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REDACTIONEEL
Onze vereniging boekte opnieuw een flinke ledenwinst en kent nu ook twee ere-leden.
De heren P. Brune en Chr. Wagenaar werden op de feestelijke genootschaps avond
wegens hun verdiensten voor hes Genootschap tot ere-lid benoemd, de heer Brune, zelf
door ziekte daarbij verhinderd, leed kort hierop een ernstig vcrIies door het onverwacht
overlijden van zijn echtgenote. Onze deelneming gaat uit naar de heer Brune en verdere

familie.
Op de hart-pagina's treft u deze keer een bijzondere foto aan van de strandtent van E.Bol.
De foto werd gemaakt in juni 1942 en hei bijzondere is dat hij stond op de hoek van de
Vondellaan en de van Lennepweg en niet zoals gebruikelijk op het strand. Het strand was
door de Duitse bezetters tot verboden gebied verklaard en de heer Bol heeft nog édn
zomer op deze wijze op deze pIaats zijn bedrijf voortgezet. Een unieke foto die geplaatst
kon worden dank zij de medewerking van mevr. v.d. Broek-Schrader waar tijdelijk een
lege plaats aan de huiskamer wand ontstond.

Uit de nalatenschap van dhr. C. Chr. Koolman PLeffertsstr 37 verkreeg het Genootschap
een aantal boeken en aquarellen. De heer Koofrnan verrichtte uitgebreid genealogisch
onderzoek naar hei geslacht Molenaar.
Deze gift van een aantal boeken komt juist op een moment waarop het bestuur bezig is
een bibliotheek op ie zetten met boekwerken/geschrif~en betrekking hebbende op
Zandvoort. De secreraris A. Koper heefi een chronologische lijst samengesteld van de
diverse uitgaven. I n de volgende aflevering zal deze lijst afgedrukt worden, dit ter
informatic en in de hoop dat wellicht meerdere schenkingen van boekwerken e.d. zullen
volgen.
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lWZUWE LEDEN

UITNODIGING,

(weliswaar geen 197 zoals in de vorige aflevering maar toch nog altijd 43 !!)

voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING, die gehouden zal worden op vrijdag 26
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april 1996 in strandpaviljoen no 8 "TREFPUNT",aanvang 20.30 uur.

AGENDA.
Opening

Ingekomen stukken
Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 18 mei 1995 *
Jaarverslag van de secretaris *
Jaarverslag van de penningmeester *
VersIag kascommissie
Behandeling begroting *
Vcrslag van d e werkgroepen
Bestuursverkiezing (zie toelichting)
Algemene berichtgeving
Rondvraag
Sluiting

* De desbetreffende stukken zijn ter vergadering verkrijgbaar.

Toelichting bij agendapunt 9.
Volgens mostcr zijn periodiek aftredend mevr H.F.M. Hoogervorst-Schuiten.dhr J.M. Bluijs en dhr
A. Koper.
Mevr Hoogervorst-Schuiten en dhr Bluijs hebben besloten, na een bestuursperiode van
respectievelijk 9 en 15 jaar, zich niet meer herkiesbaar te stellen. dhr Kopct is herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor tijdelijk in slechts 6é.n van deze drie bestuurspIaatsen te voorzien en stelt
Iiicrvoor kandidaat dhr A. Koper.
Tegenkandidaten voor deze plaats dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de jaarvergadering
schriftelijk te worden aangemeld bij het secretariaat van het Genootschap: W Kloosstr 9 2041 BK
Znndvoort.
Voor invulling van de twee ovcrigc b~stuursplaatsenzal het bestuur binnen afzienbare termijn een
nieuwe algemene vergadering bijeenroepen en alsdan met voorstellen hiertoe komen,

Na afloop van de vergadering zullen een aantal dia's van Oud-Zandvoort vertoond
worden.

'E.A. Brokmeier'i mei 1996 100 jaar!
I Mei 1896 opende dhr. E. H. Brokmeier, welke in 1882 in
Zandvoort was komen wonen, in de Kosterstrant een
bierbotieIarij en slijtenj. Her huisje waarin de zaak gevestigd
werd stond bekend als "de Prop". Het jaar daarop werd de zaak
verplnatst naar de overzijde van de straat waar larer jaren d c
etalage van Anth. Bakels' Razar was. Dc volgende verhuizing
had plaats in 1899 en wel naar de Haltestraai waar d e zaak
gevestigd zou blijven tot 1 maart 1966. De plaats vnn het nieuwe
OPGERICHT
pand aan de Maltestraat zag er toentertijd wc1 heel anders uit.
1 MEI 1896
Slechts twee huis.jes bevonden zich in de nabijheid en de
omgeving werd hoofdzakelijk door aardappel veldjes i n beslag
genomen en de winkel met naastgebouwd woonhuis bevond zich
aan het uiteinde van het dorp. Een ruwe klinkerbestrating en een schelpenpad vormden dc
toegangswegen. In I900 werd alweer verbouwd. in l906 verkreeg het pand liet aanzien met de
grote dubbele ezalapeniiten.

In 1921 werd een mineraalwater en limonadefabriekje bijgebouwd welke in 192 1 in oppervlakte
w e d verdubbeld rot aan de Nieuwstr. Enige jaren later werd de paardentractie vervangen door
autovervoer.(mijn grootvader behoefde nu 's zondags de paarden niet meer te verzorgen.MW)
[n 1925 werd een filiaal opgerichi in Arnhem, onder leiding van dhr. v.d. Weerd gehuwd met Beb
Brakmeier, en in I928 een Tweede filiaal en wel in Heemstede aan de Zandvmrzselaan no 167, met
als beheerders de IjmiIie Mulder.
Het is deze laatste zaak dic nu nog dc firmanaam draagt met aIs eigenaar dhr. E. W. Brokmeier,
kleinzoon van d e oprichter. Deze heeft t.g.v. het eeuwfeest van de firma Drokmeier speciaal voor
dc7.e gelegenheid geselecteerde en gehtrelde rode en witte wijn met op het etiket bovenstaande
foto in de winkel en tevens het huismerk Brok's graanjenever, uiteraard voorzien van het logo EHB.
E. H. Brokmeier s r vervulde in het Zandvoortse verenigings- en maatschappelijk-leven, alsmede
regionaal en Inndeltjk, velc functies. Dit m a g blijken uit het feit dat hij op 69 j a r i g leeftijd om
gezondheidsredenen moest bedanken voor de volgende functies:Rrandrneester van de Lnndvoortse
Brandweer; voorzitter van dc Rurgerwacht; bestuurslid van d e V.V.V; commissielid van de
Oranjeverenigmg: voorzi iter van de Zandvoortse Wandels Vereniging: bestuurslid van de
middenstandscenirale voor Maarlcm en omstreken. Naast deze functies die hij neerlegde bleef hij
nog bestuursIid van het Meeuwsenfonds. bestuurslid van de Grossiersbond en lid van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en omstreken.

De Zandvoortse HandeIs Vereniging waarvan hij 27 jaar voorzitter was benoemde hem tot erevoorzirtcr en de Koninklijke Nederlandschen Middenstandsbond kende hem bij gelegenheid van
zijn 70e verjaardag de zilveren ere-penning van de K. N. M. B. tee.
Onder Eiedrijfsgenoten had hij de mooie bijnaam van 'Suikeroompjebntstrian doordat hij tijdens de
ccrstc wereldoorlog door dc regering was aangewezen voor de distributie van de suiker voor de
mineraalwater- en limonadebedtijven van geheel Nederland.

26 lijkt het louter een succesverhaal maar er waren tegenslagen zelfs zeer ernstige. De eerste
tegenslag in een periode van opbloei was hel uitbreken van de eerste we~ldoorlogwaardoor
driekwart van het personeel gemobiliseerd werd. De tweede wereldoorlog bracht de grootste
rampen. De zaak in Arnhem werd september '44 geheel geplunderd en E. H. Brokmeier sr had door
oorlogs geweld Oosterbeek, zijn evacuatie adre.5 sinds 1942, moeten ontvluchten. Het ernstigste
gebeurde op 28 nov 1944 toen zoon Ernst, die na zijn huwelijk in 1940 de leiding in Zandvoort
overgenomen had, overleed aan een hart-stilstand als gevalg van de razzia.
Oktober 1945 overleed op bijna tachtig jarige leeftijd E. H. Brokmeier sr.
Het kdrijf werd martgezet door de weduwe Brokmeier. die met twee zeer jonge kinderen was
achtergebleven, en familie v.d. Weerd-Brokmeier die het Arnhemse bedrijf weer opbotiwden.
Ook zoon Ernst had zijn sporen in het Zandvoortse verenigingsleven al verdiend, de zuidelijke
reddingspost van de Z. R. B. werd na de bevrijding naar hem vcmoemd.
Dat goed bloed zich niet verloochend moge blijken uit het feit dat zijn dochter Ankie JoustraBrokmcier o.a. al weerjaren voorzitter van deze Z. R. B. is cn dat de op I6 februari 1944 geboren
E. H. Brokmcier het bedrijf dat zijn grmtvader honderd jaar geleden begon op vakkundige wijze
voortzet.
Het bedrijf in Zandvoort werd op 1 maart 1966 opgeheven, ter plaatse is nu een automatenspeelhal. Ook de zaak in Arnhem bestaat niet meer.
Nog enige -&en zijn goed om te memoreren: De mrste prijs-courant uit 1896 die vermeidt Bakels
& Brokmeier, een compagnonschap dat slechts kort geduurd heeft.
De aanstelling in mei 1900 tot agent van Beiersch Bierbrouwerij "DE AMSTEL" , levering 'franco
station Zandvoor['. Verder een tijdsbeeld; er was een ijskdder bij de zaak en men verkocht "ruw
Noorsch ijs, 3 kilo 10 cent afgehaald aan de winkel en X kilo 25 cent , bezorgd aan huis." Er
bestond ook ecn abonnement afhankelijk van de grootte van de ijskast, per week vanaf f 150 en
per maand vanaf f 5.--.Men leverde in 1916 een elixer de Zandvoort voor f 0,30per flacon en o.a.
enige dubbele likeuren onder dc mooie namen als "'t Kan m e niet schelen" o f "Volmaakte liefde"
voor f 1.b0 per -fl.

I

Hoe kwam Dansdorp aan de opdracht van de Katholieke kerk?

Het archief van de aarts-priesters.
Ter beantwoording van deze vraag I ~ e bik in het Rijks-Archief van Utrecht de stukken
van de aarts-priesters van Zandvoort geraadpleegd. U zult zich afvragen wat zijn aartspriesters en wat hebben deze met Zandvoort te maken? Aarts-priesters zijn van 1723 1853 de leiders van de katholieke bevolking. Als een gemeente, door de katholieken
'statie' genoemd, wat wilde bereiken dan moest men aan kloppen bij de aarts-priesters.
Zandvoort moest dat doen hij dc aarts-priester van Holland en Zeeland, in de jaren van
de houw van de kerk was dit Everardus Stephanus van Haagen (1 846 - 1853) die pastoor
was in Zoeterwoude.

Aanleiding tot een gesprek met de aarts-priester.
1

Mijn grootvader, Maarten Weber heeft vanaf de oprichting vijftig jaar bij deze firma gewerkt, een
andere trouwe werknemer was WilIem Koper welke 42 jaar bij Brokmeier werkzaam was.
Al is de firma Rrokmeier nid moer in Zandvoort gevestigd, meen ik dat uit al het bovenstaande
blijkt dat terecht hier op deze plaats aandacht aan dit jubileum geschonken is.
h

Nog een opmerking bij de foto

van de Haltestmat, er was toen cxik een groenteboer Dalman
gevestigd, bijna op de plaats waar nu weer een Dalman zîjn groentenzaak heeft.

MW

S~TOEmmGEN.
De BURGEMEESTER der Gemeente Zandvoort brengt ter algemene kennis dat op 1 Febr. a.s.
van des voormiddags 9 uur tot des namiddaps 1 uur aan het strand in Noordwijk
schietoefeningen zullen worden gehouden.
Er wordt geschoten in noordelijke richting, zoodat alsdan het strand i n de richting Noordwijk
onveilig zal zijn.
Zandvoort, den 24 Jan. I918
De Burgcmeesier voorntlernd,
BEECKMAN.

Ter inleiding:
" Omdat ik als oud archivaris van het Bisdom Haarlem gemakkelijk bij kerkelijke
stukken kan komen heb ik met deze bijdrage het prachtige stuk van 'DE KLINK' van
januari van kerkelijke zijde aangevuld."
Bovenstaande schreef Pastoor B. Voets n.a.v. Nog steeds geen monument, Cjrg 16. nr 1
hlz 18 Urn 22) van de hand van dr. A. J. Looyenga.

Van de bewoners van Wijk aan Zee, waarmede de katholieken van het dorp hadden
gesproken cn de toestemming hadden gekregen om zelf een eigen gemeente op te richten,
hoorden de vissers van Zandvoort alle mogelijke goeds." Jullie willen toch ook zo graag
een eigen gemeente hebben, welnu ga dan naar de aarts-priester." zo zeiden de mannen
van Wijk aan Lee. ''Maar bij jullie was alles klaar", zo antwoordden d e Zandvoorters,"
J ~ ~ l ihadden
ic
een kerk en een huis voor de pastoor, wij hebben alleen maar een schuur
waar een kapelaan uit Overveen van tijd tot tijd dienst doet en een kleine ruimte voor de
priester als hij hier blij Tt slapen ". ' W a a khet je niet moeilijk" zeiden de Wijk aan Zeeërs
" wij durven te zeggen dat hij je zal helpen om een kerk en een huis voor de pastoor te
bouwen."

Het eerste gesprek.
Gesterkt dooi- de ervaringen van Wijk aan Zee gingen in november 1846 drie
afgevaardigden van de Zandvoortse katholieken naar Zoeterwoude om te praten met de
aarts-priester. Deze luisterde naar hun verzoek en vroeg toen:" Jullie hebben toch een
kapelaan uit Overveen die alle Zondagen naar U toegaat om de mis te doen e n jullie
kinderen Godsdienst-les tc geven".

"Dat is wel waar, hoog-eerwaarde" zo zeiden zij "maar de pastoor van Overveen wordt
oud en gebrekkig en daarom komt de kapelaan maar een keer in de maand, hij moei
meestal voor de pastoor invallen."
" Dat heb ik nog niet gehoord. Dat is niet juist want alle aarts-priesters hebben veel op
met uw bevolking cn ze willen graag dat u goed wordt verzorgd. Daarom wil ik U wel
een pastoor sturen maar die kan geen genoegen nemen met de schuur waarin U nu de
samenkomsten heeft".
De vissers konden er geen goed antwoord op geven, de bevolking was arm en kon dit niet
betalen. De aarts-priester beloofde toen dat hij zou helpen met het h o u w ~ nen ook zou
zoeken naar een geldschieter. Bij deze geiegenheid is de naam van Dansdorp gevallen.
hij had een prachtige kerk in Haarlem gebouwd en de kosten waren niet zo hoog.
Misschien was die wel geschikt.

priester Van Haagen. Om hun te helpen stuurde hij in IR48 een regIement voor de
aanstelling van kerkmeester. Toen ze in de stukken vonden wat er nodig was en toen ook
kort daarop de pastoor in Zandvoort kwam, waren ze gauw klaar om te beginnen.

I

l

Dansdarp willen we graag.
Toen deze naam viel, werden de Zandvoorters enthousiast. "o ja" zo vertelden zij aan de
aarts-priester " wij kennen die naam. De protestanten krijgen binnenkort een nieuwe kerk
die ook door Dansdorp wordt gebouwd".
Ze gingen heel tevreden naar Zandvoort terug. Ze vertrouwden op de aasts-priester die
volgens hun ervaring hen niet in de steek zou laten.

I

De ijver van de pastoor.
Hoewel de aart$-priester het begin had gemaakt met de oprichting van de statie, mag men
ook d e pastoor bij de bouw niet vergeten. Hij ging veel op weg om wat gifien te
verzamelen. Zo was hij op een dag bezig met het gedeelte van de Beemster dat onder de
statie Purmerend viel. De b e r e n in Noord-Holland liielden de hand op de knip en
kwamen vaak met goederen naar voren. Zo kwam hij hij een rijkc boer die hem meenam
naar de zolder. Hij had daar allerlei beelden staan, onder meer van de apostel Petrus en
van Paulus, de prediker voor de heidenen. Die kon hij meenemen. Hij mocht een
kruiwagen van hem lenen want dragen kon je dat niet. Zo kwam hij op een avond met
die beelden thuis.
Dansdorp, die was begonnen met het iekenen van de kerk, vond dat er binnen de kerk
geen goede plaats voor was. Maar ;re zouden goed staan op de gevel buiten. Zij pasten
hij het kleine torentje dat gemaakt werd voor een klok die de pastoor ook ergens bij een
boer had gekregen.

Dansdorp heeft zijn best gedaan.
Het tweede onderhoud.
Enkele maanden later, in het begin van 1847, vroeg van Haagen de vertegenwoordigers
van Zandvoort om naar Zoeterwoude te komen. Toen ze plaats genomen hadden in de
grote kamer, begon d e aarts-priester te praten.
"Een pastoor voor jullie heb ik. I k heb de kapelaan van Purmerend bereid gevonden om
jullie statie op te bouwen. Ook heb ik een geldschieter voor de houw van kerk en pastorie
gevonden. Het is een zekere Joannes Ncderstadr, een boer zonder kinderen die met zijn
geld arme kerken wil helpen. Ook heb ik Dansdorp gevraagd bij mij tc komen en hij is
en hij is voor een goedkope prijs een tekening voor kerk en pastorie aan het maken".
De heren uit Zandvoort waren verbluft, ze konden haast niel meer praten en verlieten het
huis van Van Haagen met allerlei gelukkige uitroepen.

De uitvoering.
Toen ze terugkwamen en verslag deden van hun onderhoud met de aarts-priester, zeiden
ze rot vrienden en kennissen;"Je zou die aarts-priester om de hals willen vliegen maar dat
mag niet bij zo'n hoog-eerwaarde".
Onder de katholieken zocht man naar vier mannen die het kerkhestuur zouden gaan
uitmaken. Ze wisten niet precies hoe dat moest en schrevcn toen een brief naar aarts-

1

Hoewel er weinig geld was heeft Dansdorp ieis moois van de kerk gemaakt. Toen de
aarts-priester in E 85 1 van Zandvoort een eigen statie maakte kon de architect beginnen
en daar hij er aan werkte wanneer hij iijd had, leverde hij het af in 1854.
Be heer Nederstadt, die niet zo gauw klaar stond met zijn geld, werd door de aartspriester in 1853 verzocht om het geld, dat hij wilde steken in de kerk van Zandvoort, aan
het kerkbestuur over te dragen. Hij wilde dit wel maar eiste dat elk jaar een bijzondere
dienst in de kerk zou worden gehouden voor de levende en overleden familieleden van
Joannes Nederstadt.
Dit werd vastgelegd in een coniract dat pastoor Van Haagen had opgesteld en in 1853
naar het kerkbestuur had gezonden.
Dit is de geschiedenis van de kerk van Zandvoort vanuit de kant van de kerkelijke
bestuurders. De bijzondere belangstelling van hun kant en ook van andere medewerkers
geeft aan hei idee van Dr Rooyenga om daar een monument van te maken nog meer
kracht.
Bertus Voets
(Rijks archief Utrecht. De aorts-priesters van Holland en Zeeland. De slukken 336-340)

DE EENOOTSCHAPSAVOND VAN 2 F33BRUARI 1996.
Het bestuur kan met voldoening terug zien op deze avond, die in hei teken stond van het
S5 jarig bestaan van het Genootschap.
Op een groot scherm werd continu ccn uitgebreid assortimen~dia's vcnoond, hetgeen de
bezoekers van deze avond, die dc zaal tot de laatste plaats zouden vullen, tot de aanvang
van het progamma aangenaam bezig hieId.
Voorzitter Cense opende met een gIoedvolle toespraak de avond, uiteraard behoor1 bij
een jubileum dat ékn of meerdere personen in het zonnetie gezet worden. Als eerste viel
terecht deze eer te beurt aan de heer P. Brune welke voor zijn jarenlange grote
verdiensten voor het Genootschap benoemd werd tot ere-lid, daar dhr. Brune om redenen
van gezondheid niet aanwezig kon zijn, namen zoon F r i d en echtgenote Janny BrunePaap, die sinds jaar en dag "De KLINK" in Zandvoori bezorgen, de oorkonde en ets in
ontvangst.
Hierna mocht Maarten Weber een houquet, vergezeld gaande van enige waarderende
woorden, in intvangst nemen dit ovcrkwam ook Thee HiZbers - mede oprichter, tweede
voorzitter in rij en na P,Brune 4 jaar hoofdredacteur van "DE KLINK". Bet duizendste
lid, mevrouw Vois kreeg behalve bloemen ook een oorkonde met faro van het pand waar
liaar hloemenzaak gevestigd is. De derde voorzitter in rij Chsistien Kemp-v.d. Mije was
jammer genoeg verhinderd en de eerste voorzitter uit de rij van vier dacht misschien al
dat hij overgeslagen werd, maar niets was minder waar. Ger Cense deelde Chris
Wagenaar - oprichter, voorzitter vanaf oprichting tot 23/04/32 en daarna vice voorzitter
en aldus 25 jaar bestuurslid - mee.dar hij evenals Brune kenoemd was tot ere-lid van het
Genootschap. Wagenaar nain verrast de ingelijste oorkonde met gravure in ontvangst.
Na een instrumcniaal intermezzo, verzorgd door de musici van het Jordaan cabarm was
het opnieuw "werken" geblazen voor Cense. Hij voerde, goed van de tongriem gesneden
en met een keur aan dia's, de aanwezigen vanaf zijn geboorte-huis (allereerst de woning
van Dr. C . A. Gerke) langs Hogeweg en Grote Krocht via Haarlemmerstraat en Tol naar
het 'Huis met de Vijver' om daar in de slaapkamer met hemelbed te eindigen.
Opmerkelijk was met welke scherpte de opnamen door Bakds sr in het verleden gemaakt
zijn zodat, bij uitvergroting van veraf gelegen woningen, zelfs het bloem dessin van
overgordijnen zichtbaar werd!
Hierna was het de beurt aan Bob Gansner, in Zandvoorts visserscostuum, en zijn dochter
Hedwig in dc kleding van de ;leer ggoedcn einde vorige eeuw met de lang-kap. Bob gaf
een uitstekende uitleg over de oorsprong van deze Iaatstc kleding en de verspreiding
daarvan in Rijnland.
Na de hierop volgende pauze werden twee door mevrouw Dalman vervaardigde
klederdracht-poppen verloot. Het duizendste lid verrichtte hierbij de trekking en toen ...
"Het mooiste parket hceft lante Jet, Jet, Jet!" ... toen was het toneel voor het Jordaan
Cabaret dat op vlotte wijze een zekere nostalgie naar de oude Jordaan met zijn bewoners
op de planken wist te zetten. Menig lied bewoog tot meezingen zoals van het café van
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tante Jet en ook aan het strand mochten z i j er zijn. Het viertal, begeleid door drie musici,
droeg vee1 bij tol de feestelijke avond.
Een groot aantal leden van het Zandvoorts Mannenkoor begeleidde h i m a de zaal bij het
zingen van een aantal oude liederen met uiteraard als slot het Zandvoorts volkslied
waarmee, op een betrekkelijk laat uur, een eind kwam aan een zeer geslaagde avond, Op
naar het veertig jarig jubileum?
MW

I

REACTIES.

I

De op pagina 9 van de vorige 'DE KLINK' geplaatste foto met daarbij de vraag: "wie kent
de namen van de overige kinderen?" hceít als verrassend resultaat alle namen
opgeleverd.
dhr. Kerkman, van Lennepweg en Mien Kerkman-Weber waren eensluidend in de
opgave van de namen.
Van voor naar achter en dan van links naar rechts zien we.
Corrie Koper; Lies Kerkman: Willie van Duin.

i

Jaap v.d. Bos; Eddie de Muinck; Ria Gerrits; Mien Weber;
Annie Zwemmer; Alie Keesman.

Wim Koper; Jaap Luttik; Katsien Dubois; Dina Koning;
Gerrit Teml; Cornelis Roogcndijk.

Pumme Molenaar: Firn Dubois.
Leo Baks.
De onderwijzer is dhr. K. de Groot, "meester Keessie".
Het hoofd der school was dhr. Werkhoven, deze had de 7e klas.

Jan van den Bos

Mijn vader Jan van den BOSSzn
1 900 - 1967) was in zijn jonge
jaren toch wel een verdienstelijk
amateurfotograaf en van hem
zijn dan ook de drie foto's bij dil
artikel. Hiernaast Jan van den
Ros Jzn, deze foto werd
gemaakt ter gelegenheid van
zijn honderdste verjaardag, een
markante doorgroefde "kop",
&en model voor beeldhouwers
en schilders.
In mijn bezit is nog ten
geclen khoekje met felicitaties,
telegrammen, hand tekeningen
van o.a. burgemeester Van
Alphen, de wethouders Slegers
en Molenaar, oud burgemeester
Beeckrnan
en
echtgenote,
Reinier van '1 Hoff(dirigent),
dominee Hulsman en mevrouw
Hulsman. Henk de Jong (oud voorzitter Zeemeeuwen en Zandvoortmeeuwen), enz. enz.
van de ontvangst en receptie t.g.v. deze 100e verjaardag gehouden in de KoningsIraai ten
huize van zijn zoon Simon e n schoondochter Elisabeth van den Bos-Groen, een kloeke
vrouw, op de foto in de Zandvoortse klederdracht.
Jan van de11Bos Jzn geboren I aug. 1826 te Haarlem overleed 25 okt. 1927 te Zandvoort,
enige maanden nadat hij, oudste inwoner van Zandvoort, 101 jaar geworden was. Onder
groie belangstelling vond, op de Algemene Begraafplmts aan de Noorderduinweg, de
hegrafenis plaats.
Op d e foto is, links achter de steen, burg. Van Alphen te onderscheiden.
(opmerking: De nu zo mooie begroeiing op deze in 1918 nieuw aangelegde begraafplaats
is duidelijk in een nog pril stadium)

Elisribcth van den Bos-Grocn
- de baker van Zandvoort bijgenaamd Bets van Prinsie, w e d
geboren 29-09- 1 864. Wij gingen
zondags aItijd naar opoe Eos
knu tsies halen, cn ondci. wij versta
ik dan mijn zusters cn brocrs, ik
niet, ik voetbalde op zondag hij d e
7xemeeuwen.

Elisabctli van dcn Dos-Grocii
ovcrleed april 1 942 (c Ainsicidnm.
Bij mij in huis staan iwcc poppen
in Zandvoortcc klederdraclil, door
nrevrouw Dalman geniuakt ei1
door mij gcwonnen op ecn avond
van 'De Wurf, daartIonr zie ik
vaak in gedachten ol~i>cRos nog
voor mc.

Jac. van den Bos
(De jongen van Jan, van Bct. van
Prinsic)

-

I

voorkant gesloten. Uiteraard ook mijn zuster. De I~jkwasen werd door twee magere paarden
voorgereden, ook de wagen zelT had zwaar geleden, maar oogde nog altijd statig. t-iet zwart was
een bectjc van1 geworden evenals dc pakken van de dragers. aan elke zijde van de wagen drie. Hun
kleding was hier en daar wat groen uitgeslagen en d e hoge hoeden gerafeld.
Nadal de kist was ingeladen en een roeGe bloemen op de kisi, trokken de magere paarden de
lijkwagen een stukje naar voren om ramilie en belangstellenden de gelcgenhcid te gcven achter de
wagen hun plaats in te nemen.
Mijn nieuwsgierige zuster had het raam op een kiertje open gelaten om alles ie kunnen volgen.
Toen de stoet bijna klaar was om te vertrekken, liet é t n van de paarden een voor iedereen goed
hoorbare harde wind. Zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken klopte een drager op de
zijkant van de kist en sprak op afgemeten toon; "Er is tdefoon voor u mevrouw." Ondanks de ernst
van dat ogenblik kunt u zich voorstellen hoe mijn zuster hierop reageerde.
De man op de bok met zijn ''Napoleon-hoed" schokschouderde. I-lieruit blijkt woer dat d c
begrafenisondernemer gelijk heeft. Trek je je van het gebeuren teveel aan dan hen je niet geschikt.
En zoals in elk beroep komt hier ook humor voor.

Wood

VROEGER
Op bijgaande foto, in 1942 gemaakt tijdens de uitvaart van Mevr. E. v.d. Bos-Groen, ziet men een
Tijkwagn zoals die in vroeger tijd in Zandvoort werd gebruikt. Meestal door twee zwarte paarden
getrokken, bedekt met zwarte kleden en op het hoofd een zwarte pluim. Zo werden de mensen
vroeger ter aarde besteld. Verzamelaars zijn nog in hel bezit van deze lijkwagens en bij toeval
ontdekte ik er een bij Jan DeeIen in Bodegraven, die ook vele koetsen en kalessen heeft staan, Iiij
hecfi daar een hohby van gemaakt.
Het vak van dootlgraver i s geen prettig vak, maar zij die er mee bezig zijn gaan er niet onder
gebukr. Je moet een stoïcijns gezicht kunnen zetten en op deze kwaliteit wordt je uitgezocht door
de begrafenis ondernemer. Een blij gezicht wordt gereserveerd voor bruiroften en partijen.
I k had eens een gesprek met ccn doodgraver en die vertelde mij dat hij een zeer slechte dag heeft
wanneer ccn jeiigdig iemand moet worden begraven. " Dan kan ik wel eens kapot thuiskomen".
Maar voor iemand die al ecn lang leven achter d e rug heeft wordt dit gebeuren aIs een gewone taak
beschouwd.
Tot nog ver in de jaren vijftig werden deze lijkwagens gebruikt en vooral op het platte Iand heeft
men nog lang van deze wijze van begraven gebruik gemaakt. Nadien zijn de lange zwarte en zelfs
grijze lijkauto's gekomen en raakten de rijtuigen in de vergetelheid.
Het nu volgende verhaal is echt in Zandvoort gebeurd.
Het was een maand na de tweede wereidoorlog -juni 1945 - Mijn zuster woonde op een
.bovenverdieping aan dc Hogeweg en een oud vrouwtje bewoonde de benedenverdieping, allebei
met een eigen ingang. Ondanks de 5 jaar mmisere en honger was het oude vrouwtje de oorlog goed
doorgekomen. Maar op een ochtend in juni kwam zij plotseling te overlijden. Ze had de gezegende
leeftijd van 89 jaar bereikt.
De ochtend van dc begrafenis brak aan, Vele fainilieleden en kennissen waren naar het sterfhuis
gekomen om afscheid te nemen van 'grootje' zoals ze werd genoemd. De bewoners uit de straat
hadden, zoals dal toen veel werd gedaan, als Leken van medeleven en rouw hun gordijnen aan de

WAAROVER SPRAKEN Z1.J
Na vooraf schriftelijk toestemming te hebben gevraagd, zoo ter behouding v a n de
algemene rust en veiligheid, als meede weegens de gunstige verandering van o n s
vaderland etc...
Publiceerden de Schout en Scheepenen van de Heerlijkheid Zandvoort ten Rechthuize op

8 februari 1 7 9 5 het volgende ...
Om v o o r Eerst alle Burgers en Ingezeetene vrindelijk te verzoeken, omme generaalijk te
draagen, een Nationaal Teeken of Drie Couleurig Lintje m e t agterlating van alle
voorgaande Orange teekens. Terwijl ten tweeden aan alle Burgers en Ingezeetene word
bekend gemaakt dat morgen ogtend om I0 Uuren een Vrijheids hoorn ~ ~ h i estaat
;
gepland te worden. Met venock, een ieder der Ingezeeteme za! wagte, zoo bij het plante,
als vervolgens eenige de minste haldaadighceden aan de zelve boom te plegen.Wanneer
iemand (onverhoopt) zulks mo,ote onderneemen, dezelve werd gewaarschouwd alle de
gevolge van dien, zig zclvc zal hchbc te wijten en mmoete afwante, zonder dat voor
zodanige cenige de minste voorspraak za! kunne plaats hebbc.
Werd getekend: J. Koning Schout
Hendrik Groen, Willern Koning, Jan Hollenberg, Engel Kooper, Jan van der Meye,
Volkert Koning,Willem v.d. Werff.
In kennisse van Mij J. Koning Secretaris
(J. Koning was zowel schout als secretaris)

A. G. M. van der Oord-Wiske

BELOFTE MAAKT SCHULD

Fot0 11. Jan Vassen moet zijn Jan Vossen

In jrg. 1987 nr 2/blz 6, nr 3 h l z 16 en nr 4iblz 5 wordt geschreven over eventude herdruk van het
boekje "Kent U ze nog ...?" alsmede van een lijst met carrexties. Dhr. S. van den Ros die toentertijd
tezamen met mevr. Gansner-van den Bos een lijst met correcties c.q. aanvullingen toezond
herinnerde ons aan bovenstaande. Reloften dient men na te komen, temeer daar zijn gegevens
waardevolle aanvullingcnlverbeteringen voor de bezitters van de boekjes bevatten, zeker waard om
middels "DE KLINK" vast te leggen.

Fot0 2 1. De naam G. W. van Toombergen is onjuist . Het is niet Gerard maar zijn broer Jan. De

"Kent U ze nog ....de Zandvoorters" dec1 l.

fot0 5. Wat betreft de vermelding van het gebniik

van schooIkaartjes is het juister te wrmelden

dat deze regeling heeft gegolden tot 1900 daar in dat jaar de leerplichtwet werd ingevoerd.

f010 6. Het slot van de tekst bij deze foto i s niet correct. De vereniging Onderling Hulpbetoon
heeft tot aan de invoering van het Ziekenfondsbestuit op 1 november 1941 haar vcIe raken op
sociaaI gebicd volledig verricht. Pas na d e invoering van genoemd Ziekenfondsbesluit was 011
verplicht haar activiteiten te staken. Na de 2e wewldoorlog is op l mei 1948 de afd. Gezinszorg
gestart, later uitgebreid met Rejaardenzorg. Deze zeer nuttige activiteit van OU heeft geduurd tot
I januari 1972 toen de Afd. Gezins- en Bcjaardenzoq onder druk van het Ministerie is
overgeheveld naar de Stichting Thuiszorg Kennemerland Zuid, welke Stichting, zoals bekend, deze
werkzaamheden nog steeds in Zandvoort verricht. Sinds 1975 exploiteert de vcrcniging Onderling
Hulpbetoon uitsluitend nog het Uitvaartcentrum in de Poststraat.

fot0 8. Op de eerste rij: Leuntje Schaap, 2 onbekende dames, M. v.d.

Werff-van Oost

persoon naast deze Jan van Toornbergen i s een zoon van Heil, de eerste stationschef in Zandvoort.

fot0 32. Liggend

op de grond; "?" moet zijn Lena Kessler.
2e rij; "? Kerkman" is Pietje Kerkman.
Aangezien d e dames op deze foto allen met hun meisjesnaam zijn vermeld is het juister ook d e
naam "Suus Gansner" te vermelden als "Suus van den Bos". Voorts staat vermeld als slot: "Alie
Loos en een onbekende" dat moel zijn :"Maftha Klein en Alie Loos".

fot0 34. De foto i s niet genomen op hct brdes van het raadhuis, maar gewoon op de stoep van
de hoofdingang van schoot C. De verwaning i s wel begrijpelijk want ik meen dat beide gebouwen
door dczclfde architect zijn ontworpen t.w. gemeente-architect Jansen. In school C. zaten
architectonisch veel elementen van het Raadhuis.

fot0 35.De vermelding lacoh Koning uit de Marisstraat kan beter luiden Jacob Koning (Jacob
Withaar, het vroegere raadslid)

fot0 37. Op deze foto werden nog de volgende personen herkend.Achter de Rokkum staat Ouwe Fijs (Molenaar). Helemaal rechts op de foto, met zwartc pet; Piet
Koning (Piet de Raaf). Naast Koning drie dames en dan met de gleufhoed; Van der Mije (van

Steek)..Vanaf deze geteld drie jongens waarvan de derde (met pet en witte bloes) G e r i t Molenaar
(Blub) is.

op de vierde rij: na C. Weber: L. Kerkman-Paap
op d e vijfde rij; na A. v.d. Knik vermoedelijk M. Slagtveld, na mej. L. ten Braake vcmoedelijk
kl. Keesman.

fot0 38. Half zichtbaar achter de stok van de kar staat August Brauckmann. Rechts op de foto in

foto 9.

fot0 39. De vermelding van la as de Goede is onjuist. dit is n.l. Sam Behrens.
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1 . Reinier van "t HoffIdirigent)
2. Arie Jan Hollenberg
3. Jan van den Bos
4. Hcndrik Koning ?
5. Siem van den Bos
G. Dirk van Leeuwen
7. Ab de Roode
X. Dirk Koper
9. Cor de Vries
10. Kees Schaap

foto 42. I e rij naast D. van Noort is Emma Nijland-Gerke. Haar man staat op de Ze rij tussen ds.
Gerke jr en de dochter van het echrpaar Nijland. Op de Ze rij staat voorts vermeld; Mej. van der
Linden, dat is onjuist, dit moet zijn Mej. Josina van den Ende.

28

I I. Klaas Visser
1 S. Kees Paap
13. Louw van den Bos
14. ? Diependaal
15. MaartenKees Drayer
I h. Willem Gertenbach
17. Kees Weber
l X. Willem van der Wolde
19. Pict Schaap
20. Leen keur

matrozenpak is Willem Driehuizen.

21. Kees Vinken
22. ? van Oost
23. VoIkerì Schaap
24. Jan Schaap
25. Kors Drayer
26. NN
27.Engel Paap
28. WiIlern Heilkes
29. Piet Paap
30. Siem Weber

foto 48.Meester Hofstra heeite niet S. maar A. Hofstra.
fot0 49. De namen van de op deze Foto staande personen zijn:

I . mej. C Driehuizen

2. onbekend
3. mevr. Voet-Driehuizen
4. onbekend
5. dr. P. Varekamp(?)
6. ?. Drayer (Lutertje)(?>
7. dhr. Stom dir. Groot Badhuis
R. dr, Gerke jr
9. mevr. H. Weenink-Heida I?)
10. dhr. Schuurman

15. Baron Collot d'Escuq
16. Frans Zwaan
17. onbekend
I X. Jan van den Bos
20. EB. Lovink(com, v Politie)
21. onbekend
22. Meester van Asperen
23. E. H. Brokmeier
24. R. van Zeben
25. J. Groen

30. Jhr. C. SpceIman
3 1 . Anth. Bakels sr
32. dhr. Hofman
33. onbekend
34. Ds. Posthumus Merjes
35. onbekend
36. Dr. C. A. Gerke sr
37. P. L. de Vries
38. Jac. Slagveld
39. Mevr. Beeckmanjkvr Gevers Deynoot
40. Burg. Bceckman
4 1. W. Beeckman
42. A. van der Plas

26. dhr.Mtijer(ditTrarnweg Mij)
11. dhr. Klein @eau Site)
27. D. van Noord
12. C. Slegers
28. M. Koning (aannemer)
13. ? van der Schinkel
29. Jac Koper (Rooie Jaap van Chris)
14. J. Koning (Kneppel)
43 en 44 vermoedelijk kleindochters van Durgemeester Bccckman.

50. Dat dc heer de Vries een woningbureau had in het. pand Burg.Engclbetîsstr 2 is juist,
dit pand werd toentertijd bewoond en was eigendom van Jan van den Bos, schilderspatroon en
opperbrandmeester. Hij heeft dit huis vanaf zijn huwelijk in 1880 in eigendom gehad en met zijn
groot gezin bewoond. Jan van den Bos (grootvader van Siem van den Bos, samensteller van deze
lijst) heeft begin twintiger jaren de Ie verdieping en enkele kamers gelijkvloes aan. dhr d e Yries
en diens gezin verhuurd (het was uiteindelijk een huis geworden met 16 kamers en omdat het
merendecl van de kinderen Van den Bos het Iiuis u i l waren, was e r ruimte genoeg!).
Ook in het boekje "Zandvoort in oudc ansichtkaarten" dcel2 op blz J5 wordt een onjuiste w e r p a v e
van de feiten gegeven. Wet pand is nimmer eigendom van dhr de Vries geweest. Deze heeft daar
als huurder gewoond van 1920 tot 1932. Ter completering van de gegevens over dhr de Vries; hij
heeft zijn reisbureau ook nog gehad in het pand Badhuisplein no 9, recht tegenover de hoofdingang van hotcl Groot-Badhuis en daarna nog in het pand Piet Heinstraat 7 (let wel dc v6iiroorlogse Piet Heinstraat) waar hij nok heeft gewoond. De heer de Vries werd gedurende zijn laatste
levensmaanden verpleegd in Badhuis Zecduin, waar hij ook is gstorvcn.

fot0

53. Zittende aan het einde van de 2c rij naast Jb van der Werff is k a n s Zwaan, de
toenmalige vooni tter vnn Onderling Hulpbeioon. Op de 4e rij; G. Po01 moet zijn E POOI.
fot0 59. De naam J. Gieske moet volgens ons W. Giskes zijn.

f010 62.achterste rij: Guiirtje Drnaier moet zijn Guurtje Drayer.
Dc onbekende naast Aaltje Molenaar is vermoedelijk Antje "de Vogel" dit i s haar bijnaam,
familienaam ?? De daar weer naast staande "Tante Dien" heette Dien Kraayenoord-Kcesman.
fot0 67. Xppy (op zijn Engels) moet gewoon zijn Tippie.

fot0 75.vnn

links naar m h t s . Pici Koning (Pries).Arend Paap Rossie), Jan Visser (Jankic), Jan
Koper (zoon van Frans Koper, de doodgraver) en Gieskc.

foto 69.
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1. Bep Brokmeier
2. M. F. van Orden (niet S)
3. Anth. BakeIs sr
4. L. J. Rinkcl
5. E. H. Brokmeier sr
6. J. Schipper
7 . A. Sprengcrs (niet v. Raalte)
R. T. Koper
9. S. Verloop
10. J. Dijkstra
1 I. C. van der Mije
12. J. Weber
13. W. Gcrtenbach
14. C. Roest
15. S. van der Mije
16. mevr. Roest
17. mevr. Rinkel
18. onbekend
19. onbekend
20. onbekend

21. mevr. Schipper
22. mevr. A. Weber-Dalman
23. onbekend
24. enbekend
25. onbekend
26. W. Weber
27. mevr. A. Koper-v.d. Werff
28. onbekend
29. Riek BakeIs
30. mevr. van Vliet
3 1. Bets Bakels
32. Truus van der Werff
33. mevr. Sprengets
34. onbekend
35. mevr. van Orden
36. Catrien Rinks1
37. J. Groen

38. Ernst Brokmeier
39. J. Spiers
40. W. J. Lomnz

25 26 27
41 . mevr. Lorenz
42. onbekend
43. mevr. Lansdorp
44. mevr. Kemp
45. onbekend
46. mevr. Schut-Schaap
47. Truus h r e n z
48. M. Kemp
49. onbekend
50.M. Aukema
5 1. Jac. van der Werff
52. Z. J. Leen
53. Sprengen jr(?)
54. onbekend
55. onbekend
56. onhekend
57. onbekend
58. onbekend
59. H. Schut
60. onbekend

"Kent U ze nog ... d e Zandvooriers" deel 2.

fot0 4. Volgens ons is dit Engel Rol bij zijn strandtent. Bol stond v66r de oorlog altijd op hel
noorder strand en pas na de oorlog voor de Rotonde.

f010 5. Deze C.Keur staat meer bekend els Ketssie Miele. De jongeman bij het wiel is o.i.
Joop Schaap, de zoon van de bierbotielaar Jan Schaap (Ja11de Krul)

fot0 11. Interessant o p deze foto i s nog dnt het huis op d e achtergrond tijdens zijn leven
bewoond werd e n ook eigendom was van de bekende Jan Snijcr.

fot0 12. Gelet op dc nog op het strand aanwezige strandstoelen en opberghokjes is hier n.o.m.
geen sprake van een najaars-foto. Dat de boot hoger op het strand wordt getrokken is wel juist,
maar dat deden ze ook als in de zomcr stormachtig weer werd verwacht.

fot0 53. laatste zin: van der Meije is zonder de laatste c. dus van der Meij.

fot0 21. De naamsbeschrijving is net omgekeerd, n.!.

van rechts naar links! De vrouw is Dirkie
"de Krul" gelet op die bijnaam zal ze vemoedeIijk Schaap hebben geheten.

fot0 54. De aan de rechterkant gezeten

"? van den Bos" is Sicm van den Bos Szn.Links van de
tafei naast Gina Ottn, het meisje dat iets vmsover gebogen zit is zijn zuster Hannic van den Bos

fot0 24. 2e rij van achteren: naast Stien Piers staat Mien van Keeren, daarnaast Cos van Keeren
(dus niet Nel) en dan Marie Bisenberger.--- 3e rij van achteren: 3 Dalman - Alie Dalman: ?
Teekman = Stien Teekman; Muus Decs = Mels Dees.
Voorste rij: Fokkie Knoest = Vokkie Paap (Knoest is de bijnaam). De eerste van de twee
onbekenden zou een jongen van Duijn moeten zijn, de twecdc is Henk Dees, broer van Eef Dees
die achter hem staat.

fot0 30. 2e rij: achter Hoogenboom (Ie rij) is nog te ontwaren het hoofd van C. Kop. Op de
linker trap: G. Pool moet zijn E Pool en naast Kr, Paap de eerste onbekende is A. Koper.
Op de rcchter trap: J. ter Wolbeek is niet juist, het wordt zelfs sterk betwijfeld of het wel ene ter
Wolbeek is. Dirk Visser (de Keeke) zou het ook heel goed kunnen zijn.
Op het bordes van Iinks naar rcchts: onbekend, Jac. Bonset?, onbekend, Dr. Gerke jr, onbekend

foto 32. Naast Maarten Weber (50 jaar in dienst geweest bij Brokmeier) zit WiIlem Koper (42
jaar in dienst geweest bij Brokmeier). Op de wagen geheel rechts zit met de Ieidsels i n de hand
Willem Loos, later sigamnwinkelier op de hoek Haltestraat/Willemstraat.

l

fot0 60. De

in de laatste zin genoemde onbekende is o.i. Willy Paap, dochter van W. Paap
(Willem "de Zwijger").

fot0 65. De op de achterste rij genoemde "Annita" is verm. Anita van

GcIder, dochter van dhr
van Gdder dic voor en na de oorlog werkzaam was op de afd. Soc. Zaken van de Gemeente
Zandvoort.

fot0 71. Naar onze mening had de heer Kuijpcr zitting in het Comite dat jaarlijks deze uitstapjes
voor de Zandvoortse Ouden van Dagen organiseerde. Hct is dus correcter dat hij dan in die
kwaliteit in de tekst wordt vermeld.

fot0 72. Als wat was die mijnheer dc Nijs Bik hierbij aanwezig?
fot0 73. Om een vollediger beeld van dhr van der Mije ie krijgen is o.i. een kleine aanvulling van

fot0 38. o.i. is de foto van deze baker

de zin die begint met "De Hervormde Gemeente ter plaatse.,." noodzakelijk. Deze zin zou o.i.
moeten luiden :"De Hervormde Gemeente en tal van verenigingen op maatschappelijk gebicd ter
plaatse diende hij in tal van functies".

fot0 40. "Jaap van Olivicm" moet zijn "Jaap d'0livitra" ;Appie Diaz moet zijn Appic Vaz Diaz.

Bovenstaande verbeteringen en aanvullingen zullen ongetwijfeld voor velen aanleiding
zijn om de twee door o n s huidige ere-lid P. Brune samengesteIde hoekjes 'Kent U ze nog
...de Zandvoorters' weer eens ter hand te nemen.

niet van de persoon die in de tekst wordt beschreven.
Overigens zou de baby op de foto Bep Brokmeier zijn.

fot0 50. Waarom hier ook nict d e namen van de dames vermeld?
Naast ten Have staat zijn echtgenote mevr. ten Have. naast A. van der Kruk ss staat de echtgenote
van Alb. Dorsman. mevr. A. Borsman-Zwemmer, naast A. van der Kruk jr staat zijn echtgenote
mevr v.d. Kruk,naast L. Keur sr staat zijn echtgenote mevr. S. Keur-Schaap, daarnaast staat G. de
Leeuw (en nict L) met zijn echtgenote mevr. de Leeuw-Kromhout, daarachter dhr Veenstra met zijn
echtgenote mevr. Veenstra-van der Laan en tenslotte mevr. van der Knik echtgnote van A. van der
Kruk sr. De middelste van de drie knielende dames op de voorgrond zou de dochter van L. Keur sr
kunnen zijn.

fot0 5 1. Hier za! bedoeld worden

het kampioenschap van het tweede elftal van 2eemeeuwe.i. Er
heeft nl. nooit een vereniging "Zeemeeuwen 11" beshan.
f

foto 52. 2e en Se zin van onder af: Herman en Roe1 Hogen Esch moeten worden om, wwisseld.
De zittende is Roe1 en de staande is Herman.
De naam wordt geschreven "Hogen Esch" en niet "Hogenes". Zie ook in de Ze en 9e zin van onder
al' Cor Hognes (m. z. Cor Hogen Esch) en mevr. Hogcnes (m.z. mevr. Hogen Esch.

Een vliegveld te Zandvoort? aldus de 'kop' in Iiei verslag van een vergadering van
de V. V. V. waarbij ook het parkeertarief aan de orde
kwam. Wc schrijven einde van het jaar 1934.
"De rondvraag bracht d e wens naar reclame, vooral in het binnenland, naar voren.
Verzocht werd re bewerkstelIigen dat er: wijziging in de parkeerbepalingen komt door
automohilisien bijv. &énuur gratis te laten parkeren.
Vervolpns werd de mogelijkheid overwogen om op Zandvoort te komen tot den aanleg van een
vliegveld, ter bevordering van het vreemdelingen verkeer. De heer De Vrics. a p n t van d e K. L. M.
deelde mcde, dat hij keds enigen tijd aan dergelijke plannen werkt, maar dat deze met grote
moeilijkheden gepaard gaan. De K. L. M. is nl. wei bereid ten dergelijke Iïjn in exploitatie te
nemen, doch blijft buiten de questie der aanlegkosten van het vliegveld, dat minstens 25 ha groot
moet zijn. Na enige discussie werd besloten deze wellicht voor Zandvoort zeer belangrijke questie
eerst uitvoerig in het bestuur te bespreken."
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"DE KLINK".
Het blad "DE KLINK" is een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD
ZANDVOORT" en wordt uitgegeven ondcr verantwoordelijkheid van het bestuur van
het genootschap. Met het uitzeven van het blad streeft het bestuur naar e e n gotcrc
bekendheid van en het kweken van belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoort.
Voor het samenstellen van het blad heeft het bestuur een redactiecommissie belioernd die
bestaat uit de heren:
P. Brune; K. C. v.d. Mije Pzn; H. Opheikens; M. Weber en C. J. Wester.
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