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Brood- en

EEN GOEDE START!

WuIIum van de Wurf said,

PAAP

veur een goed brokkie brood
(poen!je m i i broine suiker)
en een lekker taereiie naei
een echte Zandvoortse bakker.

Potgieterstraat 24
Tel. 023 - 571 2865 Zandvoort

VERSTEEGE'S I31ZERHANDEL
Verkoop van:
Verfwaren

Uzerwaren
EIeMra
Camping Gaz
Gereedschap

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

-

-

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

-

PAKVELDSTRAAT 19 TEL. 023 5712554 ZANDVOOTZT

BEACH &
BODY SHOP
Grote Krocht 2üb
f andvoorl
tel 023 - 5715697
-----U-------

JEANS &
CASUALS
Kerkpkin 10

Zanduoort

-

tel. D23 57307 19

Kosnrifo

Het aantal van 1000 leden waarmee het Genootschap Oud Zandvoort t996 ingaat is een
mooi begin. Een vereniging die na 25 jaar nog de veerkracht bezit om in korte tijd bijna
200 leden te werven is nog in de kracht van zijn 'verenigingsleven'.
Dit resultaat is zeker het gevoIg van de grote inzet van de bestuursleden en alle medewerkers in de afgelopen jaren. Jaren waarin het Genootschap zijn plaats in het
Cultuurhisiorisch Teven van Zandvoort heeft weten te verwerven. Een positie die ondersteuning zou moeten hebben van alle Zandvoortess, die belangstelling hebben in het
leven en werken van het voorgeslacht. Een beter begrip van waarom en waardoor onze
Zandvoortse samenleving is zoals ze is, geeft aan het leven in Zandvoort een gevoel van
er thuis zijn. Naarmate we ouder worden komt het verleden weer dichterbij. WE denken
meer aan vroeger en automatisch komen de vragen naar boven.
Het Genootschap probecri op vele vragen een antwoord te vinden, doch de kennis van al
onzc leden is nodig om aan de legpuzzel van het Zandvoorts verleden te werken. In het
licht van het Zandvoorts verleden is waakzaamheid bij de ontwikkeling van het
Zandvoort van morgen' geboden.
De waardevolle historische elementen van ons dorp mogen nict worden vernietigd door
zogenaamde moderne oniwikkelingen. Gesterkt door meer dan 1000 Icden zal hel
Genootschap zeker aan de bel trekken bij het Gemeentebestuur, als er zich ontwikkelingen voordoen die de Zandvoortse identiteit schaden.
Mede door de laatste ledenwerf-actie zijn alle werkgroepen gevormd.
Het jaar 1996 belooft dan ook een vruchtbaar Gcnootschapsjaar ie worden, waarvan naar
wij hopen nalle leden mogen genieten.
IK wens U allen een gelukkig cn gezond 1946 toe.

Gcr Cense, voorzitter.

NIEUWS VAN
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Begonnen met niet al te mooie vooruitzichten zijn wij dit jaar toch goed geëindigd. Dit
laatste doordat wij onze schouders er onder gezet hebben en een ieder bereid gevonden
werd om mee te werken. Jammer genoeg zijn uiteindelijk wel de toneel uitvoeringen er
afgelopen jaar bij ingeschoten.
Daarentegen hebben we weer gedanst dat het een lust was. Op het Raadhuisplein o.a.
waar ook de oud Zandvoortse kleding geschouwd werd en een visafslag met echte vis.
De visafslag werd gehouden met een groot assortiment aan vis, ter beschikking gesteld
door de fa. Kroon,waarbij tekst en uitleg gegeven werd over de diverse soorten.
Tevens werden, met groot succes, hij saand-paviljoen 'De Wurf een drietal vismaaItijden opgeluisterd. Verder werd op diverse evenementen de oud Zandvoorise klederdracht getoond.
De toneelgroep heeft thans in studie het stuk "Rijke vissers, arme mensen".
Noteer de data van uitvoering alvast i n uw agenda; 9, 10 en 16 maart 1996!
U merkt hel "DE WLiFlF" is springlevend en wenst allen die haar een goed hart toe
dragen 'Veul Heil en Zegen" voor het nieuwe jaar.
secr. B. Gansner
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GENOOTSCHAPSAVOND
"OUD ZANDVOORT"
VRIm AG 2 FEBRUARI 1996

GEBOUW ':DE K R O C ~ "
AANVANG 20.00 UUR

9 maart 1947!
Ja u leest het goed, op deze datum was pootje baden nog een hele toer met al dat ijs op
het strand. Sirandtenten stonden er nog niet. Hct seizoen begon toen pas tegen de Pasen.
De bunkers van de Atlantik Wal markeerden nog de duinreep.
H. Dees
Om in winterse stemming ie blijven ziet u op pagina 17 een foto van ijspret op 'De Vla-je'
gelegen achter de Brederodestraat. Men ging toen, omstreeks 1918, nog netjes voor de
heer Bakels, de fotograaf, poseren.
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De avond zal in het teken staan van ons 25 jarig bestaan.
U krijgt een aparte uitnodiging.
Alleen toegang met geldig plaatsbewijs!
Leden
f 2,50
Niet leden f 7,50
Afhaaladressen staan vermeld op de uitnodiging!
In verband met de te verwachten grote belangstelling en de beperkte
zaalruimte is tijdig afhalen van de toegangsbewijzen aan te raden

ZEE EN DUINZICHT'

Op 12 mei volgt een nota van f. 4.660,-- 'voor in mindering der rekening van een nieuw
gebouwd huis, nabij Villa Mans'. Het was op tijd geleverd.

Op 24 februari 1900 kocht de heer Korstiaan Cornelis van der Mije van beroep badman
en wonende te Zandvoon een stukje bouwgrond ter grootte van 299 m2. Het bouwterreintje was eigendom van de Naamloze Vennootschap 'Maatschappij Pension Villa Maris'
en gelegen achter Pension ViIla Maris, De koopsom van het terrein, thans bekend als
Marisstraat Il , bedroeg f. 847,-- (J. 3,- per vierkante meIer!). Om de rust van de pensiongasten te waarborgen werd bij de verkoop een erfdienstbaarheid gevestigd die luidde: '... de erfdienstbaarheid dat op de overgedragen grond geen fabriek, timmerwerkplaats, smederij, blikslagerij of dergelijkc gcraasverwekkende zaak, tapperij of slijterij
van sterken drank zal mogen wordcn gevestigd of gehouden, evenmin daarop varkens
mogen worden gehouden of varkenshokken ol' andere stank verspreidende inrichting zal
mogen worden daargesteld...'
Zo te lezen hadden de Zandvoorters een naam opgcbouwd om er een bende van ze maken
als ze de kans kregen. Maar in dit geval werd er een keurig huis op gebouwd voor de
afgesproken prijs van f . 7.ûû0,--, waarbij werd bepaald dat de oplevering moest plaatsvinden op 1 mei 1900.
Er was dus maar 2 maanden om te bouwen. Kom daar nu eens om.

En op 13 november 1900 volgt dan de eindafrekening 'voor meerdep, kosten van een
marmeren schoorsteenmantel ad f . 12,-- en 4 lampenhaken met inmaken ad f . 2,40.
Conclusie: werk op tijd geleverd en het meerwerk was totaal slechts f . 14,40 op een aanneemsom van f . 7.000,--.
Heden ten dage niet meer voor te stellen wanneer je dit leest. De villa kreeg de naam 'Zee
cn Duinzicht' want je kon zowel de zee als rondom het duin zien. Nu 95 jaar later bestaai
het woonhuis nog steeds en het heeft nog mveel allure dat het op d e concept-monumentenlijst is geplaatst, ondanks het feit dat de gevelafwerking na de oorlog is gewijzigd.

Met dank aan K.C. van der Mijc Pm voor de gegevens.
Cense

'"P HOOP VAN ZEGEN" of "Houden wij de slopershamer tegen?"

De "ZANDHOEVE", het sterfhuis van o n z e grote toneelschrijver Herman Heijermans,
gelegen Kostverlorenstraat 105 werd door toedoen van het Genootschap voorlopig van
de slopershamer gered.
Het bestuur heeft op 23 november 1995 de Minister van W. V. C. verzocht het pand aan
te wijzen a l s beschermd monument op grond van de monumentenwet 1988 e n daarbij
tavens gevraagd artikel 3 uit deze wet met onmiddellijke ingang van toepassing te laten
zijn.Daardoor mag gedurende de wettelijk vastgelegde termijn - waarbinnen het onderzoek orntrenr het al dan niet toekennen van de status van beschermd monument door de
Rijksdiensi voor de monumentenzorg afgerond moet zijn - aan het gebouw niets veranderd worden.
Op voorsaande pagina de villa in voor- zij- en achteraanzicht in ieder geval fotosafisch
vastgelegd voor het geval de slopershamer toch mag toesiaan.
MW

Dhr S. van dcn Bos, burg. Nawijnlaan 23,
a) Tk betwijfel of de' foto van de bewaarschool gemaakt werd t.g.v. het 40 jarig jubileum van mej.
J. A. van den Enden in 1923. Naar mijn mening moet dit bij het 25 jarig jubileum i n 1908 geweest
zijn, gelet op dc kleding van kinderen en valwassenen.
Zoals gewoonlijk heeft Siem van den Bos volkomen gelijk!
h) hlz 1 4foto MULO-klas rncrkt ik volledigheidshalve op dat Engel Keut en Mimi Mwth ook al
jaren geleden overleden zijn.
c) bIz 15. de slotzin van de 4e alinea is nict juist. Als we e r van uitgaan dat het hier een naaikrans
betreft van voor de I e WO, dan kan mevr. Straatsma niet vanaf de oprichting de leiding hebben
gehad, want de fam. Straatsma was in Zandvaort woonachtig van 1924-1929. Mogelijk stond de
naaikrans v66r de Ie WO onder leiding van de echtgenote van de toenmalige predikant ds.
Posthumus Meijes. Deze was hier predikant van 1904-1923
A. Koning, hij was t t n van de helpers die de boot In zee brachten, deelde het volgende mee n.a.v.
"ENGELANDVAARDER": d e route ging niet langs de katholieke kerk. maar vanaf de
Brederodestraat door de Marisstraat, Badhuisplein, burg Engelberissiraai. ParalIelweg (voor school
C langs) cn m naar dc Noord-bouIevard. " We spraken af om de volgende avond de boot met vier
man te verplaatsen. Be volgcnde avond gingen wij op pad met onze politiea~ntop de fiets voorop. Hij gaf het sein dat alles veilig was dus gingen wij vlug achter de boot. Die was niet zwaar maar
het was toch wel een heel eind lopen en het moest snel gebeuren wilden we niet gesnapt worden.
Maar wonder boven wonder is het ons toch gelukr. De volgcnde avoiid kreeg ik het verzoek o f ik
het venperringcdraad bij de afgang voor de boot maar stiik wilde gaan knippen. Ik kreeg van de
politie dc lijd door wanneer het veilig zou zijn .'s Avonds om half zeven was het zover en ik ging
in liet donker op pad. Onze agent was er ook en zei dat ik mijn gang kon gaan maar goed moest
opletten. Ik ging sneI aan de slag en de agent verdween. Het was een kwartiertje werk, het strand
was verlaten want er mocht niemand komen. Ik liep naar boven en zag daar ook nog prikkeldraad,
dat ik wegknipte.

Net toen ik klaar was hoorde ik rnoîfe-Inarzen aankomen. Ze waren met zijn tweeën, het angstzweet brak mij uit. Ik liep een eindje verder, deed mijn broek los, liet deze zakken en wachtte af.
Ze schreeuwden naar me dat ik moest komen, want ze hadden mij natuurlijk gezien, Ik ging sne1
naar ze toe, mijn broek met de hand omhoog houdend en vertelde dat ik nodig moest. 7x sciden
dat ik snel moest maken dat ik wegkwam.De volgende avond brachten wij de boot in de spiegelgIadde zee". Koning vertelde ook dat de kar, 'geleend' m.n.w. gestolen van Kooyman de steenhouwer. natuurlijk op het strznd werd achtergelaten. Deze werd later door Bank Schelvis voor de
strandvonder van het strand afgehaald.
Vermeldenswaard is nog dat van de hand van A. Koning in 1990 een boekje uitkwam, getiteld
"Jeugdherinneringen van een Zandvoortse Jongcn ".

De heer J.van Dijk uit Enschede Ias in het Haarlems DapbIad van 06/07/95 de namen van een aantal dorpsomroepers. zoals J, Molenaar (de Puur), Jan Snijer en Klaas Zwemmer (de Zeebeer). De
laatste oefende zijn beroep de laatste jaren uit zich voortbewegende in een invalidenwagen.
Dhr Van Dijk schrijft:"ik miste echter de naam Van Duivenbode of a k e n Duivenbode, een grote
man die leed aan epileptische aanvallen."
Hij vraag zich af of oudere Zandvoorten zich deze man nog herinneren en of deze inderdaad
omroeper was,

Dage Groenendaal. Dhr H. Dees gaf de juiste namen bij de roto.( verkregen van mevs zr. van
Zcijl) Het meisje met de poes op de arm is Willie Davelaar-van Zefjl {A'dam) dochter van WiIlem
van Zeijl. Daarnaast Jans Bos met naast zich mevrouw Van Zeijl-Zwemmer, de schoonmoeder van
de naast haar staande mevrouw Van Zeijl (echtgenote van de postambtenaar). Hel ander meisje is
Emmy Bruin-Kuik, dochter uit het ecrstc huwelijk van Kuik, dc kappr, later gehuwd met %r.Van
Zeijl). Emmy emigreerde naar Australië en is aldaar overleden.
Dhr A. Wecda trof in een boek 'gedichten uit de 19e en 2I)e eeuw verzameld door Gerrit Komrij'
diverse gedichten aan betrekking hebbende op Zandvoort. Een tip voor liefhebbers van dichtkunst
onder u. Hij geeft zijn complimenten voor de gekleurde omslag van "DE KLINK". I k kan Rem en
u allen mededelen dat de omslag voortaan gekleurd blijft, waardoor de litho van Braet Uberfelt
voortaan tot zijn vollc recht komt.
Comelis Hoogendij k, geboren O I- 10-1BS 1 te Zandvoort als zoon van Pieter Woogendijk en Albena
Teml en nu wonende in Castricum, zond de op de volgende pagina afgedrukte foto.
Het is een foto genomen in I929 van de Ze klas van school C aan de Parallelweg.
Hoofd der school, zoals het toen za mooi en terecht hectte, was d t heer Werkhoven. Behalve
bovenstaande weet de inzender alleen nog dat hij degene is met het matrozenpakje.
Hij zou graag de namen van de overige weten, uiteraard zijn deze kindertjes nu , indien al nog in
leven, op dit moment ongeveer 75 jaar maar wie weet hoe velen zich hier nog op herkennen.
De redactie wacht met ongeduld uw reacties af.

RedaetioneeI:
Wlla Hortense, zie llc jrg no 2, blz 7,heeft evenals de dr AlbePt Plesmanschool, zie 14e jrg
no 3, een Zandvoortse traditie hooggehouden. Reiden zijn de afgelopen week ander de slopershamer gevallen.
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De drie vrouwen; Mina Visser, de vrouw van Arend Keur, haar dochter Dina Keur, de

I

vrouw van Arend van der Plas, Gerritje Koning, de vrouw van Jacob Keur en de 14-jarige Aaltje Koning hadden beter de weg terug kunnen gaan toen zij in de verte die handelende vrouwen zagen. Maar eigenlijk was het al te laat, want terwijl die groep van zeven
vrouwen met hun hander bezig waren mgen rij de eerder genoemde vrouwen dichterbij

komen.
Waarna Gerritje, door het gooien met stenen, het sein gaf voor een enorme vechtpartij.
De collega's van Gerritje hielpen waar nodig was. Ze begonnen te schrmuwen en te
schelden, trokken aan de haren van de drie vrouwen, die daardoor gekneusd cn gewond
raakten. Doch Pietje maakte het wel erg bont, zij had met een steen comfoor de 14-jarige Aaltje zo hard op het hoofd geslagen dai zij daardoor tot bloedens toe werd verwond.
Er waren getuigen en er kwam een Rechtszaak van.
Op 30 juni 1888 werden de straffen uitgedeeld.
Pietje Bal, oud 23 jaar en vrouw van Alberi Koper: 21 dagen.
Gerritje Kopcr, oud 46 jaar en vrouw van Volkert Schaap: 14 dagen.
Leuntje Koper, oud 30 jaar en vrouw van Cornelis Paap: 7 dagen.
Bartje Koper, oud 35 jaar en vrouw van Comelis Zwemmer: 7 dagen,
Jansje Koper, oud 26 jaar en vrouw van Volkcri Bal: 7 dagen.
Aagje Keur, oud 61 jaar en vrouw van Cornelis Koper: 7 dagen.
Jaantje Schaap, oud 20 jaar en vrouw van Hendrik Terol: vrijspraak.
A. G. M. v.d. Oord-Wisker

Panorama van Zandvoort (foto middenpagina)
Deze opname, afkomstig uit het bezit van de heer J. P. Giske en reeds lang op pIaatsing

JUBILEUM EXPOSTTIE.
De jubileum expositie "TOEN WAS ZANDVOORT ..." in het Cultureel Centrum, werd op 8
december door burgemeester M. R. v.d. Heijden, in het bijzijn van het voltallig bestiiur en cen aantal genodigden, officieel geopcnd. Op 9 december bezochten reeds 300 personen de expositie en
konden daarbij tevens hun gelukwensen overbrengen aan het bestuur van het genootschap.
MW

wachtende, werd gemaakt in de zestiger jaren.
Een foto die het waarcl is om eens goed bestudeerd te worden.Men zal telkens opnieuw
verbaasd zeggen: "daar is het ook heel anders geworden." Kijk alleen maar eens naar de
scholen of naar hoek KoninginnewegMaarlemmerstraat, het clubhuis van
Zandvoortmeeuwen, het seinhuisje van de spoorwegen, Bennoheim, hoek
Oranjestraat/Grote Kmchi. Binnenkort zal het er achter de Gerefomeerde Kerk aan de
julianaweg eveneens totaal anders uitzien en de sporthal, nog net zichtbaar, heeft ongetwijfeld zijn langste tijd daar gestaan.

MW

DE WERKGROEPEN,
Onze ledenwerf-actie heeft niet alleen veel nieuwe leden opgeleverd, doch ook genoeg
enthousiaste leden die willen deelnemen aan een werkgroep. Bcpin 1996, maar na onze
Genootschap-avond op 2 februari, zal met de werkgroepen worden gestart.
Aan iedere werkgraep zal tenminste 1 bestuurslid worden toegevoegd.
De bijeenkomsten zullen worden gehouden in onze vergader ruimte aan de Tolweg nr 10.
Onderstaand de deelnemers per werkgroep, bijgewerkt tot 12 dec. 1995.
1.

Werkgroep Algemeen.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
mevr.

3.

J. W. van Borth
J. C. Haldeman
T. Hendriks
L. J. de Jong
W.A.H.Kcur(arts)
J. M. N. Konijn
E. J. Molenaar
F. Wcïjers
R. J. Zuurendonk

Werkgroep Genealogie.
dhr.
mevr.
dhr.
dhr.
mevr.
dhr.

T. H. Rubert
C . H.Koome
J. Kreijgcr
L. J. de Jong
E. J. Paap-Kemp
A. C. Venekamp

2. Werkgroep Kunst

mevr.
dhr.
mevr.
hr.
mevr.
mevr.
mevr.

W. van Dillen
Joël C den Elartog
R. Keislais-van Griethuijsen

J. M. J. Molenaar
C.R.Koome
A. Schuiitenmaker
1.M.Veltkarnp

4. Werkgroep Bouw.
dhr.

r r.
dhr.
dhr.
drs.
dhr.
dhr.
mevr.
mevr.
dhr.
prof. dr.
dhr.
mevr.

A. P. Castien
J. Cohen
E Henrion Verpoofien
W. lngwersen
E. Kerkman
H.A.Koper
R.H.Kras
A. Swaan-Driehuizen
J. M. Voolstra-de Rooij
G. E v.d. Weerdhof
R. Wentholt
J. v.d. Werff
R. J. Zuurendonk

NOG STEEDS GEEN MONUMENT?
Vlak bij de RK kerk in Zandvoort staat een opmerkelijk gebouw, het verenigingsgebouw
De Krocht, dar door zijn spitsboogvensters de indruk wekt eigenlijk een kerk tc zijn. Dat
is inderdaad het geval. Wij hebben hier te maken met de vroegere katholieke kerk van
Zandvoort, een gebouw dat meer bekendheid en waardering zou verdienen dan het ten
deel valt.

Geruime tijd werden de katholieken in 7~ndvoortbediend vanuit Overveen. Pas op 18
maart 1851 werd Zandvoort e e n zelfstandige statie. Men wenste er ook een nieuwe kerk,
ter vervanging van het tot dan toe gebruikte schuilkerkje op de hoek
Haliestraat/Pakveldstraat. Het was de eerste pastoor Joannes L'Ami die dit voor el kaar
moest zien te krijgen. Het is hem ook gcIuki! Op 28 december 1853 vond de aanhesteding plaats voor j t 6.950 en op 6 oktober 1854 werden de kerk en de pastorie in gebruik
genomen.

In 1906 werd de kerk vcrgroot met een aanbouw aan de westzijde. Omdat de kerk toch
te klein bleef, werd in 1927-1928 een nieuwe kerk gebouwd naar ontwerp van Jos
Cuypers, De oude kerk werd in 1930 als patronaatsgebouw ingericht. De beelden op de
gevel werden verwijderd en het torent-jewerd gesloopt. Op 23 juli 1941 werd het gebouw
door vier bommen getroffen, die gelukkig niet ontploften. Toch was de schade aanzicnlijk. Na herstel ervan is het gebouw tijdens de bezettingsjaren gebruikt als
"Wchrmachtsheirn".Thans is het pand als verenigingsgebouw in gebruik onder d e naam
"De Krocht".
Wie was de architect van de kerk? Geen der geschriften of gedenkboeken over de eerste
kerk repte ook maar met een woord over deze kerkontwerper.

-EL!:

,

Opvallend waren de twee fraaie beelden van Petrus en Paulus op de voorgevel, uit het
atelier van de bckende architect P. J. H. Cuypers en vermoedelijk vervaardigd door de
beeldhouwer E. F. Georges.

Pas inlichtingen van het houwbureau van het bisdom Haarlen en van de hcer Th. van der
Fluit, medewerker van het Rijksarchief te Haarlem en auteur van een studie over waterstaatskerkbouw in Noord-Holland, brachten hier duidelijkheid. De architect was
Hemanus Hendrik Dansdorp, opzichter bij de waterstaat. Toen bleek nok dat in 1990
over deze architect een boek was gepubliceerd door de historicus A. J. Looyenga te
Amsterdam.

Uit deze studie blijkt dat Dansdorp op 25 maart 1788 was geboren te Amsterdam en carrikre had gemaakt als opzichter bij de waterstaat.
Rij overleed te Haarlem op 31 oktober 1873. Zijn opleiding kreeg hij in de praktijk. Hij
heeft zich vooral met het bouwen van kerken bezig gehouden. Wat had echter een waterstaatsopzichter met kerkbouw te maken?
Om dat te b e ~ , i p e nmoet men weten dat in de eerste heIft van de negentiende eeuw de
verhouding tussen kerk en staat anders was dan thans. Kerkelijke zaken werden ook als
staatszaak beschouwd, wat o.a. tot uiting kwam in het bestaan van twee erediens[-ministeries: het ministerie voor de Hervormde en overige erediensten behalve de Rooms
Katholieke en het ministerie voor RK Eredienst. De staat achtte het van belang dat er
goed bruikbart kerkgebouwen waren en verleende daarvoor dus subsidie, zij hel op
spaarzame schaal. Om enigszins te.kunnen controleren wat op het gebied van kerkbouw
gaande was, werd bij Koninklijk Besluit van 16 augustus 1824, nr. 45 bepaald dat nieuwbouw of verbeuw van kerkelijke gehouwen en het oprichten van nieuwe kerkelijke
gemeenten aan KoninkEijke goedkeuring moesten worden onderworpen. Om dit KR in de
praktijk te brengen waren natuurlijk deskundigen nodig en deze vond men in de ingeniclirs en opzichters van de waterstaat; zij waren toen de enige ambtenaren die iets van
bouwen afwisten. Wij hebben hier te maken met een vanaf + 1830 geleidelijk gegroeide
praktijk, waarop overigens verschillende uitzonderingen waren. Nu kwam liet regelmatig voor dat een waterstaatsfunctionaris een hem ter beoordeling voorgelegd ontwerp
afkeurde en vervolgens het verzoek kreeg om zelf een nieuw pIan te maken. Dit leidde
ertoe dat in velt gevallen kerkbesturen meteen om een ontwcsp bij de waterstaat aankIopten. Men dient cchter wel te bedenken dat ook "gewone" architecten veel kerken
bouwden en dal dus lang niet alle kerken in de eerste helil van de negentiende eeuw door
"waterstaters'hwerden ontworpen, laat staan dat men van een typische waterstaat-stijl zou
kunnen spreken.

ming, een gebouw voor een billardkamer en woongelegenheid tegenover het badhuis
werd wel toestemming gegeven. In 1866 laat Dansdorp de Commissarissen wcten niet
meer als bouwkundige voor het badhuis te kunnen functioneren, "wegens vermindering
van gezicht", zoals hij dat noemde.

In ieder geval was Dansdorp wel een van deze "waterstaters" en hij heeft op het gebied
van de kerkhouw hehoorlij k wat activiteiten ontplooid. Enige kerken kunnen worden
genoemd: Akersloot, Herv. kerk (18361, Den Helder, Herv. Nieuwe Kerk (1 838. mei Ir,
F. Kock), Den Helder, St. Petrus en Paulus {l W),Winkcl, Herv. kerk ( I 8451,Edam, RK
St. NicoIaas (1847). Zijn belangrijkste werk is de St. Joseph te Haarlem (1841- 1843).
Zijn bouwtrant is meestal een sterk tradtioneel getint neo-classiscisme. Zijn Zandvoorlse
katholieke kerk is zijn enige werk in een aan de gotiek ontleende vormgeving.
Dansdorp was ook verder in Zandvoort geen onbekende. De Hervormde kerk is eveneens
van zijn hand (1847). Verder is hij op een niei meer precies te achterhalen tijdstip aangesteld tot architect bij het Groot Badhuis.
Tal van plannen, gevraagd en vooral ongevraagd, Iieeft hij voor de vergroting van het
badhuis complex gemaakt. Helaas zijn deze plannen wegens onvoldoende middelen niet
aangeslagen bij de Commissarissen van het badhuis. Voor zijn laatste grotere ondeme-

Met deze staat van dienst en de vele bemoeienissen in Zandvoort is het niet meer dan hillijk dat men ook het werk van deze bescheiden meester de eer geeft die het verdient. De
architectuurgeschiedenis omvat niet alIeen beroemde namen, zoals Van Tijen of Duiker,
die eveneens in Zandvoort hebben gewerkt en zelfs gewoond. Ik stel daarom voor om
de oude RK kerk te Zandvoort ie nomineren voor plaatsing op de Gemeentelijke
Monumentenlijst en wellicht ook op de Provinciale Monumentenlijst, m d a t Dansdorp
een uitgesproken Noord-Hollandse architect was.

Beschrijving v a n het monument
Adres: Grote Krocht 41 en 43, Zandvoort.
Kadastrale aanduiding: Gem.Zandvoort, Seciie C, nr. 6270 En 6271

Van het oorspronkelijke ontwerp is d e tekening bewaard gebleven. (Afb. Ii) Deze is bij
de bouw niet geheel gevolgd. Men besloot de kerk iets langer e n breder te maken en
levens de sacristie naast d e altaar ruimte in plaats van er achter aan te brengen. Dit onder
meer om later de kerk eventueel tc kunnen v e r l e n g n . De kerk is een eenvoudige zaafkerk van vijf raamlengten, in vomcn ontleend aan de gotiek. Zij was voorzien van een
torentje met een open bovenbouw. Afgezien van dc gotische elementen verschilt het
kerkje niet wezenlijk van andcre kerken van vergdijkbare opzet die Dansdorp bouwde.
Het inwendige werd overdckt door een v l a k tnngewclf op vrij zware consoles. (Afb. In)
Ook bij dc pastorie zijn enige aan de gotiek ontleende elementen te bespeuren.
Redengevende ornschrijving:

I.

Het gebouw is van belang als getuigenis van de geschiedenis van de katholieke
gemeenschap in Zandvoort.

NIEUWE LEDEN. (een honderd zeven en negentig in getal
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Drs.
Dhr.
Mevr.
Dhr.

2.

3.

Het gebouw is de. enige k e r k van zijn ontwerper in een gotische vorrnge ving.
Ondanks het verdwijnen van de toren is dc hoofdvorm nog goed bewaard gebfeven. (Afb. I)

Tezamen met de eveneens door Dansdorp ontworpen Hervormde kerk geeft her
gebouw een goed beeld van de kerkbouw uit de eerste helft van de negentiende
eeuw.
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M r.
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H e t gebouw heeft een zeker belang voor het dorpsbeeld ter plekke, wat d o o r een
zeer wenseIijke r e c o n s m c t i e van de toren nog zou worden ver sterkt.
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Het is weer mogelijk om uw 5 jaargangen van 'DE KLINK', voorzien van een inhoudsopgave, vakkundig te laten inbinden door de firma Alblas.
Daartoe is een inteken formulier bijgesIozen.
U gelieve UW exemplaren, op volgorde gelegd en vergezeld van her ingevulde formulier,
zo spoedig mogelijk in de vertrouwde handen van de heer BIuijs af ie geven.
SLUITINGSDATUM: 1 APRIL 1996 !!!!!!

Ontbrekende nummers zijn REPERKT Ieverbaar. OP is OP!! Dus niet te snel
zeggen:" ik kan ze niet vinden, ik bestel wel bi-j."

Amsterdam
Zandvoort
Zandvoert
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoon
Zaandam
Zandvoon
Zandvoort
Baven-Leeuwen
Zandvoort

Zandvoort
Zandvoort

Zandvoort
Zandvoort
Haarlem
Zandvoort
Zandvoort

Betaling: hij aflevering aan u van "DE KLTNK" 1991 - t995

ISSN, Internationaal Standaard Serie Nummer
Het ISSN Centrum Nederland heeft per 23 november 1495 onze uitgave 'DE KLINK'
geregistreerd en voorzien van het ISSN 1384-7082.
"Het doel van de internationale standaard is de vaststelling van een standaard code voor
de unieke identificatie van seriële publikaties."
"Het ISSN heeft geen andere betekenis dan de unieke identificatie van eem titel van een
seriële publikatie. Het geeft niet bepaalde kenmerken van een aldus geïdentificeerde titel
weer."
Bovenstaande ter toelichting bij de verandering rechtsboven op pagina f :
i.p.v, f 6 e jaargang nummer 1 ziet u ISSN 1384-7082 jrg 16, nr. l
ISSN 1384-7082 zal, naar ik hoop tot in de verre toekomst, als een soort sofi-nummer
MW
voorafgaan aan de datering van onze 'DE KLTNK".

GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT"
G. A. Cense
2042 PL Z'voort
Kostverlorenstr 115
Vice-voorzitter. Ir. C. J. Wagenaar
Kostvedorenstr 23
2042 PA Z'voort
Secretaris.
A. Koper
2041 BK Z'voort
W Kioosstr 9
Vice-secretark J. Paap
Celsiusstr 33
2041 TB Z'voort
Penningmeester. M. A. J. M. Crabhendam
M Euwestr 33
2042 RA Z'voort
Vice-penningm. J. Attema
2042 CA Z'voort
C vd Undenstr 2/25

uw drukker voor:

Vaarzitter.

Leden.

geboortekaartjes

(023) 571 39 99

huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

(023) 57 1 84 4 1
(023) S71 59 67

drukkerij

(023) 571 25 l4

van petegem b.v.

(023) 57 1 45 55

J. M, Bluijs
Mw. H. P. M. Hoogervorst-Schuiten
C. J. Wester

Giro-nummer.

ABN - M O te Zandvoort
rek. nr. 565738305, gironummer van de ABN:X23X
4206723 t.n.v. Genootschap "Oud Zandvoort".

Contributie.

Minimaal f 1S.-- (excl. verzendkosten) per jaar.

Bankrelatie.

(023) 57 1 57 1 5

H& ju, haef jai ewe
een blommetje
bai Jopie Bluijs !

in het
van het
oude Zandvoort
kerkpad 6 - telhlfax023 - 5712793
postbus 54 - 2040 ab zandvoort

HALTESTRAAT 65
ZANDVOORT
TELEFOON: 023 5712060

-

W e specialist in al Uw
Btoemwerken . . . .

"DE KLINK".
Het blad "DE KLINK" is een kwartaaluitgave van het Genooischap "OWD ZANDVOORT" en wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het hestuur van het
genootschap. Mei het uitgeven van hel blad streeft het bestuur naar een grotere bekendheid van en het kweken van belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoort.
Voor het samenstelIen van het blad hecft het bestuur een redactiecommissie benoemd die
bestaat uit de heren:
P. Bmne; K. C. v.d. Mije Pzn; H . Opheikens; M. Weber en C . J. Wester.

Vriendelijk verzoek. Adreswijzigingen en aanmelding nieuwe ieden s.v.p. aan
mw Hoogervorst-Schuiten Oosterstr 1 2042 VE Z'voort (023) 571 81 77

Kerkplein 6, Zandvoort
Telefoon: O23 - 5713546
Het gezelligste terras
van Zandvoort

voor prijsopgave en overige inlichtingen

BoekbinderslGrafische Produken
Kochstraaz 4 - 2041 CE Zandvoort
Tel.lFax 023 - 571 41 24

