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"Zandvoort, meer dan sloop alleen?!?"
U herkent in deze titel natuurlijk direct de verbasterde reclameslogan: "
Zandvoort meer dan strand alleen!" Een dergelijke kreet wordt in het aIgemeen
benadrukt door het gebruik van een uitroepteken aan het eind. Hier echter
geflankeerd door maar liefst twee vraagtekens. Ofwel: Is Zandvoort wel meer
dan sloop alleen?
Natuurlij k i s het zo dat er in iedere plaats gebouwen gesloopt zullen warden.
Wanneer een gebouw haar economische nuttigheid heeft verIoren en niet op de
monumentenlijst voorkomt, is het ook logisch dat zo'n gebouw gesloopt wordt en
plaats maakt voor een nieuw eigentijds bouwwerk.
Wanneer een dergelijke nieuwbouw echter plaatsvindt in de historische kern van
ons dorp, dan dient de gemeente wel degelijk meer te doen dan slopen alleen. De
nieuwbouw die verrijst moet aangepast worden aan de bestaande, dorpse,
architectuur en stijl en er moet gebruik gemaakt worden van traditionele
materialen zoals baksteen, hout en pannen. De vormgeving moet dus aangepast
worden aan de karakteristiek van het bestaande. de stedebouwkundjge inpassing
moet in harmonie mei de omgeving zijn!
Waarde lezer, u begrijpt natuurlijk allang de vraagtekens in de titel; was het maar
zo dat het in Zandvoort ging zoals hierboven beschreven dan konden wij als
G.O.Z. tevreden toe kijken. Was het maar zo dat Zandvoort een
welstandscommissie had die de ALGEMENE WELSTANDSCRITERIA uit de
model-bouwverordening (inpassing qua massa, stmctiius maat en schaal,
detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling) ook werkelijk hanteerde dan
konden wij als G.O.Z., inmiddels meer dan 1200 leden, tevreden toekijken.

Helaas kan dat niet, want ondanks deze criteria verrezen er i n de ciude dorpskern
gebouwen die de ruimtelijke kwaliteit van ons dorp verpesten.
Het wrange i s dat in de in oktober '97 verschenen nota:"Toeristische
ontwi kkelingskader Zandvoort - De visie en grote lijn" op pagina 2 staat:

Het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort
nodigt u uit tot het bijwonen van de

"De historische kern en karakteristiek van het oude
vissersdorp zijn voor de Zandvoorters van eminent
belang. Het is de authenticiteit die onze inwoners bindt.
Tegelijkertud geeft het de badplaats haar eigen gezicht.
Een gezicht en een identiteit die nooit verIoochend
mogen worden. Het zou het onderscheidingsvermogen
en daarmee dc concurrentiepositie van de badplaats
ondermijnen; maar zo mogelijk nog belangrijker; het
zou Zandvoort uit het perspectief van de inwoners
"onteigenen".
Dat lezende is het toch onbegrijpelijk dat de gemeente verregaande ideeën Rad
om het Culiureel Centrum, midden in de bedoelde kern, te slopen! Gelukkig zijn
deze plannen van de baan maar dat is dankzij het G.O.Z., dat niet tevreden
toekeek maar alert reageerde en binnen "no Time" de actie "Stop de sloop" op
touw zette. Binnen drie weken waren er bijna 1 100 handtekeningen ingezameld
en werd het Cultureel Centrum van de ondergang gered. Het is te hopen dat de
politici die na de voorjaarsverkiezingen zuIlen aantreden, beseffen dat er in brede
lagen van de bevolking onvrede is gegroeid over de wijze waarop in het hart van
Zandvoort wordt gesloopt en gebo~iwcl.
Hopelijk zal de nieuwe raad er op willen toezien dat de richtlijnen m.b.t. het
weIstandsbeleicl ook daadwerkelijk zullen worden nagevolgd.
Op cle schouders van de nieuwe raad mst de schone taak om er voor te zorgen dat
Zandvoorl meer dan sloop alleen is!
Naniens het bestuur wens ik u een goed 1998 toe.

A

GENOOTSCHAPSAVOND

f*% "OUD ZANDVOORT"
op vrijdag 13 februari 1998
in gebouw "de Krocht"
aanvang 20.00 uur.
Het programma voos deze avond is:

-

Opening.

-

Dia-presentatie van de heer H. J. Verdonk *.
Onderwerp: De oude Amsterdamse Waterleidingduinen. 3.400 ha
natuur, rust & ruimte,

-

Pauze met verloting.

-

Hisrorische film

Ger Cense. voorzitter

N.B.
Voor de aanvang van het avondprogramma kunnen de leden die ruim op tijd
komen weer genieten van een dia-presentatie met historische beelden van
Zandvoort, samengesteld door Ton Drommel.
* zie pagina 4.

GENOOTSCHAPSAVOND.

* De heer (Henk) Verdonk (63) is stafmedewerker terieinheheer bij de
Amsterdamse Waterleidingduinen. Vanaf zijn zeventiende jaar loopt hij al door
de duinen de banjeren en werkt nu 27 jaar bi-j het bedrijf.
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Hij is eeii verwoed amateurfotograaf: vossen. reeën, damherten, haviken,
pestvogels, ijsvogels en koninginnepages bevolken de duindia's van Verdonk.
Ook zijn landschappen zijn indrukwekkend; omdat ze geen spoor van menselijke
aanwezigheid vertonen.
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(SEASIDE. ON THE

Het Zandvoorts Archief.
In de Janskerk re Haarlem - alwaar gevestigd is de Archiefdienst voor
Kennemerland - hebben 18 nov jl. een dertigtal leden van ons Genootscl-iap
genoten van een rondleiding, gegeven door archivaris de heer Zoodsrna en twee
van zijn medewerkers.
Met terechte trots werden vele unieke stukken uit de collectie geloond. Hieronder
bijvoorbeeld de notitie van een inwoner van Haarlem, gemaakt tijdens het beleg
door de Spanjaarden. inhoudende het aantal granaten dat in de stad ingeslagen
was.
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MET ENORM SUCCES GEZONGEN
DOOR

HENRIETTE&LOUISDAVIDS

Uit het ook daar opgeslagen Zandvoorts archief - men is bezig een index hierop
te vervaardigen welke medio '98 gereed zal komen en het raadplegen van het
archief sterk zal vergemakkelijken - was een selectie samengesteld waaruit
duidelijk de armoede bleek welke in de Franse tijd hier heerste. Een archiefstuk
bewees dat de gemeente Haarlem aan met name genoemde nooddruftige
Zandvoorters, aardappelen verstrekt had om de ergsie nood te lenigen. Verder
werd een uitgebreide collectie etsen, li tha's en foto's getoond. Een prachtige,
welbestede en leerzame avond.
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RIDOS REVUE

LOOPNAAR DEN DUIVEL"

@yrrg ht.

for Holland and Colontes
VENNO~CHAP.MUZIEKenLETTEREM"

10 maart 1998 een tweede gelegenheid!

AMSTERDAM.

(fngland Francrs Day s n d Hunter Lonann W )

Opnieuw kunnen een dertigtal leden een rondleiding krijgen. opgeven bij Arie
Koper, te1.57 I844 1 (tussen E 9.00 en 20.00 uur) of Jaap Paap, tel. 57 1 5967.
DOEN !!!

l

Een iiiro genomen eind vorige eeuw bovenaan in de Kerkstraat met aan het einde
de achterkant van 'hotel Driehuizen. Geen sierbestrating, maar wat een plaatje!

De foto werd i n bn~ikleenafgestaan cloor de lam. Hekkei-s.

REACTES n.a.v. "DE KLINK" oktober 1997.

WAAROVER SPRAKEN ZIJ.

Van mevr. Diny van Dijk-Fransen, De Klomp 75-35 75 1 1 DG Enschede, de
navolgende spontane reactie op het door Apolonia met heel haar ziel geschreven
'ROOSE'. (Pagina 3, van harte ter herlezing aanbevolen. Zie ook jrg. l I no 2 blr, 18 en no 3 - blz 18 en 19.)

Opstandige Zandvoortse vrouwen.

J

" Met ontroering las ik in 'de Klink' "ROOSJE".
Jaren lang had ik het bange vermoeden omtrent het lot van de familie v.d.
Poorten. Ik kende hen goed en weet hoe innig de band was tussen ouders en
kinderen.
Roosje repareerde altijd de ladders in mijn kousen. Van der Poorten werkte o.a.
voor mijn vader, zoals het inzetten van ruiten e.d. Ik herinner me hei kleine
winkeltje, waar het rook naar petroleum en groene zeep.
Toen de oorlog uitbrak begonnen de angstige tijden voor de familie.
Als de dag van gisteren herinner ik mij dat ik op een avond met mijn kousen naar
Roosje ging. In de keuken trof ik moeder v.d. Poorten, druk bezig boerenkool te
stampen. Ze zei loop maar door Diny, Roosje is in de kmer.
Op dat moment kwam vader v.d. Poorten binnen en zei:"moeder er kamt een
'Verwalter' in ons winkeltje, nu hebben we er niets meer over te vertellen!" "Ach,
vader" antwoordde zij, "als we maar bij elkaar mogen blijven."
Mijn hele latere leven dacht ik, wanneer ik boerenkool stampte, aan haar
woorden, aan haar en aan dat mooie gezin!"
Diny van Dijk-Fransen
Willem Schilpzand, uit de KanaaIweg - verwoed bramenzoeker en gamaalhier
- wijst zonder een zweem van twijfel aan als zijn vader Kees Schilpsand, de
straatmaker die gebogen aan het werk is op het trottoir aan de linkerzijde.

I
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Maartje Pieters Paap in 1779 getrouwd met Jan Willemsz. v.d. Schinkel,
verklaarde voor de Schout en Schepenen van Zandvoort: ' h e t haar man niet
langer te willen wonen."
Aan Jan werd nu gevraagd, w a m m niet? en Jan vertelde dat zij inwoonden bij
de moeder van zi+jnvrouw! --- 2 november 1783 ---

De weduwe van Walig Fulps Burger, Leen.je Joppe v.d, Schild. was boos,
verschrikkelijk boos op haar dochter Neeltje Waligs Burger.
Op 29 december 1783 ging zij daarom naar de Schout en Schepenen van
Zandvoort en vroeg om gunstige brieven ter bekoming van toestemming om haar
dochter Neeltje op te laten nemen in het werkhuis van de stad Haarlem.
Niet alleen. zo vertelde de weduwe omdat zij zeven jaar geleden "een onecht
kind heeft gehad" maar ook om haar oneerlijk en kwaadaardig gedrag in
Zandvoori.
Haar onzinnige houding in deze, waar zij niet alleen vele onbehoorlijkheden
pleegt, maar ook haar moeder en de buren fraaie bedreigingen toewenst. Omdat
het soms zou kunnen gebeuren dat er op een of andere verregaande wijze
ongelukken zouden gebeuren, verzoek ik U vriendelijk om de henodigde
brieven.
A.G.M. van der Oord-Wisker

I

ENIGE VERRAGING ! ! !
De heer Kerkman meent dat de persoon naast burgemeester Van Alphen niet
hoofdopzichter Leen Slagveld i s maar S, Slagveld lid van de Gemeenteraad.

K. Berkhout plaatst bij het artikel "Hotelcorrespondentie geeft ook plaatselijke
geschiedenis" de opmerking dat het pension "Beau Sejour" gelegen was op hoek
Kerkstraat / Badhuisplein.
Mevr. Boerma-Draijer was een dochter van Maarten Kees en niet van Maarten
van Dappere Kees.
MW

De qchrijver van het boek "Zandvoort tijdens de bezetting". Arend Bos deelde mee dat er enige
venraging is ontstaan bij de uitgave. De vormgeving. om viin het boek iets bijzonders te maken,
v c y t meer tijd dan in eerste instantie gedacht werd. De velen die rccds ingetekend hebben zullen
<lus een poosje gediild Iiioeten betrachten.
Wellicht ten overvloede z i j hicr vermeld dat de intekenprijs exclusief eventuele verzendkosten naar
bestemmingen buiten Zandvoort is.
&n van deze laatste woont zelfs in Nieuw Zeeland. t.w. de heer C.A. Botje welkc in zijn brief
schrijft :" Ik woonde tijdens de hongerwinter bij mijn ouders in Heemstede. In december 1944
kregen alle pepen3ioneerclenaanzegging hun woning te ontruimen t.b.v. Zandvoor~enaren,ons huis
i s iilet h e m geweest en een rnliiind voor de bevrijding mochten wij er weer in."
MW

Het Millennium.
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In de plaatselijke bladen heeft u kunnen lezen dat er een millennium comité in
het leven is geroepen. Door Theo van Vilsteren (raadslid) is met steun van de
Gemeente een initiatief op gang gekomen om de twee bijzondere gebeurtenissen
die in de nacht van 3 1 december 1999 op I januari 2000 plaatsvinden te vieren.
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Na renovatie van de loods en een passende ieuwbouw op het genoemde
terreintje kan hier een scliitterend gebouw ontstaan voor het genoemd deel. Alles
gekoppeld aan ons Zandvoorts museum zal er een centrum kunnen verrijzen wat
voor Zandvoort een waardevol cadeau is voor de komende generaties.

Sinds oktober 1997 is het comité hard aan het werk om de randvoorwaarden op
te stellen. I-Iet zal duidelijk zijn dat een cadeau van enige omvang breed gedragen
moet worden en het cadeau ook iets moet toevoegen aan Zandvoort. In de
kranten heeft u alle randvoorwaarden kunnen Iezen. Het comité kan rekenen op
de financiële steun van de Gemeente, die een bedrag van f 100.000,-beschikbaar stelt en dit bedrag zal verdubbelen als het comité nog een zelfde
bedrag op tafel weet te brengen. Als alles goed gaat zal er dus f 300.000,-- te
bestcden zijn.
Het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort is in genoemd comité
vertegenwoordigd door uw voorzitter. Het is om deze reden dat het bestuur a3
over de vraag van wat voor een cadeau het: moet worden heeft nagedacht. Reeds
in de bestuursvergaderingen van eind vorig jaar is besloten om het volgende idee
aan te dragen: het opzetten van een info- en documentatiecentrum voor het
verzamelen en vastleggen van ons Zanvoorts culturele erfgoed in de breedste zin
des woord. Hierbij wordt gedacht aan de modernste apparatuur waarin alle
cultuur his~orischegegevens van Zandvoort kan worden opgeslagen en snel kan
worden geraadpleegd. Ook helangrijk is de infomatiekant waarbij korte
presentaties over het verleden, de visserij, de ontwikkeling van Zandvoort, het
strand- en badleven, ctc, etc, zowel voor de dorpeling, de scholier als de toerist
beschikbaar zouden moeten zijn.
Ook de plaats waar dit zou moeten komen is door het bestuur aangegeven en wel
in de houten loods van Dorsman aan het Achterom. Deze loods (een monument)
zou door de Gemeente moeten worden aangekocht evenals het naastgelegen
terreintje.

--

,c.. 'i

westgevel hou ren schuur d 1 1 Ac*h.hieinm

Het aanbieden van een cadeau van onze huidige generatie inwoners aan de
toekomstige is daarbij het uitgangspunt. Het cornitd i s samengesteld tiit enerzijds
leden die door hun activiteiten in diverse organisaties en verenigingen een groot
deel van de Zandvnortse bevolking vertegenwoordigen en anderzijds door leden
die op persoonlijke titel zijn gekozen.

.
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Mocht u bij het lezen van dit alles nog een beter idee hebben, kom ermee voor
de dag. Het bestuur wil dan gaarne met u praten. Om dit MilIennium-cadeau
vorm te geven moet er nog veel werk worden verzet en dan kunnen goede ideeën
goud waard zijn.

Het bestuur

l
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Op 18 november 1997 verscheen het boek: De tijden veranderen. Burgemeesters
van Heemstede en Bennebroek 1811 - J997 vnn drs Annabelle Meddens - van
Borselen.
Een van de 24 hierin besproken burgemeesters i s P.N. van Daorninck (1 8491915) die burgemeester van Bennebroek was van 1891 - 1902. Daaraan
voorafgaande was hij burgemeester van Zandvoort. Benoemd in 1885 (als eerste
op de nominatie) vroeg hij echter om persoonlijke redenen in 1889 eervol ontslag
aan, hetgeen verleend werd.
IR 189 1 solliciteerde hij naar het burgemeesterschap van Bennebroek. Het
Ministerie van Koloniën - hij was in Nederlands lndie werkzaam geweest als
ambtenaar binnenlands bestuur - schreef als enig minpunt over hem dat hij niet
veel tact had om met de inboorlingen in Nederlands Tndië om Ze gaan. De
Commissaris van De Koningin was van mening dat dit geen bezwaar kon
opleveren bij een burgemeesters benoeming hier.
De prijs van het boek, verkrijgbaar bij de boekhandel, bedraagt f 24,95.

Tg I(. VAN EPEN ik CO.
STOOMHOUTZAGERIJ
,,I N D J A".

Amsterdam, 16 juni 1906
Groote Bickersmaat 46-48

Badkoets model 'INDIA'.

SCHAVERIJ.

STOOM-TIMMERFABRIEK.
Steeds in Magazijn:
VUREN KOPLATTEN EN ARCHtTIIAVEN,
ORENEN NEUS- EN WATERLUSTEN,

zk

30W KAMER- K A S P en OLASDEUREN,
LUSTEN VOOR HET MEUBELVAK

Den Hoogwelgeboren Heer
Baron COLLOT 'd ESCURY.
Zandvoot?. Villa Sommara.

tn
WEN, MAHONIE, ITAUAANSCH EN
AMERIKAANSCH NOTENHOUE.

HOUTHANDEL
In
GEZAAGD- en BESTEKHOUT, MOULNIAiN-TEAK,
EIKEN-WAGENSCHOT,

Hoogwelgeboren Heer !

SLAVON. EIKEN KLOSHOUT, AMERIK. QRENEN,
AMERIK. POPULIEREN.
PRLMA ZEEWSCH OOED GEWATERD IEPENHOUT

Ingevolge Uwe bespreking van
gisteren met onzen Heer Aanken,
TELEPHOON 770.
telegrafeerden wij U heden:
"Collot 'd Escury Zandvooi-t. Zullen
#
a
badkoetsen aan U leveren. "India".
Wij hebben de eer U hierbij ingesloten de factttur à f 375,05 aan te bieden en
verzoeken U beleefd ons nu omgaand schriftelijk te willen mededeelen of wij de
badkoetsen voor Uwe rekening aan de firma A. Haak & Zoon kunnen afleveren.
enr.

Hoogachtend,

enz.

Uw dw dienaren,

Doorsnede in de Lengte

Doorsned~in de breedte

N.R. Achter den spiegel A hestnnr er eenen waterbak R in plaatijzer
De wanclen van den binnenkanr &r knbien zi/n gevormd h o r gepresten linoleum
en beschilderd.
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Principale opstaizd.

F3

"l'he Flying Dutchma
Schoolreisje van de 4e k1
van d? Willielminaschc
juni 19.

Rij 1 ,
14

5dc

van links: Ankie Brokmeier; rij 2. 3d, van rechts Wim Cense.

En nu de overige namen nog, graag schriftelijk. Doe uw best

!T
15

OPROEP
Op 11 december 1970 werd het "Genootschap Oud Zandvoort'hppgericht. De
voornaamste doelstelling van het "Genootschap" is het wekken van
belangstelling voor het verleden. het heden en de toekomst van Zandvaort. Het
bestuur tracht deze doelstelling te bereiken door het organiseren van twee
genootschapsavonden per jaar, het uitgeven van het informatieblad "De KIink"
en het formeren van werkgroepen. De werkgroepen: Algemeen, Kunst,
Genealogie en Bouw vergaderen elk circa 8 x per jaar. Het genootschap beschikt
over een eigen vergaderruimte gelegen aan de Tolweg nr l O.
Het sterk groeiende ledenaantal Cjanuari '98 meer dan 1200) en de grote
belangstelling in en voor dc doelstellingen van het genootschap vragen een
volledige inzet van het bestuur. Tijdens de laatste jaarvergadering steIde de heer
J. Attema, volgens rooster aftredend, zich niet meer herkiesbaar. In deze vacature
zou later voorzien worden. Gezien het vele interessante werk dat nog verzet moet
worden, tracht het bestuur dit in de komende voorjaarsledenvergadefing te
verwezenlijken.
Het bestuur zoekt derhalve een Iid, welke zich kandidaat wil stellen voor de
functie van:

BESTUURSLID
De vereisten:

- Gezond verstand en prettig karakter;
- Kennis van en vooral liefde voor Zandvoort,
- De bereidheid om actief mee te werken,
- Affiniteit met het Zandvoorts verIeden.

Inlichtingen:

Bij het bestuur zijn alle verdere inlichtingen te verkrijgen.
(Zie voor namen en adressen de laatste pagina van de Klink).

Aanmeldingen: Kunnen zowel schriftelijk als mondeling aan één van de
bestuursleden geschieden.
Ook als u iemand weet die in uw ogen geschikt is, kunt u die naam doorgeven.
Bij meerder kandidaten maakt het bestuur een voordracht, waarover zonodig in
de ledenvergadering wordt gestemd.

Zandvoorters op het strand van Bloemendaal aan Zee.
In 1929 besloten mijn vader Pieter Witkop en mijn oom Klaas Paap een
consumptietent te gaan exploiteren op het Bloemendaalse strand. De gemeente
Bloemendaal verleende toestemming onder voorwaarde dat één van de
exploitanten in de gemeente Bloemendaal ging wonen. Dat werden toen mijn
ouders, zij vestigden zich in Overveen, ik was indertijd 5 jaar.
Op het strand van Zandvoort stonden destijds gedurende de zomermaanden al
een aantal uitneembare consumptietenten, maar in Bloemendaal was het bedrijf
van vader en oom Klaas het enige en bleef dat tot de herfst van 1941 toen alles
wat zich op strand en boven op Kop 7 ~ e w e gstond moest worden afgebroken op
last van de Duitse bezetter. Tot dan bleef het bedrijf zomer en winter staan en kon
daardoor veel groter en degelijker uitgevoerd worden dan de uitneembare
gebouwen.
Men begon met een tweedehands gebouw als consumptietent. Met oom Klaas en
tante Wil woonden mijn ouders en ik in een houten huisje i n het duin vlak achter
Kop Zeeweg. Ook opa Paap en de ooms Jan en Henk woonden bij ons in evenals
nog enkele personeelsleden. Nadar een nieuwe consumptietent was gebouwd.
dubbelwandig en op betonpalen gefundeerd, werd ook het woonhuisje naar het
strand overgeplaatst. Dat nam veel ongemak weg en werkte ook preventief tegen
eventuele inbraken, die hadden voordien al enige keren plaats gevonden.
Opa had inmiddels afscheid genomen van de "redboot", waarin hij ruim 40 jaar
had dienst gedaan, waarvan de Eaatste 14 jaar aIs schipper. Destijds waren de
schepen nog klein en kwamen strandingen veelvuldig voor, opa was 5 keer
aanwezig bij reddingen die door de bemanning van de Zandvoortse reddingboot
werden verricht. Het bedrijf op het Bloemendaalse strand groeide gestadig; de
oude consumptietent werd nu gebruikt als gardembe voor de badinrichting van
ca. tachtig cabines die in carrk waren geplaatst, met een ingang aan de zuidzijde
en de uitgang uiteraard aan de zeezijde. De cabines werden als wisselcabines
"phruikt. In de garderobe was plaats voor de kleding en het schoeisel van
bLU
dui.zend badgasten. Oom Henk zwaaide daar de scepter, tijdens drukte werd hij
doctr anderen geassisteerd. De garderobe was permanent, de wisselcabines waren
...
uiiiieembaar en werden na afloop van het seizocn opgeslagen in de garderobe.
Laier werd ten noorden van het restaurant, op de zeereep een permanente
badinrichting gebouwd, op die plaats staat nu restaurant "Ies Pyrarnjdes".
Deze badinrichting bestond uit een consumptiehuisje met aan weerszijden in
totaal vier afdelingen, in carrk gebouwd, met de open kant aan de zeezijde,
waarlangs een verbindingspad gelegen was van houten vlonders.
&
.

Via een houten trap op de zeereep, die uitsluitend bestemd was voor de gasten
van dit bad, kon men zich naar het strand en de zee begeven.
I n het consumptiehuisje
zorgde Sijtje Koper voor

koffie, thee, dranken en
broodmaaltijden. Dit bad
op de zeereep werd door
ons "'Het Zonnebad"
genoemd ter onderscheiding van het bad beneden
jat eenvoudig '"ad" werd
- -.- .
-3enoemd. Elke afdeling
-- i
'J .
,
.
.
- ,.-,
fan het bad had ongeveer
+
F.
twintig cabines, die gedu
I
rende een geheeI seizoen
aan families werden verhuurd met inbegrip van twee, toen nog zeer eenvoudige,
ligstoelen. Door de ca&-bouwwijze van het "7~nnebad"bestond er een zekere
privacy tussen de vier afdelingen onderling. De prijs was destijds f 35,-- per
seizoen, daarbij behoorde ook het geregeld schoonvegen van de vlonders door
Sijtje. Wel moet men daarbij bedenken dat de gulden toen veel meer waard was
dan tegenwoordig.
t
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Huurders van die "hokjes", zoals we ze destijds noemden, waren welgestelde
Iieden zoals doktoren, advocaten, zakenlieden en K.L.M.- vliegers zoals
SrnirnoEf en Geysendoríer en b.v. ook de burgemeester van Amsterdam. Minder
vlotte betaIers zullen er wel door de eeuwen heen geweest zijn; in ieder geval
moest mijn vader in hei najaar op de fiets naar Haarlem, Heemstede en
Aerdenhout om achterstallige huur op te halen.
Door al de eerder genoemde activiteiten moest er gaandeweg meer personeel
aangetrokken worden, een aantal daarvan kan ik mij nog herinneren. In de zaal
van liel restaurant en op de beide terrassen, waarvan er één overdekt was, deed
als vaste kelner Gijs Bol dienst, hij was een uitstekende kelner, vanwege de vele
voIle dienbladen met consumpties die hij "aansleepte" werd hij dan ook "de
sleepboot" genoemd. Tijdens drukke dagen kreeg Gijs hulp van o.a. Janus van
der Wolde en Kees Vlieland. In het Zonnebad had Sijtje Koper soms hulp van
ene "Geessie" uit Haarlem, van wie de achternaam mij ontschoten is.
Op het strand stonden ca. twee honderd enkele en dubbele rieten badsloelen mandestoelen - vaste stoelenman was Jan Molenaar (bijnaam "Jan van Huig"),
die op zo tragische wijze het leven verloor tijdens een oefentocht van de
reddingboot op 10 februari 1931. Jan Molenaar was mijn opa opgevolgd als
schipper.
Voor de beide badinrichtingen was er een grote roeivlet die bij redelijk weer te
water ging om de baders 'boven stroom' te houden. Badman was Simon
Klinkenberg die, net als elke badman destijds, een mooie rode broek droeg. Zijn
bijnaam was "Gekke Tijs'maar gek was hij zeker niet, ik vond het een pracht
mens. Hij kwam op zijn fiets van Zandvoort en had altijd een paraplu bij zich,
die hi, ontvouwde als hij de wind 'mee' had, zo liet hij zich dan op zijn gemak
door de wind voortduwen en de niet gekke mensen maar trappen! Van Simon heb
ik veel levenslessen geleerd waar ik, vooral op latere leeftijd, veel aan heb gehad.
Niet tot het personeel behoorde Schuiten, de 'mandemaker'. Hij kwam geregeld
reparaties verrichten aan de badstoelen; ik stond altijd graag naar hem te kijken
hoe hij op beschadigde plaatsen riet in de stoelen vlocht.
Nadat hei gezin van oom Klaas verblijd was met de geboorte van de dochters
Ansje en WiIly werd als kindermeisje Jans van den Bos aangesteld die ons op
prettige wijze "binnen de perken" hield. Zij was dochter van de 'meester schilder'
Van den Bos en werd later door haar huwelijk met oom Henk onze tante, wij
noemden liaar tante Ans, Zij woont nu in Bloemendaal als mevr. J. Paap-van den
Bos en is ook lid van ons Genootschap "Oud Zandvoort".

Z o m m een kiekje
genomen op het
Schelpenplein vlak
na de bevrijding.
De personen op
deze foto zijn:
(steeds van links
naar rechts)

Bij het schrijven van dit verhaal kreeg ik hulp van tante Ans waarvoor ik haar a p
deze plaats wil bedanken. Omdat het wat mij betreft slechts herinneringen zijn is
het mogelijk dat er nog meer te berichten valt over het leven op en om het
Bloemendaalse strand van voor 1942.
Mochten er lezers van "DE KLLNK" zijn die nog tot de "oude garde" van
Zandvoort gerekend kunnen worden dan wel zij die via familie of vrienden wat
meer over die tijd hebben vernomen, dan zal ik aanvullingen of verbeteringen
zeer op prijs stellen.
Bloemendaal, november 1 997. W.P. Witkop

Hieronder een foto van de hiervoor genoemde mandemaker C. Schuiten
(bijgenaamd Rabbel) geboren 19 juni 1880 - overleden 28 mei 1963.
Hij zit hier, met zijn kleinzoon C. Schuiten (25-07-1 929) nu wonende Treuhstr
no 14, misschien wel in een door hem zelf vervaardigde stoel.
De foto werd vermoedelijk in 1931 gemaakt.
Het toeval wil dat Schuiten enige tijd eerder deze foto ter beschikking stelde
waardoor hij nu een passende illustratie bij het voorgaande artikel vormt.

achteraan:
mevr. Paap
mevr. Koning

'I

II

zoon Paap ?
dhr A. Paap, bi-jge-

I 1

naamd:

'Ane Kers'
midden:
met accordeon.
Jaag Koning.

1

'Rabbel' jr en 'Rabbelhr.
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'n:

vooraan:
dhr. Koning, bijgenaamd
'de Wezel'.
Willie Koning
militair (vriend van
Annie Paap)
Annie Paap
Fl-ans Bluijs
Flonr Bluijs
Jozef Bluijs
Een fotootje met
een echt Zandvoort- gehalte.

DRINGEND VERZOEK!
Zo rond 1880 tot 1900 reeg zich aan de bouIevard een front van monumentale
villa's en indrukwekkende vrijstaande hotels aaneen. De imposante gebouwen
hadden een allure die aan paleizen deed denken.
Een van de eerste huizen die aan de Boulevard de Favauge verscheen, was de
villa van de familie Eltzbacher, een i jke Duits-joodse bankiersfamilie die
verantwoordelijk was voor onder andere de bouw van de Passage en het
Kurhaus.
Dat de familie Eltzbacher Financieel niets te kort kwam is af te lezen aan het rijke
interieur van de villa. Wet hele huis was voorzien van een dik eikenhouten
parketvloer en alle ramen waren van glas-in-lood. In de kleine salon bijvoorbeeld
bestonden de glas-in-lood ramen uit de groene voetjes van rijnwijnglazen. Roven
de hoge betimmering waren de wanden behangen met goudleer. Verder stonden
er zware eikenhouten meubelen, zoals de zogenaamde 'Dagobert stoelenkn een
'Mechels buffet'Irechts).
De hiervoor beschreven foto is slechts een onderdeel van een veel groter
onderzoek i n het kader van een scriptie 'Het 19e eeuwse Interieur'.
Dit onderzoek zou ik graag uit willen breiden met meer foto's van villa's in
Zandvoort. Dit kunnen interieurfoto's zijn maar ook familiekiehjes die
binnenshuis gemaakt zijn en waarop nog net iets van het interieur te zien is.
Indien u, of iemand in uw omgeving dergelijke foto's heeft, zou ik, Anne Marion
Cense, doctoraal studente kunstgeschiedenis, deze graag willen bekijken. W kunt
hiervoor contact opnemen met mijn vader C.A. Cense.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Anne Maion Cense

CORNEII HOUSE Boiilcvaid d c Eivaiige 46

VERSLAG TWEEDE GENOOTSCHAPSAVOND,
Vrijdag 10 okiober '97 opende voorzitter Ger Cense voor een "volle bak" de
tweede genootschapsavond.
Voor aanvang had ieder die vroeg kwam a1 kunnen genieten van de continue
vertoning van dia's uit de collectie van Ton Drommel. Dit is altijd weer een goed
begin van deze avonden, temeer daar het mogelijk is - het programma 3s dan nog
niet begonnen - aan aanwezigen die het oude Zandvoort niet gekend hebben
uitleg te geven zonder daarbij anderen te storen.
Cense opende met de aankondiging dat vanaf nu een actie van start ging om het
Cultureel Centrum en het gebouw te behouden. ( De actie 'S1SOP DE SLOOP'
wcrd later met succes bekroond.)
Hierna gaf Cense zichzelf het woord voor het volgende programmapunt, een
diapresentatie over Zandvoort Noord. Op de van hem bekende wijze voerde hij
de toehoorders, ondersteund door beelden uit vroeger en nabije dagen, langs de
historie van 'Zandvoort benoorden de spoorbaan'.
Na een korte pauze en de traditionele verloting van de pop in Zandvoorts
kostuum, volgde de vertoning van een film uit het bezit van wijlen de heer Edo
van Tetterode. De inhoud van deze film was de geschiedenis van het
''I april genootschap " waarin als start natuurlijk uitgebreid de "practica1 joke"
van het aanspoelen van het beeld van de Paaseilanden aan bod kwam. Daarbij de
straatbeelden uit een periode van nog niet zo heel Iang geleden, waaruit dan blijkt
hoe snel alles om ons heen veranderd is.
Hiermee kwam een slot aan een si~ccesvolle'Tweede Genootcchapsavond'.
MW

De ondergetekende D. Keiir, Mandemaker, wonende te Zandvoort, verklaart bij
deze te hebben aangenomen van de Zandvoortsche Terrein- en HotelMaatschappij, de levering van twintig enkele strandstoelen ad f 10,- per stuk,
benevens vijf dubbele strandstoelen ad f 20,- per stuk, een en ander volgens het
daarvan afgeleverde monster.
De levering moet geschieden voor of op 15 Mei 1900 en negen.
De stoelen, welke gereed zijn kunnen worden afgeleverd.
Zmdvosrt,

9 J a g ~ p x f3909.
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DE FIETS.
In kan mij niet anders herinneren dan dat mijn vader een fietsenzaak runde.
Op diverse plaatsen in Zandvoort heeft hij zijn werkplaats gehad en de laatste
zaak werd in 1928 geopend aan de Grote Krocht 27. Velen kunnen zich nog
herinneren, de zaak met de elektrische pomp. Voor 5 cent kon men de beide
banden van Tucht voorzien. Wij verkochten van alles, uiteraard rijwielen,
oorwarmers, handvatten en vele onderdelen voor de fiets.

Al verscheidene keren was er een klant de winkel ingekomen met de gedachte
een fiets aan te schaffen. Er werden door hem verscheidene uitvoeringen
bekeken, doch de man was een echte twijfelaar en kon maar niet beslissen.
De klant was die dag weer in de winkel geweest, maar ging weer weg zonder de
fiets te kopen.
Mijn broei; die hem had geholpen kwam binnen en zei tegen mijn vader:
" Als die vent een fiets bij ons koopt. dan vreet ik mijn sokken op".
Er werd gelachen maar verder werd de discussie over de fiets gesloten, want
verkopen is een geduld kwestie, zoals mijn vader zei.
Op een dag, het was een enorme drukte in huize Bos want opoe was jarig en
omdat opoe zelf de dnikte niet meer aankon, werd het bij ons gevierd.
Er kwamen veel familieleden feliciteren en dat gaf mijn moeder veel zorg. Het
was mooi vriezend weer. Iedereen had zijn schaatsen aangebonden en op het ijs
gelegen aan de "vijverhut"was het een h k t e van belang. Mijn broer had net een
hondje uit een wak gehaald en zat nu met blote voeten zich te warmen bij de
kolenhaard. Zo tegen etenstijd ging een ieder aan tafel. Het was oergezellig. Mijn
moeder had extra haar best gedaan om een feest-diner klaar te maken. Met twee
duinkonijnen in de pan werd het smikkelen geblazen. Als dessert kwam er een
grote ijstaart mei echte kersies op tafel.
Intussen was vader naar de winkel gegaan, omdat er een klant was,
Net voor het opscheppen van de ijstaart mei kersies, kwam mijn vader weer
binnen met een bord, waarin twee smerige sokken dreven en deponeerde dit bord
voor mijn broer zijn neus.

Vader zei: " Hier jong, je kan aan de bak, vreet je sokken maar op, want ik heb
net die fiets verkocht aan die klant ... aan die zijkerd.

WOOD
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"DE KLJNK''.
Het blad "DE KLINK" i s een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD ZANDVOORT" en
wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het genootschap. Met het
uitgeven van het blad streeft het bestiiur naar een grotere bekendheid van en het kweken van
belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoort.
Voor het samenstellen van het blad heeft het bestuur een redactiecommissie benoemd die bestaat
uit de heren: A. Drommd, Th. B. M. Hilbers, K. C. v.d. Mijc W,n; H. Opheikens; M. Weber en
C. J. Wester.

Vriendelijk verzoek.
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