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REDACTIONEEL
AlIereerst aandacht voor een rectificatie. Op pagina 24 van de afleveringen juli
1996, oktober 1996, januari t 997 en april 1997 staat :
Erepenning. P. v.d. Mije KCzn (01-08-1881 - 27-02-1973) de geboortedatum
werd hierbij foutief vermeld. P. v.d. Mije KCzn werd geboren 01-08-1 891 en
overleed 27-02-1 973. Mijn excuses voor deze gemaakte fout.

Op de jaarvergadering werd de datum bekend gemaakt voor de tweede
Genootschap-avond. Deze zal gehouden worden vrijdag 10 oktober 1997 in
gebouw 'de Krocht' aanvang 20.00 uur. Na een korte vergadering, om te komen
tot de benoeming van een nieuw bestuurslid, zal u weer een alleszins interessante
avond geboden worden. Leg deze datum vast op uw kalender daar niet
gegarandeerd kan worden dat "DE KLINK" van oktober tijdig genoeg zal
verschijnen om u daarin nog een aankondiging te geven.

Een dringend verzoek !
Voorzitter Cense vraagt aan ieder die materiaal (foto's, documentatie e.d.) rond
de omgeving van de toekomstige bebouwing bij het station bezit, dit een kort
moment aan hem ter beschikking te stellen.
De bedoeling i s kopieen te vervaardigen te gebruiken bij een diapresentatie op de
tweede Genootschap-avond. Bij voorbaat dank, uw kostbare materiaal krijgt u
gegarandeerd snel en ongeschonden terug.
Teken in op "Zandvoort tijdens de bezetting" dan maakt u verschijning van dit
M.W.
belangrijke tÎjds-document mogelijk.(zie btz 3 en 4)
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Leven in het "Sperr-gebiet".

ZANDVODRT
ZANDVODRT
ZAANDAM

Om u een indruk van de inhoud van dit boekwerk te
geven alvorens te bestellen, laten wij hierbij enige
fragrnen ten volgen.

ZANDVOORT
ZANDVOOIZT

Baardhout Hoogendijk en Cornelia Hoogendijk-Kuit.

T

ZANDVOORT
TIJDENS DE BEZETTING

LISSE
HEEMSTEDE
ZANDVOORT
ZANDVDORT
GORREDTJK

De 'Schevelingers'; geboren
te Scheveningen, hij op 6
juni 1863, zij op 25 sept
1865.
Hier staan zij niet voor hun
huis Koningstr 21, maar net
voos de ingang van het pad
naar het zomerhuis. Het
huis dat op de foto staat is
de woning van Arie
Schuiten (Arie Mik).
Baardhout met zijn kromme
zeebenen en Kee met: her
wel haast onafscheidelijke
hengselmandje aan de arm,
zo zullen veel lezers ze
ongetwijfeld nog kunnen
herinneren.
Ik in ieder geval wel, altijd
tegenover hen gewoond
hebbende en later getrouwd
met kleindochter Cornelia.
Zie ook 14dejrg no 2 blz 16

"... 14 mei 1940 Wc waren woedend, we waren venlagen, we hadden angst en waren verbitterd en
vervuld van hnat. We konden het niet verkroppen toen in de avond van de I4de mei 1940 plotseling een einde
kwam aan ilie vijfdaagse oorlog. ...
Wmdc. ja woede op de regering welke ons in de steek had .gelaten, op de Koningin die naar
EngeInnd was uitgeweken. War was het motief van de regering om ons land te verlaten?!
Ueze sfeer w a ~te proeven in geheel Zandvoort. behalve bij de vcrrnders die de inval van de Duitsers toe
juichten. De angst bij de joden en die Nederlanders welke Hitlcr en zijn regime tot nu toe met felheid hadden
bestreden; politici, schrijvers, vokbondbestuurden. journdisten w.o. Wirn Gertenbech, ze znten in de klcm, in
de val. Wal nu 7
WW het dan alleinaal teveeeefs geweest ? De sirijd aan de Grebbelinie, de gevechten bij de vliegvelden, de
vernielde bruggen, de verwoeste dorpen ...
Br werden nl gaiiw strengere siraîfcn in het voorliitzicht pesteld door de bemier als je hun orders
niet zou opvolgen. Er werd d vroeg sabotage pplecgd, maar erg miniem. Het waren speldeprikken en dat liet
dc bezetter in het begin gelaten toe. ..
Hei eerste verxt kwam voornamelijk uit de kringen van het verslagen Nederlandse leger en
studenten. Vooral onder de ~ T D C P F - en ~cetve-onicierenwas (Ie verbictering groot.
De Blitxen, Cohens en andere Zandvomce Joden waren zeer temeerga~lagen.Het voorbeeld van
hun behandeling in Duitsland lag nog vers in hun geheirgen.
DEZE RON uitknippen, inleveren of zenden naarken van de volgende adressen. (U kunt de tekst uiteraard ook
p r brief OT briefkaart rtoezcnden zodat "DE KLINK" in tact blijft.)
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Redactie "DE KLTNK" Voltastr 26 204 1 CK Zandvoort
tel: 023-57 1 1 7009
Boekhandel BRUNA Gr.Krocht 18 2042 LW Zandvoort
rel: 023-57 16033
Arend Bos, Paillrts Potterstr 5 2391 CL Hazerswoude (dorp)
tel: 0172-5895 18

De prys van de uitgave is f 39,50.
Zie voor de mogelijklieid van vermelden van naam en adres ommezijde!

"Leven in het Sperr-Gebiet

" (fragmenten)

Al heel gauw, maar dan wel op papier, breidden ondergrondseorganisatiesAch ais Ben snwuwbd uit. Vaak met
kinderlijke opzet. gevadijk amaieunverk, dat vele doden heeft gekost,
De eerste openlijke demonstratie votgde op 29 juni 1940, de verjaardag van Prins Bernhard (anjerdag). Toen
de verjaardagn van Koningin Wilhelminn cn prinses Irene in zicht kwamen, werden van Duitw zijde al
scherpe waarschuwingen gegcven.

Het was de Haarlemmer Bemnrd IJzerdrand, die vier dagen na de capitulatie van het Nederland se leger zijn
woede op papier heeft gezet. Elij schreef onder meer: Wederopbouw en rokende puinhopen i s een wnnnzinnig
werk. Wij moeten eerst ruimen, puinhopen, puin en andere stinkende romrnd waaronder de N.S.B.; Zwari
Front: de N.S.D.A.P. en zijn trawanten. Weg mt de Mussen-zwammen. Besnxd werd in het najanr van I940
gearresteerd en naar het Oranjehotel in Scheveningen over gebracht. Hij werd op 15 m m 1941, mei nog 14
andemn op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Dit was het ceste voorbeeld om het verzei in Zandvoort en
omgeving met grote om- en voor- zichiigheid aan te pakken.

De 14de mei 1940 bleef nog lang nadreunen bij de 'goede' Zandvoortes Er kwam toch wees een tijd dar men
verder moest. het leven gaat door. Maar de woede bleef: vooral toen men ontdekte wat Musserí en zijn
volgelingen voor plannen hadden.
Vechtpartijen tussen mannen in zwarte uniformen van Mussert's W.A. en de Zandvoorterskwa men veelvutdig
voor. Mcesfal had dat trcffen plaats op het Tramplein, Hogeweg en de Grote Krocht. Politie te paard heeft veIe
malen ingegrepen bij deze vechtpartijen in de zomemaanden.

" ... Op 15 mei l940 kwamen de Duitse kiezettcrs Zandvoort binnen tijden ... Zowel aan het begin van di
Zandvoortselaan a i s aan de kop vm de Zeeweg stond voor het eerst een "file". Voertuigen gevuld met Duitsi
militairen om naar het grote 'heer" te kijken, die zij binnen enkele weken zouden oversteken am Engeland t~
bezetten

..."

...

" Op 5 september 1940 kregen Duitse en Oostenrijkse emigranten, meestal Joden, kriclit om uiterIijk op 9
september de kust te verlaten ..."

Hierbij teken ik in op de uitgave:
ZANDVOORT TUDENS DE BEZETlNG, leven in het Sperr-Gebiet.
voor de prijs van f 3930.

NAAM
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KERKSTRAAT SPEELDE IN DE 17de EEUW AL EEN ROL
IN NET VREEMDELINGEN VERKEER!
Het i s weer volop zomer en dm berekent v w s de Kerkstraat een behoorlijke dmkte door de vele
vakantiegangers. Die zeIfde Kerkmaat is al ruim 400 jaar oud, er wordt al over gesproken op 15
december 1590 als Ghijsbert Dirckz, ten overstaan van Schout en Schepenen, aan Comelic Arijensz
Kijver een huis en erf verkoopt geIegen "bij de Kercksvaar en wel bij de Kerck."
-Bedoelde kerk is de tijdens de tachtigjarige oorlog zwaar beschadigde kerk waarvan in 1618 het hoge
deellhet Koor) gesloopt werd en het overige deel opnieuw onder dak gebracht werd terwijl de toren,
die oorspronkelijk hoger was, in dntzeIfde jaar 1618 herbouwd werd, zie opschrift boven de torningang, en van een fraaie spil5 mt slag uunverk werd voorzien. In 1 X49 werd de oude kerk gesloopt
en de huidige op dezelfde p2aat~tegen die toren aangebouwd.
AIS é6n der oudste bewoners van de Kerkstraat met een familienaam, voor zover wij tot dusver kunnen
aanwijzen, km gelden de op 21 mei 1611 genoemde Comelis Dircxsse Bol. Op I juni 1631 geven de
Schout (Heljndrick Aercntsse van der Mij. de vader van Adriaen Heijndricksz. van der Mij) en de
Schepenen te kennen dat CIries Jmsz aan Cornelis Garhrandtsz Borst, brouwer i n De Paser te
Haarlem, een huis met erf en stalIingen verkocht, gelegen in dc Kerkstraat re Zandvoort, voor 1350
gulden contant.
De stallingen doen al vermoeden dat het hier een berbcrg(hote1) htmf en iaderdnad blijkt dat duidelijk
uit een akte van 1 juni 164G. Op die datum verkocht dezelfde Cornelis Garbnndrsz Borst aan Comelis
Duijnrnaijer een huis met erf en stalling "zijnde de herberge. daer den haes uuijthangt, staende in de
Kerkstraat" voor 2700 gulden in vijf jaarlijkse termijnen,
Deze herberg in de Kerkstraat had das een uithangbord waarop cen haas stond afgebeeld. Dat de
koopsom na slechts 15 Jaar kon worden verdubbeld, bewijst wel dat de eigenm Borst (overigens een
niet-Zandvoorfer) de h e e r g aanzienlik had uitgebreid en dm de zaken uitstekend gingen.
Toch stond er reeds Iang voor 1631 in de Kerkstraat nog een herbtrg, die bovendien, blijkens de
kmpsom, aanzienlijk groter moet zijn geweest. Deze concurrerende laak werd eveneens in juni 1631
- enkele dagen later dan de verkoop door Claes Jnnsz aan Comelis Garhrandtsz Borst - verkocht door
de Ervcn van Willern Gerritst. Lapper Mij. aan de schout Heijndrick Arentsse van der Mg voor S250
guIden, te betalen in acht jaarlijkse temijnen.
De herberg werd als volgt omschreven: " een schoon huijs, wel versien met verscheijde cmers ende
stallen, met zijn erve ende werve. slaende ende leggende opte hoeck van de Kerckstraat, daer het
Claverbladt uuijthangt, sijnde een vermaerde oude herkrch".
E% koper kreeg, behalve nog twee andere erven, ook "alIe taefeIs ende bancken".

-

Over dit zelfde hotel "het Claverbladt" lezen we dan in een akte van 18 mei 1641, dat de schout
Heijndrick Arentwe van der Mij de heIR van dit bezit verkoopt voor 1401) gulden contant aan Comelis
Franss van der Mjst, hrouwer in de Eortufjn te Haarlem.
In de concurrentiestrijd met het hotel "Den Hxs"i s ook ''Het Claverbladt" dus uitgeb~idof verfraaid,
want de waarde i s in 10jaar van 2250 tot 2800 gulden toegenomen, maw tevens bfijkt dat de eigenaar
van laatstgenoemd hotcl de mncurr~ntiestrijdmoeilijk kon volhouden en de helft moest verkopcn.
Beide gezamenlijke bezitters, de Zandvoort~eSchout en de HarEernze brouwer, geven het tenslotte op
en verkopen ieder de hun toekomende helft vw "het Claverbladt" op Z september I644 aan Johan van
Berestuijn. secretaris van Kenncrnerlnnd en Brederode, eveneens brouwer in de Foortuijn te Haarlem.

De koopsom van ieders heIR bedroeg 1332 Cnrolus guldens.
Dit hotel wns thans geheel in "vreemde"handen overgegaan.
Ook de deftige Bcrcstuijn kon het in "het Cl~verblodt"niet bolwerken. gezien het feit dat het Oude Mannen en
Vrouwen Gaahuis te Znndvoarî hem op 7 juni 1647, met "HetClaverhladt" als onderpand, een hyporhewire
lening, groot 2000 Carolus gulden tegen 5 8 rente, verstrekie.
In die rikte staai duidclijk de ligging vnn het pcrceel aangegeven: ten zuiden de Kercksrraet, fen noordeii een
muur en de Noort~traei,ten westen de openban: weg.
"Hei CIaverbladt" log dus. van de kerk af ie rekenen aan de rechterkant van de Kerksimt.
In de 17dc eeuw dus al gastverblijven voor doortrekkende vreemdelingen.
Een venchil met de huidige Kerkstraat waar het accent voornamelijk op de verkoop van diverse z&en aen de
thans voorbij trekkende "vreemdclingen" is komen te liggen, met ooi1 wellicht ook nog een namaak vuurtorentje.
k10
(dit art. is uit een shidie van de Amsterdamse historicus dr.Th.G.A. Ros.

Van de personen op de foto
zijn een aantal bekend of
deels hekend. Mevrouw
Knotter, die deze foto ter beschikking sltelde, en ook wij
zouden graag de namen van
alle personen weten en
eventueel ook de plaats van
en de aanleiding tot het
maken van de foto.
1 2 3 45
ó 7 8
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11

1. Willem Bol
2. Lies Knoxi
3. Paap
4. Jan de Roode
5. Joop Paap (broekie)
6. ?
7. ?
8. ?
9. Vrouw of zuster Jan
de Roode?
i O. Piet Paap (van Soil)
l 1. Arie Bol.
HO

TWEE ZANDVUORTSCHE

JONGENS.
Eeae Vertelling.
Op Zandvoort woonde een Weduwvrouw,
Die een paar Jongens hadt;
De een hiette KLAAS, en de ander JAAP
De vrouw ging veel na Stad.

***

En ging die goede Weduwvrouw
Met haare Visch na Steê;
Dan nam zij altijd, beurt om beurt,
E n van de Jongens mee.

***

KLAAS was een losse wiIde knaap;
Ging honderdmaal na Stad;
Maar zonder dat hij immer dacht
Aan Rij-spoor of aan Pad;

***

Zo min, a1 hing hij in de mand,
Op zijne moeders mg;Dan sprong hij sprinkhaans-kikkersna;
Dan ving hij vlieg of mug.
Van a1 de klanten, die de vrouw
In Haarlem visch verkogt,
Wist hij 'er in de Zylstraat één,
En nog één op de Krogt;

$**

Maar anders wist hij daar niet van,
Hij kende ook munt noch kmis;
Enzo hij eens een boodschap deedt,
Dan was 't meestal abuis.

***

Hij bragt voor turven dikwijls hout,
Voor boter, koek of stroop;
In 't kort, in 't hoofd van deezen KLAAS
Lag alles overhoop.

***

Maar JAAP, die heel opmerkzaam was,
Kende ieder pad en spoor,
Ging dikwijls, d;allernaasten weg,
Aan al de boeren voor.

***

Hij wist, schier op een stroobreed na,
Elk' afstand van de Stad,
En hoe de juiste strekking was
Van ieder duin of pad.

***

En, in de Stad, was ieder straat,
Elk steegje hem bekend,
Daar hij zijn moeders klanten zelfs
Bij naam en toenaam kent.

***

't Geld kent hij, als een wisselaar;
't Komt altijd richtig uit.
Al is het dat hij Pietjes (X) vangt,
Nooit hapert 'er een Duit.
*f*

Zijn Moeder hadt hem daarom lief,
En zelfs de Dorniné
Van 't dorp gaf JAAP zo rnondling maar
Dikwerf een boodschap mee.

***

KLAAS gaf zijli Moeder veel verdriet,
Zijn Meester, een goed man,
Zei tot de Moeder menigmaal:
"Och! KLAAS weet nergens van."

***

Doch wat gebeurt? De Weduwvrouw
Werd ziek; kon niet na Stad.
Wel nu! Gelukkig, dat de vrouw
Twee frische jongens hadt.

Hoe loopt nu JAAP, voor dag voor daauw,
Na d'afslag op het strand
En koopt twee sneesen schellevisch,
Wijl KLAAS nog lanterfant.

***

Elk van hun neemt een mand; maar KLAAS
Volgt JAAP met loome schtetn,
Die, hem vooruit, reeds visch verkoopt
Aan 't Rechthuis te Ovenieen.

***

En in de Stad weet KLAAS geen raad,
Daar JAAP, alom bekend
Bij Moeders klanten, in het rond
De visch met voordeel vent.

***

JAAP'S mand is Eeêg tot aan den boôrn;
Hij telt zijn geld al na;
Maar KLAAS verkogt één schelvisch slechts;
Verkogt dien nog met schaê.
**;k

JAAP neemt de visch, die over is:
KLAAS slungelt agter aan.
JAAP helpt die visch nog aan de man.
En nu na huis gegaan.

***

Doch, daar het laat en denker wordt,
Is KLAAS benaauwd en bang;
Hij houdt zich aan zijn' broêr haast vast;
Wat valt de weg hem lang.

***

Maar JAAP, met heel den weg bekend,
Die al de paadjes weet,
Gaat, zingende, duin op diijn af,
Wijl KLAAS schier etter zweet.

***

Hoe kunt gij zingen? Zing toch niet;
Zegt KLAAS Hoe vinden wij
Den weg na Zandvoorr? Broederlief!
Wijs toch den weg aan mij.

***

Hoor, sprak toen JAAP, wees maar genist
Bekommer u maar niet.
Kijk rechtuit over deeze duin;
Zict Gij daar Zandvoort niet?

REACTIES.

I

*X*

Maar, vroeg toen KLAAS, hoe weet gij 't zo?
Wij scheelen nog een jaar,En Gij weet heel veel meer, dan ik,
Gij zijt voor alles klaar.

I

Hoor, broer! k verstaa een' kleine kunst,
Voert JAAP hem minzaam toe,
Weet Gij, waarin die kunst bestaat;
Ik let op 't geen ik doe.

(X)Pietje, het achtste deel van een Zeeuwsche Rijksdmlder.
I

Bovenstaand moralistisch gedicht, van een onbekend dichter en van onbekende
datum, werd opgespoord door mevrouw A.G.M. van der Oord-Wisker.

TWEEDE GENOOTSCHAP-AVOND
VRIJDAG 10 OKTOBER 1997
AANVANG 20.00 uur in gebouw "DE KROCHT"
NOTEER DEZE DATUM IN UW AGENDA !

April 97, jrg 17 no 2 blz 10 en 11, De Chr, Jonge Mannen en Vrouwen ver. Bob
Gansner en Els Kerkmam-Kerkman gaven aanvullingen en verbeterin gen. 3.
Engel Koper i.p.v. Arie; 4. W.v.d. Heijden; 6. W. Spaans; 17. Dirk Koper; 21.
Jaap Kerkman i.p.v. Cor; 22. Fransje Drommel; 23. Maartje Heldoom; 26. Harry
Berton; 29. Ton van Dam. Hiermee is het aantal "onbekenden" teruggebracht
naar 7.

Jaap Hoogendijk kwam bij het onderzoek naar zijn voorouders terecht bij een

**9

ATTENTIE --- ATTENTE --- ATTENTIE --- ATTENTIE

Het schrijven van deze rwbriek is een dankbaar onderdeel van het vervaardigen
van "DE KLINK". Men merkt dat veel mensen genoegen beleven aan hetgeen
geboden wordt maar ook dat kritisch gelezen wordt, met oog voor het detail.
Uiteraard leent niet iedere reactie zich voor plaatsing.

I

merkwaardige Zandvoorter nl. Leenderí Zuiderdu in.
Een kleindochter van deze Leendert Zuiderduin, Sijtje Schuiten (rabbel) gehuwd
met Pieter Terol (tessel) was de moeder van Antje Terol deze trouwde met Cees
Hoogendijk, de heldhaftige Zandvoorter die erger voor kwam bij het spoorweg
ongeluk op 17 januari 1928 {zie "DE KLINK" van jan.'93.) Uit dit huwelijk
werden Jaap en zijn twee zusters Sijtje en Annie geboren, zijnde 4e graad
bloedverwanten van de merkwaardige Zandvoorter die woonde in "Het huisje in
d e woestijn".
De levens geschiedenis van deze Zuiderduin werd uitvoerig beschreven door Ton
Drommel in een drietal afleveringen, zie "DE KLINK" okL'82; jan.'S3 en apr.'83.
AI met al een onverwacht aan-verwantschap tussen een merkwaardige en een
heldhaftige Zandvoorter.
Hoewel momenteel iets te w a m voor een ijsbaan toch de reacties op 'Winter
193911 940,"DE KLINK" jan 97, blz 22.
Mevsou w T. Bakker-Huizing Boerlagestr 15, schrijft "het grote meisje rechts is
Noortje van Essen, zij woonde Brederodestr no 7 en schaatste heel goed".
Mevrouw L. v.d. Werff-Verspuij schrijft dat zij bijzonder fijne herinnerin gen
heeft aan die winter van '391'40. Op de RINK0 - ijsbaan leerde zij haar man
kennen, afkomstig uit Apeldoorn werkte zij bij Bakels. Haar oudere zusters die
al hier werkzaam waren hadden dit voor haar geregeld. Haar zuster Martl.ia
tre~iwdemet Jaap Schuiten en hoewel ze zeiden "ijsliefde smelt" is zij zelf 54
jaar getrouwd geweest met Bob v.d. WerfF (overleden 26 aug '95) Een man met
2 rechter handen constateert mevr. v.d. Werff-Verspuij in dan kbare herinnering.
MW

Geheime Missie in 1847,

De gevolgen van "dat lamme weer".

De titel van een recentelijk verschenen boek van de hand van Beii van Tongeren.
Omvang 208 pagina's tekst en 40 prenten. ISBN: 90-8031 04.
Het boek verhaalt over de toestand, nu precies 150 jaar geleden, in het hart van
Nederland. Het blijkt een boeiende periode in onze historie te zijn, dit terwijl de
vorige eeuw toch meestal is beschreven als een tijd van miserabilisme,
burgerlijkheid, pIagiaat, en sloop. In 71847' leest men echter niet alleen over
armoedige aardwerkers, het volksonderwijs dat de mindere standen alleen maar
ongelukkig maakt, herenclubjes en afbraak der stadswal len, maar ook over de
opkomende democratie, de technische vindingen in die tijd en hoe men daarmee
de natuur gaat bedwingen.
Het verhaal baseen zich op historisch onderzoek uit pamfletten, catalogi,
verslagen en boeken, maar is met fantasie geschreven in roman vorm en dat
maakt het tijdsbeeld levendig, invoelbaar. Dat schrijft de inleider, de Dijk graaf
van het Waterschap Groot-Haarl emmermeer, drs. R. van Gaaleil.
Zijn betrokkenheid is niet zo verwonderlijk want de beschreven geheime missie
bestaat uit een ballontocht van Koning Willem I1 naar het gemaal Cmquius in
aanbouw. Dat de beroemde van Lenneps hem daarbij assisteren geeft extra mooie
verhalen tijdens causerieën over hun ervaringen.
Willem 11 die opbiecht meer te genieten van schilderijen dan van politiek, zich
liever militair manifesteert dan de degens te kruisen met Thorbecke.
De verhalen over zijn Russische verwanten en de hulp van dat volk bij de
terugkeer van ons koningshuis in Holland; kozakken voor de Muiderpoort!
En van Lennep's gesprek met tilinarchitect Zocher en diens droom over een
weelderig romantisch ontgonnen Haarlemmermeerpolder. Engelse plannen voor
deze droogmakerij en 't scabreuze heier-lied dat hij in de bouwput hooide. Een
boek dat de lezer terugvoert naar een toch boeiende tijd.

" De Haarlemmerstraat 14 augustus 1917, waar te pootje baden, varen en
zwemmen viel. De eendjes lustig de nieuwe straatvijver begroetten, de jeugd in
een tobbe tussen de huizen door uit zeilen ging, het strand-paard, misschien voor
het eerst, midden in het dorp door het water waadde en taxi en rijtuigen de golven
Iinkc en rechts deden opspatten.
De keerzijde van de medaille Zomers buiten - "dat lamme weern- zien we hier
boven afgebeeld.
7

Ook voor Zandvoort, want vmi Lennep verhnalr over zijir bemneiei~ismet de
mnleg van de w-eg naar hel dorp, zijn aardíppelfeelt iri de cl~risleneri zijti plan
voor de Amsterdamse Waterleidingduinen. Koning Willein I1 herinnert zich een
anekdote bij z i j n bezoek aan de panrdeirrenbaan in de duinet~.
Srrinerr cortd~derenz i j dat de oitsl'uiting van Zaridvoopr her eirzrle k m ? berekenen
van de zo eigen culruur die het vissersclorp kenmerkt.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, verkoopprijs f 35.00.

MW

AIdus de tekst in het badnummer van "Het Leven". Al eerder werd één van deze
foto's afgedrukt (okober 1995 15e jaargang no 4 blz 9) maar de serie is aardig
genoeg om in zijn geheel af te drukken. Het is tevens 80 jaar geleden en als
zodanig niet alleen historisch maar ook leerzaam.
Plotselinge stoirbujen zullen altijd en overal voor enige overlast zorgen!

FOTO MIDDEN PAGTNA'S. Bi~derodestmt,een in een viertal opzichten Iiistorische foto!
I

I: De kinderen die naar de Juliaiia~choolgnan.(kent u er tiin van?) 2: De garage van H.P. Kooyman. 3:
Iacling nieiiwe DAFjcq. 4: i
k onbebouwde hhok kwderodestrllio~eweg.

De

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 mei 1997.
In een goed gevuld strandpaviljoen "Trefpunt" - 51 leden tekenden de
- opende voorzitter Cense te 20.30 uur de vergadering.
Hij moest twee bestuursleden verontschuldigen t.w. mevr Joustra-Brokmeier
wegens ziekte en C.J. Wester i.v.m. werkzaamheden voor het referendum.
Cense hield - alvorens met de agenda te beginnen - een gloedvol betoog, waarvan
de inhoud in het kort hierop neerkwam dat alle politieke partijen in Zandvoort bij
het samenstellen van hun verkiezingsprogramma op één of andere wijze rekening
zouden behoren te houden met de visie op Zandvoort zoals uitgedragen wordt
door het Genootschap OUD ZANDVOORT, een vereniging welke meer dan 1100
leden telt*
Het bestuur zal alle partijen schriftelijk van onze inzichten in kennis stellen.
De punten 2,3,4 en 5 van de agenda gingen daarna in vlot tempo onder de hamer
door. Geen ingekomen stukken, geen opmerkingen op het verslag vorige
vergadering evenmin op het jaarverslag van de secretaris en - ik zou haast zeggen
het zou niet anders kunncn - uiteraard niet' op het financieel overzicht 1996 van
de penningmeester. Crabbendam toont zich, zoals te verwachten, een waardig
opvolger van zijn voorganger J.M. Bluijs.
De kascommissie adviseerde dan ook terecht in haar scl~rijvenaan de Algemene
Vergadering, het bestuur algehele decharge te verlenen voor haar gevoerde
financieel beleid. J.M. Bluijs nam de plaats in van de heer C.I. Sandbergen als lid
van de kascommissie.
Het aannemen van de begroting 1997 was een hamerstuk hetgeen gezien de
financiële positie van de vereniging geen opzien mag baren.
Besruursverkiezing !
De volgens rooster aftredende bestuursleden Crabbendam, Paap en Wagenaar
werden bij accIamatie lierkozen, er waren geen tegenkandidaten aangemeld.
Jelle Attema had te kennen gegeven een punt te zetten achter het bestuurslidmaatschap hetwelk hij vanaf 14 mei 1986 bekleed heeft.
Cense sprak zi-jn waardering uit voor de door Attema getoonde inzet en
overhandigde hem een ingelijste collage van foto's betrekking hebbende op Jelle's
leven in Zandvoort. Attema was hiermee zeer verguld, wat hij in eeir dankwoord
duidelijk lid b t ijken.
Op voorstel van het bestuur zal op de volgende Genootschap-avond de ontstane
vacature opgevuld worden.
Algemene mededelingen: Cense wist te melden dat in Katwijk een 'haalbaarheidsonderzoek' gehouden wordt om een echte "bomschuitwerf" te maken.

l

Misschien iets voor Zmdvoorl om, als dit gerealiseerd wordt, daar een bomschuit
te laten vervaardigen t.g.v. de intrede in de 2 1 e eeuw.
Voorzitter realiseerde zich wel dat dan eerst vele problemen, financieel en
organisatorisch, opgelost zullen moeten worden.
Hij memoreerde het stijgende ledental dat boven de 1 100 gekomen is,
- Mevrouw Hoogervorst-Schuilen, die de leden-administratie voortreffelijk
beheert, deelde mee dat het juiste aantal 1110 bedroeg - en wij dus op weg zijn
naar de 1200!.
Een tweede succes; de verkoop van het boek "Zandvoort in oude knipsels "
waarvan de herdruk inrniddeIs eveneens is uitverkocht.
Werkgroepen: De werkgroep "Bouw" is doende met metingen in de Zuid buurt en
de heer Tngwercen heeft daar gevetwand-tekeningen van vervaar digd. &n aantaI
hiervan waren tijdens de panze ter inzage.
De werkgroep "Genealogie" is onder leiding van secretaris Koper bezig met een
Inventarisatie, uiteraard met opslag in een computer.
De werkgroep "AIgemeen'Yis bezig de historie van een oud Zandvoorts pand
grondig onder de loep te nemen met de bedoeling tot publikatie in boekvorm ze
komen.
Cense deelde nog mee dat de film "EB EN VLOED" als video-band tegen de prijs
van f 29,95 verkrjjgbaar is en dat het door het genootschap aangekochte schilderij
in het gebouw van de MBO-bank geëxposeerd wordt.
Voorzitter besloot met te zeggen dat de presentaties, zoals op de laatste
genootschap-avond, niet zonder hulp van particuliere "verzamelaars", die foto's
e.d. in bruikleen beschikbaar stellen, gehouden kunnen worden.
In verband hiermee verzoekt hij ieder die materiaal rond de nieuw aan te leggen
"stations buurt" heeft dit ter zijner beschikking te stellen zodat dia's daarvan
gemaakt kunnen worden. Het oorspronkelijk materiaal wordt onmiddellijk daarna
teruggegeven.
Na een korte rondvraag, waarin als aIternatief voor een te bouwen bomschuit o.a.
genoemd werd de aankoop van de oude schuur van Dorsman en restauratie
daarvan, besloot Cense te 2 I .40 de vergadering waarna na een korte pauze de zaal
aan de voeten lag van Ton Drommel bij diens dia-presentatie over d e bomschuit
in al haar facetten en de overgang naar het toeristisch gebruik van de laatste vooroorlogse (gemotoriseerde) zeil sloepen.
Een waardig besluit van de Algemene Vergadering.
Om te noteren in uur agenda's: vrijdag 10 oktober 1997 aanvang 20.00 uur wordt
een tweede Genootschap-avond gehouden in gebouw "de KROCHT ! !
MW

Toen waren er nog geen 'vangst quota7,wel voldoende vis!
Vischhandelaar W. Zwemmer, Willem van Jan Jarnpie - geboren 27 sept 1865
overleden 27 juli 1945 - woonde Duinsteeg 6 waar hij zijn zaak dreef.

W. Zwemmer, Cath. v. Rennesstr 9 had deze foto's waarop zijn grootvadeiWillem van Jan van Jampie. -Jampie zoals algemeen gezegd werd, maar
kleinzoon W. Zwemmer zegt dat dit Janpie moet zijn, overgrootvader Jan
Zwemmer kon n1 goed overweg met huishoudelijke werkzaamheden o.a. naaien
en breien, waardoorr zijn bijnaam ontstaan zou zijn.Dat met de tijd werd meegegaan blijkt uit bovenstaande foto, was het eerst
gewoon 'vischhandel' W. Zwemmer later werd het 'Vischhal W. Zwemmer 'DE
KLEINE WINST'. Mocht de winst dan klein geweest zijn de prijzen waren
tenminste heel wat billiliker dan vandaag de dag en de vis behoorlijk aan de maat!
De beide meisjes zijn eind twintiger/ begin dertiger jaren vanuit Hongarije in
Zandvoort gekomen (zoals velen) en volledig ingeburgerd. De namen ? het
meisje rechts zoti Gisa genoemd worden. Her bakhok waar Willem Zwem mer
met hond voorstaat i s op de volgende pagina van binnen te zien. De schol (of
schar?) werd op het kolenfornuis gebakken.
MW
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Dit staat onder dc twee aiisicliikaartcn zoals hiei*boven en op de twee voIgendc
pagina's afgedmkt. Het zijn echter niet zo maar een paar ansichtkaarten van het
strand nabij de strandweg. Niet het strand is bijzonder maar hetgeen op zee te
zien is. Schepen zult u zeggen, ja inderdaad, schepen.
Maar wat hier voorbij vaart is de Engelse Kanaalvloot waarvan het vlaggeschip
"The Exmouth" hieronder, op de rede bij IJmuiden, afgebeeld.

l l oktober 1944 ... (zie l4de jrg no 4 blz 16. J. Attema)
Onderstaande oproep werd zuinig bewaard door Joh. H. Bakker.
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om op WOEIISDffi l 1 october 1944* des voormiddga half acht uur,
aanwezig te z i j n op het Tramplein Se Zandvoort, t e n e h d e voor
de veeraacht te worden te werkgesteld.
( Schop meebrengen ) .
H13 die sari ideze vorder*
n h t v o l d o e t z a l worden gebvacueerd.
Zandvoort, 10 actobes 1944.
De Burgarnee &ar van, W 0 3 R T ,
J .tr.zig~ler,

Zandvoort, strandgezicht op de Britse kanaalvloot. (vervolg}
Misschien is dàt wel de juiste benaming. Jan Bakker (die van de oproepen om
kabelwacht te lopen en te spitten) had deze ansichtkaarten en ook het tijdschrift
"De Prins" van 26 augustus 1905 waarin de foto stond van de vloot op de rede
van IJmuiden met de vermelding dat deze daar vanaf I 6 - 19 augustus verbleef.
En dan wordt een mens nieuwsgierig!
Wanneer voer de vloot voor Zandvoort, op weg waar naar toe en waarom?
De vloot passeerde Zandvoort donderdag 17 augustus 1905 omstreeks 9.00 uur
op weg naar IJmuiden en zou daarna verder varen naar de Oostzee alwaar
grootscheepse manoeuvres zouden worden gehouden in het oostelijk deel
daarvan, voor de kust van Pommeren en Oost-Pmisen.
De Duitse vloot verliet, nadat de Engelsen het westelijk deel van de Oostzee al
voorbij waren, de Kielerbocht om in de Noordzee te manoeuvreren.
Bij terugkeer uit de Noordzee zouden de Duitsers de Engelsen weer vrij
vaarwater geven door zelf via het Keizer Wilhelm kanaal naar Kiel te varen en
zo d e Engelsen te ontwijken. De nchrergrond van dit alles was puur
machtsvertoon in de Oostzee van de Engelsen tegenover Rusland en Duitsland.
Rusland dat juist de Russisch-Japanse oorlog smadelijk verloren had.(Russische
vloot in de pan gehakt) en bezig waren met vredesonderhandelingen en
Duitsland, daar de Engelse koning Edward en keizer Wilhelm onderling enige
problemen hadden. Ja en dan stuurde je de vloot maar even op manoeuvre.
"Brittania mles the waves" was toen dicht bij de waarheid,

De Britse Kanaalvloot bestond uit 11 slagschepen, 9 kruisers en 24 torpedojagers. Hiervan waren 10 slagschepen, 4 kruisers en 12 torpedo-jagers op weg
naar de Oostzee, dit met een bemanning van ongeveer 13000 koppen.
In Ijmuiden werd gefourageei-d, waarbij eerst onrust onder de handelaren uit
Ijmuiden ontstond daar de bverantie aan een Amsterdams~firma gegund zou
worden. Achteraf bleek dit vals alarm te zijn, zodat de IJmuidenaren nog iets aan
dit bezoek verdienden.
Behalve de Kanaalvloot bezat Engeland nog een Atlantische - vloot en een
Middellandsezee - vloot.
De kranten van die tijd lezend kan men niet aan de indnik ontkomen dat ook aan
Nederland iets van de macht van Albion getoond moest worden.
De commandant van de Kanaal - Vloot, admiraal Sir Arthur Knyvet Wilson, was
een houwdegen van 63 jaar met gevechts ervaring in de Krim 1 854, China 1865,
Egypte 1882 en Soedan 1884, waar hij zwaar gewond raakte.

1
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Sir At-hur K. Wilson werd te IJmuiden o.a verwelkomd door de Britse marine
attaché te Berlijn, die hiervoor over gekomen was.
Vrijdag 18 augustus werd hem door de Nederlandse regering een lunch aan
geboden in het PaSace-hotel te Scheveningen na de lunch vertrok hij met de
ministers van Buitenlandse zaken en Marine, alsmede de nodige verdere
hoogwaardigheidsbekleders, om 3 uur per extra trein van den Kaag H.S. naar het
Loo alwaar gedineerd werd. Om 9 uur 's avonds werd de terugreis met extra trein
weer aanvaard.
De 'gewone man' kreeg ook de gelegenTer ~clcgcnlicidvnn CIC k0iiiq1 v:in heid wat van de Britse macht te
hot Engclscfit: cskadcr , bcsJ,n:r~idc irit
;I SIagscimpcn. 6 ìIruircrs cn 23 Tor- mschouwen. In de haven van Wmuiden
pcdobocton, vnnrt op
waren enige kleinere schepen afgemeerd
w Y1llall);\C 49 AI~GllS'Sl;S ter
bezichtiging en ... vrij dag 18 augustus
wcer cthtiI IooL ~I:I:IF' IJ n111i4lvr1,
weer
een boot naar IJmuiden zoals de
13ij Runstig wcrlcr en knlmc zcc 7nl
dc boot doorschuttcn cn i n ~ i ~ti~c
s
advertentie luidde en als de kapitein het
grootc oorlogsschcpcri vnrcn r r l i t KC.
hcol tcr booorddclin~vnn don k n ~ i t c i n i . aandurEde werd buitengaats
tocht
t
u
- u
- .
.
langs de vloot op de ree gemaakt. Voor
Trrus
IJ-uid-n
'e rum. 4
Anmliniiil
, u "
een tocht van 19 uur 's morgens tot
Kanrton vorkrllalin~irk r 1. - [In pnnoori ( v n o r
hoon uri roriirt) n:in ~ i u tkiinrbor. sri:intnu YC)
' S middags 6 uur lijkt f
I .-- een
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Gelukkig voer "de Grote Politiek" alleen maar even langs.

MW

De "'stadseditie" van de OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT doorzoekende trof ik, naast berichten over de Engelse vloot, ook een bericht aan van
de Zandvoortse vloot. " Op 15 augustus besomden de Zandvoortsche schuiten
f 15 tot f 20, Kooktong f 0,55 per stuk, baktong 0,85 per stuk, schar f 2,90 per
mand en garnalen f 2,40 tot f 2,50.

Verzoek van de redactie,
t

I

Volgend jaar bestaat het CIRCUIT 50 jaar. Ondanks vele tegenstanders en
debatten in de afgelopen jaren i s het nog steeds aanwezig en is men druk doende
om het circuit weer geschikt te maken om op internationaal niveau mee te
kunnen draaien. Om aandacht te kunnen schenken aan dit 50 jarig bestaan
zouden we gaarne de beschikking hebben over enig foto- en ander materiaal uit
deze 50 jaar circuit. Stel ons niet teleur!
HO

Reg. No.

,d*
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JSABELWACHT NOVEMBER 1942.
Op blz 26 en 27 twee kanten van een historisch document. Hoe koud het toen was
is goed te zien in "Kent u ze nog ... de Zandvoorters deel 2" afbeelding 61,
waarop een groep 'kahiwachters'isvereeuwigd.

I n deze gemente i e i n h e t duingebied nabi hzt torr e i n van de Kennemcr-Golfclub een k a b e l van dc D u i t a c h c vrueriiiaciit
opzet-lUk vernidld,
in opdracht van de Duitschz Sichcrhr itspo l i z e i wordt
U amgcnczcn om op Een hierboven aan t2 gcvcn past ivzchtdlcnst t;
verqichtcn.
U zult t voorloopig gedurende 2 wekcn d i c n s t inoL t u n
v c r s i c h t ~ n , zooals hieronder aangcgevcn.
Do hterbvgaande voorschriften moeten s t i p t imrden na
geleefd.
U wmdt aangawezen dienst t e verrichten ?p d:: v o l g ~ n d ~
data!
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I. Tc IA2.t op wacht t c komen of z i j n post t c vcrlatcn ~ d b rhct t i j d stip waarop z i j n dicnst oindfgt.
2. Onnaod.Lg gabruik tc maken ven z;pklanta;imis..

uur

3-

uur tot

Cf

UW

uur

tot

f

November a.s. van
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Gedmndo de Machtdienaton elcoholhoudoi~dcdranken bij z i c h tc hcbben, t o gcbr4iikon of a i J n wachtpost t c betrokken onder z o d a n i g e n
b v l o e d v m gcbmiktch alcoholischcq.drank, dat h i j nn?r dc. maning
d e r p o l i t i c ongeschikt moet wordcn goacht om zijn t&.-.k ne.-.r bchersen t0 vorvullcn.
4. K l c c d F n g a W k h n o f ond-dmidhgshck~ncn
to dragen d i e uitdrukking gwon of
goven &=.nccn ha*
staatkundigo opvatting.
7. Critiek t c otlfcncn op hctoorrichtcn van dcn hem o'~godi.agon wacht-

uur .
uur

&.B.

Hst is dc-n wmhtposte~Yverboden:

uw tot

uurtot

Novcmber

K 5459.

dienst.

6 . Honden gcdwcridc dcm d i e n s t t i j d b i j zich te hcbbcn.
7. Zich schuldig te rnwn w&ocnlgc handeling, Bic het karakter v m
ccn mmifcstat.tlc zou kunnen dragen.
8. Zich door ccn ander- t@ laten vcTvPagen.
9. Prote~tcntcgcn de r e g e l ~ w c u di ~ wachtdienst,
n
op w c l k c w i j z e dar

uur

In vmband hiermede behoort U z i c h tclkuis een hkf
uur voor h e t bagin van Utv wachtdimat te melden op het Bureau v,m
P o L i t i e , Haltestraat no.1, a l h i e r . Op het P o l i t i c 4 u ~ c a ui s een lust
aimwzzig waarop U kunt zien welke post U op vor~ngcnoemd tudstip i s
voorgeschr~vc-n.

Ik maak er U up attent, dat U eP persatinlak v f r m t woordelijk voor w o r d t gesteld, dat op ü w post gedurende WW wachtdienst ge en vernielingen o f beschadigingen ann den t? berL!?.ken knS= l
wordan gepleegd.
U b c h o o r t vaorzicn to ZW van Uw persoonsbewijs, D?
contxble zall h h n l v e door de hlnrechaua~ee, pk,tlr.ts vindun door cis

Duitschc P o l i t i e .
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ook, tc uiten.
.10. Gcduronäa z i j n wachttijd een gosprak mot p-ndcrcn R , t e vangon o f
t e vocren,tcnzij mcn is ui-tgotrokkcn aïs dubbclpost.
11- Op 0cnigc w i j z e &-aleiding t e geven,, dat op of In da nnbijhoid vnn
dc plaats, w a a r de wnchtd$onst moot w o w n verricht, ccnvcSzamolFt
van bclangstcllcndon ontstaat,
12. Van do in do w o v i n g vm den wachtpost wonende pcrsoncn of van an.
daren dfankon, e?ngcbodan mot do b o d o o l b g om tijdcns den w n c h t d i m t tc wordon g o n u t w , af& tc ncmcn of tc gcbruikcn,

De wachtposten z i j n acrp~iehtdeze v e n r s c b i f t e n en de ~ c h r i f t o lj ki c
L ~ s t g c v h g&cdwende dc u i t o ~ f e n wo m hun dicnst b i j z i c h tc drwon.
Dczc schrificlijkc lastgevinp: 1s h e t bcwi js, dnt mcn z i c h , indien dc
o p ~ o d r ~ cd lnc n s t dl% nood&-&cliaik rna~.kt, tusschcn 24 uur sn 4 uur do:
w c h t s in de buitenlucht

bevinden.

GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT".
Voorzitter.
Vice-voorzitter.

Secretaris.

Vicesecretaris.
Penningmeester.

Leden.

ing. G. A. Cense
Kostverlorenstr 1 15

2042 PL ZANDVOORT

(023) 571 57 I S

Jr. C. J. Wagenaar
Kostverlorenstr 23

2042 PA ZANDVOORT

(023) 571 39 99

A. Koper
W Kloossb 9

2041 BK ZANDVOORT

(023) 571 84 41

J. Paap
Celsiusstr 33

2041 TB ZANDVOORT

(023) 571 59 67

M. A. J. M. Crabbendam
M Euwesrr 33

2042 RA ZANDYDORT

(023) 57 1 25 14

Mevr. A. Joustra-Brokmeiet
Wilhelminaweg 24
2042 ND ZANDVOORT
Mevr. J. M. 5. Molenaar
Westerparkstr 21
2042 AV ZANDVOORT
C. J. Wester
Keesomstr 18
2041 XW ZANDVOORT

Ereleden.

P. Brune en ir. C.J. Wagenaar

Erepenning

P,v.d. Mije KCzn (0 1-08- 189 1 - 27-02-1973)

Rankrelatie.

ABN AMRO te Zandvoort. rek. nr. 565738305.

Giro-rekening.

4206723 t.n.v. Genootschap "OUDZANDVOORT".

Contributie.

Minimaal f 15.- (excl. verzendkosten) per jaar.

(023) 57 1 5 1 55
(023) 57 1 85 19

(023) 57 1 41 S5

-

"DE KLJNK".
Het blad "DE KLINK" is een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD ZANDVOORT" en
wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het genootschap. Mei het
uitgeven van het blad streeft het bestuur naat een grotere bekendheid van en hei kweken van
belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoorl.
Voor het samenstellen van het blad heeft het beshiur een redactiecommissie benoemd die bestaat
uit de heren: A. Drommel, Th. B. M. Hilbers, K. C. v.d. Mije Pzn; H . Qpheikens; M. Weber en C.
3. Wester.
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