 25-12-1899 
X 06-06-1858 

Anna Koning O 18.11-1835 v. Pictcr Koning 
+ 08-02-1915 m. Jobjc Kopcr 

woncndc in de Noordbuurt, beroep visscr, later winkclicr. 

5. Engcl Paap O 14-03-1801 
+ 06-03-1 885 
X 21-05-1826 

Jannctjc van Duyn O 19-09-1 804 v. Picter van Duyn 
+ 11 -07-1 865 m. Annc v.d. Schinkel 

Woncndc in de Noordbuurt, berocpcn visser en visloopstcr. 

6. Klaas Paap Engclsz O 07-03-1771 
+ 31-12-1836 
X 11-06-1800 

Mcngsjc Kopcr O 19-12-1778 v. Engel Koper 
+ 22-08-1845 m. Marijtje A. Kraaij 

I Bcrocp visscr. Tijdens dc veiling gehouden op 28 juni 1801 koopt Klaas een 
huis in dc Kcrkslraat, tcn zuiden van het kerkhof, voor f 78.00. Voor zijn 
mocdcr dic wcduwc is, verkoopt hij in 1811 ecn huis en erf tcn westen van 
hct Zccduyn aan Maartc Math voor f 9.00. Na het overlijden van Klaas is hij 
volgcns dc mcmory van successie eigenaar van cen huis."Dit woonhuis is 
door dc storm van 29 November onbcwoonbaar gcwordcn en zal gedeeltelijk 

aígcbrokcn" 

7. Engcl Janc Paap O 03-10-1728 
+ voor 1811 
X 28-04-1771 als wedn. Jobje W.Koper 

Jobje Klaass Kerkman O 2 1- 12-174 1 v. Claas Jacobsz Kerkman 
+ 28-02-1814 m. Jannetje Huygen Molen 

Bcroep visscr 

8. Janc Willcmsz O 06-10-1686 
+ 20-03-1736 
X 29-06-1710 

Pictcrtic Arcntss Paap O 16-09-1687 v. Arcnd Pietrsz Paap 
+ na 1736 m. Annctic Comcliss 

Bcrocp haring-visscr. Jacnc Willcmsz. koopt cen huis tcn oosten van het 
"Oudc Mannchuys" van zijn schoonvadcr Arend Pictersz. Paap. 
Dc nakomclingcn van janc Willcmsz. gcbruikcn tot op heden dc îamilicnaam 
Paap van hun mocdcr rcsp. voormocdcr. 

9. Willcm Jcnc O 
+ 13-12-1700 
X 19-05-1680 

i Maritie Aclb. Swcmmers o 
i + 
L vcrklanng van de tckcns: O geboorlc/doop, + overlijden, X huwelijvonder- 

trouw, v. vader, m. mocdcr. 

, Dit zijn de vooroudcrs van KLAAS PAAP die in 1970 trouwde met JANNY 
' DIEPENDAAL cn dczc laatstc is het nichtje van dc vervaardigster van deze 

slmrccks mcvrouw A. G .  M. van der Oord- Wisker. 

i (Lecst u haar rubriek in het Haarlems Dagblad "uit de archieven" wel eens? 
/ Beslist docn! MW) 





DE PASSAGE BRANDT! ! ! 

Maart 1925 ging de ccns zo trotse Passage in vlammen op. De foto's, van dhr 
H. Baars, gcvcn ecn trcffcnd beeld van de totale verwoesting. 
Dc Passagc was op hct moment van de brand het hoogtepunt van zijn roem al 
lang gcpassccrd, mcdc door de verplaatsing van het station in 1909 werd de 
uit hct centrum gclegcn ligging nadelig voor een gunstige exploitatie. 
Dc grote brand is op zich bckend genoeg, minder bekend is echter dat het 
gebouw tcn Lijdc van de brand bewoond werd door 22 gezinnen, bestaande uit 
73 pcrsoncn (het gebouw bevatte 26 woningen). Deze gezinnen verloren al 
hun bcziliingen en werden dakloos. Op initiatief van Wethouder Molenaar 
wcrd een comité gevormd waarin o.a. burgemeester Beeckrnan zitting nam. 
Dc docls~clling van het comité was het inzamelen van geld en goederen om 
dc slachtoffers de nodige hulp te kunnen verlenen. 
Misschien is er een lezer(es) die Cén of meerdere van de brandweerlieden i 

herkent, gezien de vele reacties op de in januari 1993 geplaatste foto van de 
bcindwccr in 1923 lijkt dit geenszins uitgesloten. 
Wcct u hoe hct de gczinncn vergaan is die dakloos werden? 
Wij horcn ook dar graag van u. MW 
12 



STRANDPALEN. NIEUWE LEDEN. 

Als men langs het strand loopt komt men tegenwoordig om de 250 meter 
zo'n paal tegen, zelfs twce op dezelfde hoogte, alleen de 66n een zestigtal 
meters meer naar zee dan de ander. Voorheen stond er slechts om iedere 
kilometer ecn paal, de hulp strandpaal - de originele strandpaal was al lang 
onder gestoven onder het zccduin, de reep. Daar pal voor het dorp paal 66 
staat sprak men al gauw van zoveel paal om de zuid of om de noord als 
plaatsaanduiding van bijvoorbecld ecn stranding. 
Mcn zou haast denken dat deze palcn er altijd gestaan hebben. U begrijpt dat 
dit zo nict is, maar hoc cn sinds wanneer staan zij daar? 
De strandpaal is bedacht door Jan Blanken een Nederlands waterbouwkundige 
van naam. Hij wcrd geboren 15 november 1755 tc Bcrg-Ambacht en overleed 
17 juli 1838 te Viancn. In de tussen liggende jaren maaktc hij op tal van 
gcbicdcn naam. Koning Lodcwijk, van de Bataafse Republiek, bcnoernde hem 
in 1806 tot directeur-gcncraal der maritieme werkcn en 21 maart 1808 wcrd 
hij iiispcctcur-generaal van de Waterstaat. 
In de jaren 1840 t/m 1843 en 1857 werden, bcginncndc bij Huisduinen, om 
de duizcnd ellen afstand 124 cikcnhoutcn palcn in hct zand geheid. Eiken- 
houten palcn lang 4 cl en 25 x 25 duim op de kop. Deze palcn werdcn zover 
dc grond in geheid totdat nog ongeveer 1 el daarboven uitstak. De el die hier 
genoemd wordt was een oude benaming maar was lang 1 meter. De palen 
wcrdcn gcnummcrd 1 t/m 124 beginnende in Huisduinen. 
Hct moet cen enorm karwei geweest zijn als men alleen al denkt aan het 
transport en het meten zonder de huidige middelen, een voordccl was dat men 
nict gehinderd werd door het Noordzee kanaal en de Nieuwe waterweg, daar 
bcidc niet bcstondcn. 
Voor elke paal werd, en wordt, in z.g. strandboeken jaarlijks een aantal 
gegevens bijgchoudcn zoals afstand tot voet van het duin, de afstand tot de 
gcmiddcldc hoog- en laagwaterlijn en de breedte van het strand. De hoogte 
van de duinvoct en het doorgaande strand werd eerst aangegeven t.o.v. 
volzcc, sinds 1900 worden de diverse hoogten berekend ten opzichte van het 
N.A.P.- het Normaal Amsterdams Peil, geen Nieuw Amsterdams Peil zoals 
vaak gezegd wordt. 
Sinds 1962 wordt ter hoogtc van iedere paal, tot een bepaalde afstand uit de 
kust, naast de hoogtc van hct strand ook de hoogteligging van de zeebodem 
bepaald. Vanaf begin zeventiger jaren wordt de kust jaarlijks fotogramme- 
trisch opgenomen waartoe men de strandpalen tijdclijk tooit met een grote 
schijf cn de strandpaal ook in duin zijn intrede deed. MW 
14 

fam. L. Bakker 
fam. P. A. de Boer 
mw. C. Dijk 
hr. J. Dijk 
hr. W. A. H. Keur 

K. N. R. M. 
hr. J. N. Konijn 
fam. J. Kopcr 
hr. K. Kopcr 
fam. J. Lasthuis 
hr. H. T. H. Piclage 
mw. de Roode 
hr. P. Tcrol 
mw. G. Vcldhuiscn 

P. Leffertsstraat 15 
Nassauplein 6 
D. van Hullelaan 23 
De Klomp 75-36 
v Rykevorsclsingd6 
Spinozastraat 1 
Max Euwcstraat 39 
Pasteurstraat 1 1 
Kcesomstraat 149 
Schoolplein 3 
Lorentzstraat 537 
Prinsessewcg 13 
Haltestraat 45 
Brugstraat 4 

Zandvoort 
Zandvoort 
Haarlem 
Enschede 
's Hcrtogenbosch 
Amsterdam 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 
Zandvoort 

Het is vcrhcugcnd te kunnen constatcrcn dat het ledental regelmatig tocncemt. 
Ondcr uw kcnnisscn of familieleden is echter ongetwijfeld toch nog wel 
iemand tc vinden die alleen maar een klein duwtje nodig heeft om ook lid te 
worden. 

"ZANDVOORT IN GROOTMOEDERS TIJD" 

Dc hccr P. Brune bericht ons dat hij van drs Hame Maas, werkzaam bij de 
Europcsc Bibliolhcck te Zaltbommel enige tijd geleden het verzoek ontving 
om zo mogelijk opnicuw medewerking te willen verlenen aan de samenstel- 
ling van ccn historisch bockwerkje, nu onder de titel "Zandvoort in groot- 
mocdcrs tijd". 
Bij navraag bleek, dat bedoeld wordt een boekwerkje zoals al eerder onder 
auspicicn van het Genootschap "Oud Zandvoort" werd uitgegeven onder de 
titcl "Zandvoort in oude Ansichten" 
Het boekwerk zal ruimte bieden aan totaal 76 foto's of ansichtkaarten uit de 
periode 1880 tot 1940, en zal verder een inleiding bevatten van maximaal 
twee pagina's. 
De verschijning zou in de eerste helft van dit jaar kunnen plaats hebben, "DE 
KLINK" zal u nader op de hoogte houden. 
De hcer Brune zal cventuelc batcn, die uit zijn medewerking voortvloeien, 
aan de kas van het Genootschap Oud Zandvoon ten gocdc doen komen! ! ! ! 



"DE SCHEVELINGERS" 

Als "echte" Zandvoortcrs het woord allochtonen gekend zoudcn hcbben dan 
zoudcn ~c misschien dit woord wel voor dit gezin gebruikt hebben. 
Nu wcrdcn de beide oudcrs tot aan hun overlijden aangeduid met de naam 
"de Schcvclingcrs". Dc oudere onder de lezers zullen zich Baardhout(Bert) 
Hoogcndijk en zijn vrouw Comelia(Kee) nog wel herinneren. Hij met 
kromme ~cc-bcncn voor zijn huis aan de Koningstraat 21, vaak bezig zijn 
mooie groc~dwitte hek te schilderen. Zij met een hengselmandje, bedekt met 
smcttclozc theedoek, op weg naar Aerdcnhout om gamaal uit te venten. 
Baardhout, 6 juni 1863 te schcveningen geboren en zoon van een haringkui- 
per, was op 30 dcc 1885 getrouwd met Cornelia Kuit, geboren te Scheve- 
ningcn op 25 sept 1865 als dochter van een cafehouder. 

Zij verhuisden 2 januari 1903 naar Zandvoort en kregen, met hun toen zeven 
kinderen, lijdelijk onderdak boven aan de Baan bij de familie Paap, bijge- 
naamd "de Staande Klok". Na gewoond te hebben in de Diaconiehuisstr 32 
werd ir i  1917 een cigcn huis, Koningstr 21 (tocn 17A) betrokken. 
Dc rcdcn voor hun komst naar Zandvoort was een economische. Baardhout 
was visser (van 1875 t/m 1932) en in Schevcningcn warcn omstreeks 1900 
allccn maar zcilloggcrs, in Ijmuiden werd echter gevist met stoomtrawlcrs. 
Zandvoortcrs dic vanuit Scheveningen ter haringvangst gingen haaldcn 
Baardhout en zijn broer Jacob daarom over naar Zandvoort te verhuizen. 
- Jacob was de vader van de bij het spoorwcgongeluk te Zandvoort in 1928 
zo heldhaftig oplrcdcndc Comclis Hoogcndijk, zie "DE KLINK" jan.1993 = 
In 1016 ging het gchclc g c ~ i n  op dc foto. 
van links naar rechts op de voorste rij: 
Johanna (Jans) gcb.06/10/1886 - over1.12/11/1974 
Baardhout (Bcrt) geb.06/06/1863 - ovcr1.2 1/02/1952 
Baardhout (Ben) geb.06/01/1906 - ovcr1.18/07/1992 
Comclia (Kce) geb.25/09/1865 - overl. 13/03/1954 
Jacoba (Coba) geb. 19/09/1889 - ovcr1.08/10/1968 

van links naar rechts op de achterstc rij: 
Elisabcth (Bels) geb.29/01/1893 - ovcr1.29/01/1993 
Comclia Barcndina (Kcc) geb 1611 111 898 - over1.05/08/1963 
Piclcr geb.26/01/1895 - over1.04/09/1923 
Maria Cornclia (Marie) geb. 16/02/1901 - ovcr1.23/05/1986 
Jaspcr (Jas) 



(vcnrolg "dc Schcvclingcrs") 
- JANS trouwdc rnct Pict Molcnaar, bijgcnaamd "Pict Loe" of "Piet van Kees 
van Pict de Kat". Zij krcgcn 3 kindcrcn. 
- BERT, als cnigc in Zandvoort geboren, trouwdc met Jansje Molcnaar ("de 
Bokkum"), haar vader Jaap Molenaar exploitccrdc voor de oorlog de meest 
noordclijkc strandtcnt in Zandvoort. 
- COBA trouwdc rnct Willcm van der Mije (bijgenaamd "Blauwc Wimpie") 
zoon van "Wullcm van Steek". Zij kregen 5 kinderen. 
- BETS trouwdc met Maarten Zwemmer bijgenaamd "Tarzan" of "Maarten 
van Kccs Wind" Dc bocht in het circuit die door zijn aardappelvcld kwam te 
lopcn wcrd naar hem Tarzanbocht genoemd. 2 kinderen. 
Bckijk dc gcboorledatum en datum van overlijden van Bets eens goed. Nee 
hct is gccn hu t ,  prccics op haar honderdste geboortedag overleed Bets. 
- KEE trouwdc rnct Kccs van Weele, l e  strandpolitie tot 1940, zijn laatste 
functic was koster van dc N.H. kerk. Zij kregen 4 kindcren. 
- PIETER trouwdc met Albcrta Terol, dochter van Comelis Terol, bijgenaamd 
"één arm" of "Tcsscltje". Zij kregen 2 kindercn. Pietcr was zecman en 
vcrongcluktc in Zuid-Amcrika. 
- MARIE trouwdc met Pietcr Paap, bijgcnaamd "Piet van Arie Porctje" ook 
wc1 "Pict Purol" of "Piet de Sierkan". 4 kinderen telde dit huwelijk. 
- JAS trouwdc rnct Sijtjc Paap, dochter van "Arie Poretje" en dus een zuster 
van voor gcnocmdc Pictcr Paap. Zij kregcn 3 kindcrcn. 
JAS cn BERT warcn als zccman bij het uitbrckcn van de oorlog in mei 1940 
op /,cc cn zoudcn pas in 1946 weer voct aan Ncdcrlandse wal zettcn, na als 
"vaarplichtigc" (ccn vcrgctcn grocp koopvaardij mcnscn) de gevarcn van 
Duitsc zowcl als Japansc ondcr~cebotcn en mijncn overlecfd te hcbbcn! 

MW (met dank aan Aric Paap zoon van Piet Poretje) 

VERBODEN TOEGANG. 
Wic zou ooit gcdacht hebben dat in 

D r i n ge n de rsc h u w i ! "normale" tijdcn het strand een poOs 
W vcrbodcn gebied zou kunnen wor- 

Verboden op het strand en in de den. Een &luk bij het ong~luk was 
duinen tusscnen zonsondergang dat de zakjes met landbouw vergift 
en zonsopgang aanwezig te zijn. aanspoelden voor het seizoen begon. 
Pij overtreding wordt geschoten. Ter herinnering aan eerdere afslui- 
Men zij gewaarschuwd. tingcn hiernaast een op 20 okt 1941 

ZANDVOORT, ?O October 1941. afgekondigde maatregel, kennelijk 
De Burgemeester 

ALPHEN, OP bcvel van de bezetters. MW 

, 25 februari 1994 ;Genootschapsavond "OUD ZANDVOORT" 

Het bestuur was er opnieuw in geslaagd een goed programma samen te 
stellcn voor deze traditionele avond. Het is dan ook jammcr te moeten 
vermelden dat dc zaal best wat meer gevuld had kunnen zijn, zeker voor zo'n 

, grotc vcrcniging als de onze is. 
Op de Gcnootschapsavond van 1986 werd door de stichting "Ons Bloemen- 
daal" al cen "dia-wandcling" door onze nabuur gemeente gebracht, het getuigt 
dan ook van moed, en naar later bleek van inzicht mevrouw Slagtcr van "Ons 
Blocmcndaal" uit te nodigcn het programma voor de pauze voor haar reke- 
ning tc willcn ncmcn. 
Mcvrouw Slagter bracht rnct verve en kennis van zaken een groot aantal 

l 

faccttcn uit hct Blocmcndaalsc onder de aandacht, daarbij verbanden leggende 
rnct dc Zandvoortsc geschiedenis. 
Vcrtoond wcrdcn daartoe vilia's waarin gewoond hebben dc initiatiefnemers 
tot aanlcg van dc straatweg naar Zandvoort en stichting van het Groot 
Badhuis. Hct Haringbuijs bij de Vicrsprong, waar eertijds tol geheven werd 
(evenals aan het andcrc cindc van dc weg bij de tol in Zandvoort). De trap bij 
hct station te Ovcrvccn - als voorwaarde bedongen door dc grootgrondbezitter 
Borsky bij hct vcrlcncn van de vergunning tot aanlcg van de spoorlijn. Een 
dia van hct Zandvoortcrpad te Overvcen, dcstijds aansluiting gcvcnde op het 
Visscrspad. 
Van Blocmcndaal lict zij cen keur van dia's zien welke ccn breed terrein 

l bcslocgcn. Zeer intcrcssant waren die welke de loop lieten zien van oude 
bcckjcs, ontstaan door de afvoer van water uit het vroeger zeer natte duinge- 
bicd. Grcnsstcnen cn koetshuizen passeerden de revue waarbij verteld werd 
dat dankzij "krakers" een aantal historische panden, zoals de boerderij bij de 
Viersprong cn het z.g. tramhuis bewaard zijn gebleven en nu zelfs gerestau- 

) recrd zijn. Aan hct slot van haar lezing deed zij nog een hartstochtelijk 
bcrocp om zich in te spannen voor het behoud van Groot Bentvcld. 

Na de pauze, waarin twee Zandvoortse klederdracht poppen - vervaardigd 
door mcvr. Dalman - een eigenaar vonden, was het Ton Drommel die met 
een wc1 gcordendc keuze uit zijn dia-collectie ons voerde door het Zandvoort 
uit vooroorlogse jaren waarbij ook bijzonder tot uitdrukking kwam het 
verschil in welstand tusscn de bewoners van Bloemendaal en die van Zand- 
voort. Opmcrkclijk is hicrbij dat Ton er altijd in slaagt enige "nieuwe" dia's 
tc latcn zien ovcr het onderwerp "Oud Zandvoort", hulde daarvoor. 

MW 
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GENOOTSCHAP " OUD ZANDVOORT". 

Voorzitter: Mw. C. C. M. Kemp-v.d. Mije, 
Tolweg 29 2042 EJ Zandvoort te1.02507-17201 

Vice-voonitter: Ir. C. J. Wagenaar, 
Kostverlorenstr. 23 2042 PA Zandvoort te1.02507- 13999 

Secretaris: A. Koper. 
W. Kloosstraat 9 204 1 BK Zandvoort te1.02507- 1844 1 

Vice-secretaris: J. Paap, 
Celsiusstraat 33 204 1 TB Zandvoort te1.02507- 15967 

Penninmneester: J. Bluijs, 
Pasteurstraat 7 2041 VA Zandvoort te1.02507.14632 

Vice.penningm: J. Attema, 
C. v.d.Lindenstr. 2/25 2042 CA Zandvoort te1.02507-14555 

Leden: A. Drommel, te1.02507-17963 
Mw. H. P. M. Hoogervorst-Schuiten, te1.02507-l8177 
C. J. Wester te1.02507-14155 

Bankrelatie: ABN - AMRO te Zandvoort 
rek. nr. 565738305, gironummer van de ABN: 4000 

Giro-nummer: 4206723 t.n.v. Genootschap "Oud Zandvoort". 

Contributie: Minimaal f 15,-- (excl. venendkosten) per jaar. 

"DE KLINK". 
Het blad "DE KLINK" is een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD 
ZANDVOORT" en wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van het genootschap. Met het uitgeven van het blad streeft het bestuur 
naar een grotere bekendheid van en het kweken van belangstelling voor de 
geschiedenis van Zandvoort. 
Voor het , amenstellen van het blad heeft het bestuur een redactiecammissie 
benoemd die bestaat uit de heren: 
P. Brune; K. C. v.d. Mije Pzn; H. Opheikens; M. Weber en C. J. Wester. 

Vriendelijk verzoek ADRESWIJZIGINGEN en evt. andere berichten z0 
spoedig mogelijk aan een van de adressen door te geven. 
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