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Alweer aflevering vier, dus de laatste van dit jaar. 
Dank aan diegenen die door bijdragen in de vorm van foto's of artikelen het 
mogelijk maakten dit blad op een goede wijze te doen uitkomen. 
In het bijzonder moet vermeld worden het werk van de firma Alblas die met raad 
en daad (vakmanschap) een verzorgde uitgave tot stand brengen. 

Na deze dankbetuigingen over tot de inhoud. 
Op de middenpagina's f 4 en I5 opnieuw een foto van Henri de Loun. Bet strand 
op een winderige dag, vermoedelijk 1889, recht voor het dorp. 
Links op de foto staat een wel zeer bijzonder gezelschap. Een aantal lilliputters 
en een jongen gestoken in een soort livrei. Was er misschien een circus in de 
buurt? Deze vraag zal wel nooit beantwoord worden, maar de foto blijft uniek 
alleen al door de ouderdom. 
Ook uw aandacht voor 50 Jaar circuit van Zandvoort, toch ook een deel van 
Zandvoorts verleden en ook heden. 
De gedachte dat het artikel van Jan Wijnbeek emoties en herinneringen op zou 
roepen werd bewaarheid, 'Herinneringen aan een klasgenote' van de hand van dhr 
Visser en REACTIES getuigen hiervan. 
Vorige aflevering heeft u haar gemist, mevrouw A.G.M. Oord-Wisker maar 
'Waarover spraken zij' is deze aflevering weer prominent aanwezig. 
Bekijk ook de foto op pagina 16 van de vorige aflevering nog eens, mede aan de 
hand van de namen die dhr S. v.d. Bos heeft ingezonden. Goed voorbeeld doet 
(misschien) goed volgen. 
Tenslotte: U kunt nog altijd leden voor het Genootschap werven !! 

MW 



WAAROVER SPRAKEN ZIJ. 

De oudste broer van mijn moeder, Cornelis - voor familie en bekenden Cor, Kees 
of Knelis en voor de Zandvoorters Gossernossie - is heel oud geworden. ruim 95 
jaar. Hij werd in januari 1898 geboren en is in april 1993, na toch een rijk leven, 
overleden. 
Maar ook zijn pad ging niet altijd over rozen. ook voor hem waren niet aIle 
doornen weggenomen. Na een gelukkige jeugd in het huis van zijn oudcrs, werd 
ook hij, evenals zovele Zandvoortcrs, visser. 
Zoals in die jaren gebruikelijk was bleef hij, als ongehuwde zoon en werkend in 
Zandvoort. wonen bij zijn ouders. Maar toen hij op 27-jarige leeftijd de vrouw 
van zijn dromen ontmoette kwamen er a1 gauw trouwplannen. 
En met de trouwplannen kwamen de problemen, de familie van de bruid was er 
niet blij mee. 
"Om het geloof' zou Anna Maria, nu niet en nooit niet met Comeiis mogen 
trouwen. Maar de twee bleven plannen maken. De huwelijksdatum werd bij 
benadering vastgesteld, een huisje gezochl, ringen gekochf en de trouw+jurk be- 
steld. 
Het verzet van de familie van de bruid werd heviger en heviger, steeds meer 
sprak men de woorden "omwille van het geloof'. 
Maar Anna Maria was 32-jaar en CorneIis bijna 28-jaar, wettelijk waren zij 
meerderjarig en beiden waren Rooms Katholiek, waarom dan toch aldoor die 
tegens tand? 
Ondanks aIles gingen op 17 december I925 Anna Maria, de dochter van 
Pancratus Bakkenhoven & Ida van der Mey en Comelis, de zoon van Johannes 
Diependaal & Grietje Visser, voor de ambtenaar van de burgelijke stand van 
Zandvoort in ondertrouw. Het huisje waar zij zouden willen wonen was ook al 
gevonden, dat stond aan de Duinweg. Nu stond niets meer een gelukkig huwelijk 
in de weg .... dacht men. 
Want vijf dagen na de aankondiging van hun voorgenomen huwelijk werd Anna 
Maria "overleden" gevonden in het huis aan de Duinweg. 
Anna Maria zag het niet meer zitten en had zichzelf het leven ontnomen waarna 
Ome Cor met een shock in het ziekenhuis werd opgenomen. 
Dit is het verhaal zoals mijn moeder het ons diverse malen verteld heeft en zoals 
mijn nichtjes en neven het weer van hun vader, respectievelijk moeders, gehoord 
hebben. 
Er zi-jn nog Zandvoorters die dit verhaal ook kennen en zij zeggen: 
"Omdat Anna Maria niet met haar grote liefde mocht trouwen, had zij zich 
opgehangen". 

Ome Cor heeft haar nooit kunnen vergeten. Als ik hem eens opzocht dan sprak 
hij nog steeds over haar en ZO'R tien jaar geleden heeft hij mij voor het eerst zijn 
verlovingsring laten zien. die hij al die tijd "ergens" bewaard had. 
Nu is ome Cor bijna vijf jaar geleden gestorven en omdat dit verhaal mij nooit 
heeft losgelaten ben ik op soek gegaan naar meerdere gegevens. Zo vond ik hun 
ondertrouw akte en haar overlijdensakte, daardoor alleen al werd "het verhaal" 
echt waar. Maar voor de rest vind ik de woorden "dat de twee omwjlle van het 
geloof niet mochten trouwen", niet te aanvaarden. 
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Dagen, weken, maanden, jaren ben ik o.a. bezig met de doop-, trouw- en 
begraafboeken van Zandvoort en het eerste wat mij jaren geleden al opviel was 
dat er niet veel Zandvoorters bang waren voor het gezegde: "Twee geloven op 
één kussen daar sfaapt de duvel tussen". IR tegendeel. je zou haast zeggen ze 
maakten er een spelletje van. Ook werden er veel huwelijken in de derde graad 
"met dispensatie" vol trokken. Hadden bruid en bruidegom bijvoorbeeld dezelfde 
overgrootvader dan moest er dispensalie worden aangevraagd. Maar ook dat was 
niet nodig bij Anna Maria en Cornelis. 





Vijftig j aar CTRCUIT VAN ZANDVOORT. 

Er zijn voorstanders, maar zeer zeker ook tegenstanders want er is de afgelopen 
jaren flink gediscussieerd over het circuit. 
Op 8 augustus jl. bestond het toch wel wereldwijd bekend zijnde circuit van 
ZANDVOORT 50 jaar. Ik moet bekennen dat jk toch wel [at de voorstanders 
behoor, hoewel ik de laatste jaren niet meer naar het circuit toe ga. Als ik echter 
het Marlboro Masters gebeuren zie dan vind ik dat toch genieten. Mijn eerste 
schreden op het circuit waren eind jaren 60 begin 70. Als Jochie probeerde je de 
bewaking (hoewel her veelal Zandvnorters waren) te omzeilen en door de mazen 
van het net (lees hek) te kruipen om later trots aan je vrienden te kunnen 
vertellen van de gratis geziene races en vooral van de crashes, want daar kwam 
het publiek toch voor. 
Gaandeweg moesten er toch wel foto's gemaakt worden van al dat spectaculaire 
gebeuren. Met de Agfa-Clack van vader en een zwartlwit rolletje van 12 opna- 
men toog je weer naar de racebaan, steeds beter wetend waar de bewaking stond 
en vooral waar niet! Vervolgens kwam je tot de ontdekking dat de Agla-Clack 
toch niet geschikt was voor de snelle autosport en, voordat je het wist liep je met 
een fotokoffer vol apparatuur en lenzen om alles zo goed mogelijk vast te leggen. 
Naarmate de jaren vorderden kreeg je een klein netwerkje om je heen en kon je 
met behulp van die kennissen (reservepolitie Zandvoort) op de mooiste plekjes 
van het circuit komen, zoals in de pits en de Tarzanbocht, waar je a1 die 
beroemdheden op "de kiek" kon zetten en de prachtige raceauto's kon bewon- 
deren. 

- Op de pagina's acht en negen een foto, afkomstig van het GEMEENTE 
ARCHIEF HAARLEM, met de Tarzanbocht in aanleg. 
De Tarzanbocht zo genoemd omdat hij aangelegd werd door het aardappelland 
van Maarten Zwemmer, bijgenaamd "Tarzan" ook wel Maarten van Kees Wind. 
Zie ook jg  14 april '94 pagina 17 en 18. - 

Handtekeningen jagen op die formule 1 jongens van weleer was natuurlijk een 
sport op zich. Nikj Lauda, Graham Hill, James Hunt, Ronnie Peterson en nog 
vele anderen liet ik tekenen in een klein notitieboekje van de HEMA. Trots dat 
je er op was! 
Je was je als jongen niet bewust van al het politieke gekrakeel over het circuit. 
Je ging voor de sport en de acties. Al die jaren overziende is er toch wel 
verbazing dat het circuir er nog steeds ligt en zelfs zover is om weer uit te 
breiden. 

Neem alleen de houw al. De Duitse bezetter moest in de maling genomen 
worden om de racebaan aan te kunnen leggen. Burgemeester Van Alphen wist 
te bewerkstelligen dat de Duitsers toestemming gaven om met het puin van 
38 hotels en 600 huizen (o.a. van onze eens zo fraaie boulevards) een 
"Paradestrasze " aan te leggen, bestemd voor de "Mars der overwinnaars". 
De eerste race in Zandvnort was niet op het huidige circuit, Op 3 juni 1939 was 
er een parcours uitgezet rond de van kennepweg en Vondellaan (zie 'De Klink' 
van april 1997) Tijdens de oorlog begon de aanleg van het huidige circuit. De 
Duitsers hebben er nooit gebruik van kunnen maken. 

Na  de oorlog zorgde burgemeester Van Fenerna er voor dat er vanuit Den Haag 
(ook toen al) toestemming werd gegeven voor het afbouwen van het circuit 
dcze toestemming was nodig gezien het tekort aan bouwmaterialen. 
Er werden ook een tribune en pits geplaatst en toen bezat Zandvoort een circuit 
ter lengte van 41 93 meter voos 800.000 gulden aan aanlegkosten! 

2-7 Op 7 augustus 1948 vond de eerste autorace plaats met als 
winnaar Prins Bira. Ik zal u niet vermoeien met alle uitslagen 

> h  
"C: en statistieken, maar mij beperken tot een kort historisch 

overzicht. 
In december 1948 besloot de gemeente Zandvoort het circuit in 
regelmatige exploitatie te nemen. De heer Hugenhaltz werd 
directeur en bleef dat tot 1973, De races om de 'Grote Prijs van 

Nederland' met al de grote namen waren natuurlijk jaarlijks de hoofdmoot. 
Alleen in 1954, 1956, 1957 en 1972 werd deze niet verreden. 
De tot nu toe laatste Grand Prix was in 1985, al weer 13 jaar geleden ! 

Hel circuit van Zandvoort viel zodanig in de smaak (mede met behulp van 
Engelse autosport verenigingen), dat vanaf 1 950 de race op Zandvoort mee ging 
tellen voor hei wereldkampioenschap. Een aantal coureurs schreven historie 
door de Grote Prijs van Nederland meerdere keren te winnen. 
Vier maal Jim Clark, drie maal Jackie Steward (tegenwoordig zijn eigen 
Formule 1 team runnend met o.a. Nederlander Jos Verstappen) en tot twee maal 
winst kwamen Louis Rosier, Alberto Ascari en Jack Brabharn. 
In  1955, toen Juan Manuel Fangjo won, werden er voor het eerst 
televisiebeelden uitgezonden met zelfs voorbeschouwingen en 'live' de 
'zaterdagtraining'. De televisierechten zullen aanmerkelijk minder geweest zijn 
dan nu. 
Door allerlei strubbelingen, waarbij de KNAC en ~Iiemaatschappijen 
betrokken zijn, wordt er geen Grote P i j s  verreden in 1956 en 1957. 



DE TARZANBOCHT IN WORDING. 



Door toedoen van burgemeester Van Fenema en  de Directeur van Touring 
Zandvoort dhr Hugenholtz wordt een Garantiefonds Grand Prix in het leven 
geroepen, en in 1958 zijn maar liefst 50.000 mensen getuige van de over- 
winning van Stirling Moss. 
In 1962 krijgt de Grote Prijs de status van Grand Prix van Europa, een blijk 
van erkenning voor dat kleine plaatsje Zandvoort met zijn circuit. 
Jarenlang weten vele l oe schouwers het circuit in de duinen te vinden, uiteraard 
met als hoogtepunt elk jaar de Grand Prix met gemiddeld zo'n 50.000 
toeschouwers. De auto;s worden steeds sneller, het racen wordt steeds 
gevaarlijker. De woorden 'Milieu' en 'Geluidshinder' beginnen de kop op te 
steken. Dan is het 1 970 en voor her eerst in 23 jaar heeft Zandvoort tijdens zijn 
Grote Prijs een dodelijk ongeval. Pierce Courage vliegt tegenover de  
hockeyvefden tegen de duinen en verliest het leven door een afgebroken wiel. 
Langs het gehele circuit worden gaashekken aangebracht om de snelle hoIides 
op re vangen, maar intussen begint de politiek zich te bemoeien met het circuit. 
In november 1970 spreekt de gemeenteraad zich in principe uit voor opheffing 
van de accommodatie als een andere bestemming gevonden kan worden voor 
het circuitterrein. De plaatselijke ondernemersvereniging hield een onderzoek 
en daaruit bleek dat maar liefst 80% van de Zandvoortse bevolking voor het 
circuit was. 
In 1971 vindt er een Grote Priis plaats met als winnaar Jackie Hckx. maar in + .  

3 972 wordt er geen toestemming gegeven voor de Grote Prijs. Het circuit was 
te onveilig bevonden en moest sterk verbeterd worden wilde er nog een Grand 
Prix verreden worden. 
In 1972 wenste de Gemeente geen financiële verantwoording meer te nemen, 
waardoor de NAV en e KNAC zich genoodzaakt zagen het circuit te sluiten of 
over te nemen. De CENAV BV werd opgericht om het circuit te exploiteren. 
Op 17 februari 1972 werd een 15-jarig huurcontract met de gemeente afge- 
sloten en Johan Beerepaot nam het directeurschap over van Hans Hugenholtz. 
De renovatie van het circuit ging 3 rni!joen gulden kosten. 
Er werden vangrails geplaatst, de Panoramabocht kwam er en de baan kwam 
na de renovatie op een totale lengte van 4226 meter. Dat het racen gevaarlijk 
bleef ondanks alle beveiligingen bleek wel uit het dodelijk ongeval van Roger 
Williamson, vlak voor de hockeyvelden. In  september 1979 verliest de 
autosport opnieuw een grote naam, Rob SIotemaker, bezig aan zijn laatste 
raceseizoen, verongelukt dodelijk. 
In de jaren 70 en 80 loopt de geluidshinder als een rode draad door het 
circuitleven. Ondanks mogelijk economisch belang bleven allerlei groeperin- 
gen zich tegen het circuit verzetten. 

-e- - GROTE PRIJS 



In 1981 sprak de toenmalige gemeenteraad zich uit voor sluiting van het 
circuit. Na acht jaar directeiirschap gaf Johan Beerepoot het op en gaf het roer 
over aan Jim Vermeulen, al vele jaren als autocoureur verbonden met het 
circuii. Ook de Canadees Michaei Hordo bemoeide zich rriet.de zaak maar 
verdween al snel uit het beeld. 
Jirn Vermeulen kreeg ook de Provinciale bestuurders tegenover zich en i n  1982 
verscheen er een persbericht dat sluiting van het circuit onvermijdelijk leek. 
Opnieuw gingen autosport minnaars in Nederland en Zandvoort op de 
barricaden. Stichting "Redt Zandvoort" werd in het leven geroepen. Er werd 
een compleet feest georganiseerd op het circuit en In februari 1982 werd er ook 
een petitie aangeboden aan burgemeester Machielsen. Bij gemeenteraads- 
verkiezinzen was het circuit een "hot item". 
In 1983 kwam vanuit de plaatseIijke politiek weer een positieve benadering 
t.o.v. het circuit. Vanuit de provincie werd echter gesteld:" Aan een vergunning 
voor het circuit moelen zodanige voorwaarden worden verbonden dat 
handhaving van het circuit ter plaatse onmogelij k zal worden." 
In 1985 kwam er een belangrijke omwenteling toen de Raad van State bepaaIde 
dat de aanwezigheid van het circuit woningbouw niet tegenhieId. Pal naast hel 
circuit werd echter een bungalowpark geprojecteerd maar ook daar had het 
circuit een antwoord op door het circuit Rink aan te passen en te verkorten. Wet 
plan werd na alle voors en tegens afgewogen te hebben door de provincie 
goedgekeurd. 
In 1987 was de financigle toestand door aIle strubbelingen en de 
'Belastingdienst dermate slecht geworden dat Jim Vermeuien zich genoodzaakt 
zag het 2ircuit failliet te laten verklaren. 
Een nieuwe man kwam aan het hoofd, Peter Holm. De expEoitatie van het 
circuit kwam op 21 september 1987 In handen van de Stichting Exploitatie 
Circuit Park. Deze stichting zag kans een gezonde economie rond het circuit op 
te bouwen, hetgeen niet betekende dat men er al was. 
In 1989 werd Hans Ernst directeur. Ook hij moest een flinke strijd voeren om 
een erfpachtcontract met de gemeente af te sluiten. Ondertussen begon men al 
met de bouw van het bungalowpark en de verbouwing naar een verkleind 
circuit, ter lengte van de huidige 2500 meter, met als optie toch weer een 
uitbreiding naar een groter circuit met gebruikmaking van een stuk bestaand 
oud circuit. 
De Iandelijke politiek bemoeide zich er mee. Hoewel de lokale- en provinciale 
politiek inmiddels voorstander waren van hei handhaven van het circuit wilde 
het Ministerie van WVC toch een haalbaarheidsonderzoek hebben. 
Dat onderzoek werd op 28 januari I988 aangeboden. 

In de periode 198811989 ontstond het probleem dat het circuit in aanmerking 
moest komen voor de A-status (een beleidc erkenning van de overheid en als 
zodanig een aanmerking als Landelijke autorensport accommodatie). Er moest 
een 'Plan van Aanpak' komen. Vele jaren gaan hier over heen met wederom voor- 
en tegenstanders van het circuit tegenover elkaar. Er werden zelfs andere locaties 
geopperd voor een permanent circuit, zoals b.v. Assen. 
Op 23 december 1994 schreef Staats secretaris Erica Terpstra een brief aan de 

I voorzitter van de Tweede Kamer met het verzoek om de A-status toe te kennen 
aan het Circuit van Zandvoort. Die verlening van de A-status vond in juni 1995 
plaats. De tegenstanders bleven echter actief met klachten over milieu en 
geluidshinder. Op 26 februari 1998 werden alle bezwaren door de Raad van State 
verworpen, waardoor de vergunning definitief is geworden. 
Inmiddels staat er een nieuwe pits en eind 1998 kan er begonnen worden aan de 
verlenging van de baan en de bouw van een nieuwe hoofdtribune. 
ZulIen we Jos Verstappen ooit nog eens in een Grote Prijs Op Zandvoort zien 
rijden? Care1 Godin de Beaufort, Dries van der Lof, Ben Pon, Gijs van Lennep, 
Mjchael Bleekernolen en  Jan Lammers gingen hem al voor! 

Harry Opheikens 
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HERINNERINGEN AAN EEN KLASGENOTE. 

Het gebeurt mij meer dan eens dat tijdens het lezen van een artikel mijn 
gedachten afdwalen naar een voorval in mijn Ieven, dat - direct of indirect - een 
raakpunt heeft met een onderwerp of een passage in het desbetreffende artikel. 
Soms is mij de relatie niet helemaal meer duidelijk, omdat mijn geheugen mij in 
de steek laat. Ik probeer dan aan de hand van synonieme gebeurtenissen, het 
juiste beeld weer voor ogen te krijgen. Ik staar dan wat voor mij uit, het lijkt alsof 
ik droom; "hé wordt eens wakker", maar dat is niet zo, ik peins, i k  peins dan diep. 
Zo gebeurde dat ook tijdens het met intercsse en tegelijk afgrijzen lezen van het 
artikel van de heer J.G. Wijnbeek, in "De KIink van juli 1998, over het rampjaar 
1942 en de moord op onze joodse do~sgenoten. 
Ik las daar: "mevrouw Cohen Rodriques en haar beide kinderen van 6 en 9 jaar 
(Brederodestraat 122)". 
dat kwam mij bekend voor: de straat met de huizen van toen; een donker meisje; 
ik was in dat jaar ook negen; school D: de klas aan de trambaan-zijde. Ik zag het 
allemaal weer voor mij. 

Tezamen met mijn ouders woonde ik toen op het adres Erederodestraat 158, 
naast de tennisbaan van de familie Baissevain en tegenover de families Lutejjn 
(directeur postkantoor) en De Snoo. Iedere dag liep ik vier maal de lange 
Brederodestraat af van huis naar school - en terug. Alleen of samen met Ko 
Luteijn, Ineke van Snoo en het ineisje Rodriques 'l. Wij waren allen ongeveer 
even oud en ik weet dat laatstgenoemde bij mij in de klas zat. 
In mijn herinnering, die zich uitstrekt over zo" neven en vijftig jaar, was zij een 
bescheiden meiske, met donkerlhaar en donkere ogen in een lief gezicht. Ik 
herinner mij ook de dag, dat zij niet meer in de klas zat. 
"Was zij ziek?" 
Teruglopende naar huis zag ik dat de woning Brederodestraat f22 niet meer 
bewoond was. Thuisgekomen vroeg ik inijn moeder, waar die familie zo ineens 
was gebleven. Mijn klasgenote had mij niet verteld dat zij ging verhuizen. En op 
school was evenmin iets gezegd. Mijn moeder had moeite met het anrwoosd en 
ik hetinner mij nu vaag dat ze zei dat de familie tot de groep Portugese joden 
behoorde en moest verhuizen naar Amsterdam. 
k begreep het niet helemaal. Het was een onbevredigend antwoord, maar ik deed 
het ermee. 

Ik ga nu terug naar 1941 - een jaar eerder. 
Op 4 maart van dat jaar werd mijn broer Robbert geboren en de dag erna vertelde 

ik trots aan mijn juf - juffrouw A.B. Elffers van de tweede klas van de lagere 
school D - dat ik een broertje had gekregen. Dat vond juffie prachtig en zij stelde 
toen aan de kinderen in de klas voor, dat iedereen een tekening zou maken voor 
baby Robbert en zijn mama. Met de tong uit de mond produceerde ieder kind wat 
zij of hij mooi vond aIs gelukwens voor de nieuwe wereldburger. Aan het einde 
van de schooldag gaf juffrouw Elffers het pakje tekeningen aan mij mee met het 
verzoek ze aan mijn moeder te geven met de hartelijke groeten en gelukwensen 
voor haar en de baby namens de kinderen van de klas. Mijn moeder vond het een 
prachtig idce, ze besloot de tekeningen zuinig te bewaren om ze later aan mijn 
broer te geven. Dat pakje met zo'n twintig tekeningen is in ons gezin altijd heel 
goed bewaard gebleven. 
Vele jaren was mijn moeder er erg zuinig op en later, na haar overlijden. heb ik 
ze bewaard.'~nkele jaren geleden heb ik ze aan mijn broer gegeven, omdat ze 
immers voor hem bestemd waren. 

Na het artikel van de heer Wijnbeek gelezen te hebben, gingen mijn gedachten 
terug naar die gebeurtenis in 1941. Vervolgens dacht ik aan dat pakje tekeningen, 
omdat ik er haast zeker van was, dat ook het meisje Rodriques er een had gemaakt. 
k heb het pakje vervolgens bij mijn broer opgebraagd en bij het doorbladeren 
kwam ik bekende, maar veelal onbekende namen van tekenaars van toen tegen: 
Kees Koper, Karel Loos, ene Thijs, Louitje, Nanna, Marcel Boekebinderleen 
innd~r: jongen), Elsje P., Wanda Banting, Evert Keur (zoon van de beste kapper 

andvoort). Jantje, Lotty Stuiver Kees van Duin en ... Loesje R. 
Dat moet de tekening zijn van 
Loesje Rodriques. 
Heel bescheiden en klein 
vertaalde zij haar gelukwens in 
bijgaande tekening. 
Geroerd nam ik het stukje 

%IL papier in mijn hand.In relatie 
h met het artikel over het 

rampjaar is het een waardevol 
document geworden, dat voor 
mij een nog grotere waarde 
heeft gekregen, dan het al had. 

Hany Visser 
l '  De dubbele familienaam was mij niet bekend. 

De heer Wiijnbeek noem deze familienaam ook in zijn artikel. 



REACTIES. REACTIES vervolg. 

Door het "Verhaal bij foto's" over het Badhuis 'ktom menigeen in de pen'. 

Mevrouw Noortman-Behrens, de Genestetstr 17, schrijft: "Mijn ongetrouwde 
tante E. Behrens was jarenlang badjuffrouw. Zij moest ook alles schoonmaken. 
Zij woonde destijds met haar moeder op de Prinsesseweg 3 1. Zij was de dochter 
van Samuel Behrens en Pietje Hollenberg, huisbewaarders van het Raadhuis in 
de Kerkstraat." 

Mevrouw C.J. Kingsma-Hendrikce, van Lennepweg 93, schrijft: 
"We kunnen ons nog heel goed herinneren dat we met vrienden en buurtgenoten 
naar Tante Betje Behrens gingenlbadhuis). Ze kon die invasie wel aan en elke 
keer had zij een vriendelijk woord voor allen, ze kende geloof ik iedereen. Als er 
niet genoeg plaats voor ons was werden de ligbaden weggegeven voor het zelfde 
bedrag. Alsnog hulde voor degenen die ons zo opgeruimd hielpen. Tante Betje 
Behrens verloor haar gezondheid aan de reuma. Dat was de prijs, een véél te 
hoge prijs. voor haar harde werken om ons schoon te houden na de teiI ontgroeid 
te zijn, wal ook een hele belevenis was. Vandaar even di t eresaluut, postuum! 

n.a.v. het aangrijpende snik van dhr Wijnbeek schrijft dezeIfde mevrouw 
Kingsma-Hendrikse - haar broer H. Hendrikse kwam in het begin van de oorlog 
om op zijn eerste, tevens laatste reis. - mede naar aanleiding van de 4-mei 
herdenking bij het Joodse monument :" ... het waren er ook zo velen die we 
moesten missen. De familie Waas van het Burgemeester Reeckrnanplein 42, onze 
lieve schooljuf Jet Citroen van school C. We stonden daar en zagen in gedachten 
allen die bij ons in de klassen waren, dat waren er heel wat. Het zou goed zijn de 
namen van allen op een gedenksteen te vermelden. 

Jaap Koper (Pierie) schrijft naar aanleiding van de tekst bij de foto van het 
badhuis: '"p de foto staat Willem Koper, met tussen haakjes Zwarte Willem en 
ook nog dat hij een oom i s  van onze dorpsomroeper Klaas Koper. 
Dat laatste i s  correct, maat waarom moet nu altijd een bekend persoon verbonden 
worden aan een overleden persoon in een stukje of bij een foto. 
Ook Kors Koper (zoon van Amos) oud tractor-drijver van de reddingboot is een 
volle neef van Willem Koper. 
Dan even over de bijnaam, Willem Koper werd alleen in de wandelgangen 
Zwarte WiIlem genoemd, zijn echte bijnaam is Willem Uttemoene en is de vader 
van Klaas Uttemoene, oud terreinknecht van Zandvoortmeeuwen. 

Willem was getrouwd met Aal van Kees de Koekoek (Koper}, deze was de 
dochter van zijn tweede vrouw Kee van Prinses (Kerkman). 
De echte Zwarte WulIum is Willem van Guurt (Koper) en de stamvader van 
de Wilsons (Koper)." Tot zover "Kaper" kenner bij uitstek, Jaap Pierie! 

Eén reactie op de groepsïoto in De Klink 19981nr 3, blz 1611 7. Deze reactie 
is van S. van den Bos. Burg Nawijnlaan 23. Hij schrijft: 
" Een onduidelijke foto met al die spookgezichten! Het zijn er maar enkelen I die ik duidelijk herken. Bij degenen die i k  meen te herkennen, zet ik dan ook 
een vraagteken. Hopelijk ontvang je nog meer reacties. 

1. Engel Keur ? (als het hem i s  die ik bedoel, dan werkte hij bij het PEN 
en woonde A J v.d. Moolenstr hoek Dennenpad) 

2. Engel Paap 
4. Hennie Hildering 
5. Tonia Nijland 
6 .  Antje Terol ? (Anlje Muis) 
7 .  Engel Paap (EP) 
8. Aai Paap (Aal Freut) getrouwd met nr 7 
12. Jans Paap (vrouw van nr 13) ? 
1 3.  Jan Paap (Jan Rossi) ? 
16. Els Kerkman-Kerkman (getrouwd met Jaap Kerkman, Beeckmanstr 36) 
17. Huig Molenaar (Huig van Dirk van Hujg) 
26. A. Mol ? (echtgenoot van het vroegere raadslid MW Mol-van Bellen) 
29. Dirk van Noort ? (Gemeente-bode) 

l 33. Eli van Petegern ? 
38. Ernile van Orden ? 
42. Hanneke Koper ? (dochter van Zwarte Jaap) 
50. Jaap Waterdrinker ? 
51. Maartje Koper-Bos ?(getrouwd met nr 52) 
52. Willem Koper ? 
62. Jan Balledux ? 
67. Kees Spoelder Jr ? 
Meer kan ik er niet thuisbrengen! het "Wat,waar en wanneer" zou ik niet 
weten. Het is wel na de oorlog geweest en de locatie zou "Zomerlust" 
kunnen zijn, maar het wat is me niet- duidelijk." 
Bedankt Siem, we wachten op verdere reacties. MW 



DE KLEINE WINKELIER. 

De aflevering uit 11et vorig nummer (pag.25.tJin 27) krijgt hierbij een ongedacht 
aansluitend vervolg. Op pagina 21 stond een l ieftaIlig winkelmeisje afgebeeld en 
ziedaar in dit artikel verschijnt zij weer want Corrie Koning - die is het namelijk 
- is nu mevrouw C. Draijer-Koning gehuwd met Jan Draijes van de thans 
opgeheven groentehandel C. Draijer. 
Maarten Draijer begon omstreeks 1920 met een groentehandel op de Kleine 
Krocht, toen hij compagnon werd van aardappelhandelaar De Boer (dat werd 
toen aardappelhandel De Roer & Co) nam broer Cor Draijer de zaak over. Hij 
begon de handel met een hondenkar waarmee hi-j de waar uitventte. Hij woonde 
toen in de Koningstraat. Zijn eerste winkel was geIegen hoek Jan Steenstraatlvan 
Ostadestraat. Begin dertiger-jaren werd gestopt met de winkel en werd 
teruggekeerd naar de woning in de Koningstraat. In 1935 kocht Cor Draijer het 
pand Van Osradestraat 9 van de grootvader van bakker Maarten Keur. In de 
schuur die achter de woning lag werd de zaak voortgezet, van aardappelen werd 
allengs meer overgegaan op groenten en fn i i t .  De handel werd niet meer met de 
hondenkar bedreven maar met paard en wagen. 

L . '  

i,,, , - 
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Tn de jaren '50 werd een winkel aan de voorzijde ingericht. 
. . 

"IA- +--- - . - 

Niet alleen Car Draijer maar uiteraard zijn echtgenote en beide zoons Cer en 
Jan waren toen in de zaak werkzaam. 

Op nevenstaande foto: 
mevrouw Draijer en 
"Marjanne de Badvrouw''. 
Marianne Draijer - Paap 
was bijna veertig jaar 
werkzaam was als bad- 
vrouw (zie De Klink jg 
15 nr 3 van ju l i  1995 op 
blz 18). 

Geheel links ziet u nog 
een belangrij k hmedewer- 
ker' in de zaak. het paard. 

Dat het hebben van paarden wagen wel eens (achteraf) komische gebeurtenis- 
sen kon veroorzaken blijkt uit hetgeen zoon Cor vertelde. 



Het paard stond in de schuur achter het huis, opzij was een pad verhard met 
schelpen, zoals indei-tijd gebruikelijk. Op een nacht wordt moeder Draijer 
wakker, wekt haar man en zegt:"er is iemand op het erf". Hoewel vader 
Draijer dit niet wilde geloven ging Iiij toch maar in nachtgewaad naar buiten. 
Het paard, want deze bleek op het er f  te staan, was zulks niet gewend, gooide 
de voorpoten in de lucht en ging er vandoor. Draijer naar binnen, zich 
aangekleed en zoeken waar het paard gebleven was. Onverrichterzake 
teruggekeerd kwam een "klant'han dc deur en wat bleek; het paard had zich 
begeven naar het adres waar hij altyd een snee brood met suiker kreeg. 
Het maakte daar zo'n kabaal dat de vrouw des huizes wakker werd en tegen 
haar man zei: "ik geloof dat het paard van Draijer voor de deur staat". 
Het werd bijna een echtelijke ruzie. maar mevrouw bleek gelijk te hebben. Zij 
voorzag het paard van brood met suiker en manlief waarschuwde Draijer die 
zijn paard snel ophaalde. 

EPH Vcri? Osr~rlesttu.crnt zoncler ciuto',r, inct Coi- Drr~i je i .  jr. \)ooi- cle ~i i t r i r  /net 
paard en wagen, de handel was toen nog bcl7ter'. Geheel links op cle.fufo de 
zaak van Bakkenhoven (zie vorige ctfleilering) 

Een minder vermakelijke gebeurtenis overkwam Draijer toen hij, net een kar met 
luchtbanden aangeschaft hebbende, bij een klant aanbelde die eerst tussen de 

vitrage door naar baiien keek en nadat zij de deur geopend had tcgen de zich van 
niets bewuste Draijer zei:" Nu het U zo naar de vlezen gaat behoeft u bij mij nier 
meer aan te komen." 
Aan het huis in de Van Ostadeszraat is nog een raadsel verbonden, een raadsel dat 
wel nooit opgelost zal worden. Het geslacht van de Draijers is nogal flink uit de 
kIuiten gewassen en toen men in  het nieuwe huis kwam bleken de keukenkasten 
mooi op hoogte te zitten, dus dat kwam mooi uit, het wonderlijke echter was dat 
de vorige eigenaars nu juist niet groot waren, eerder klein, en daardoor de 
grootste moeite hiermee gehad moeten hebben. In 1963 werd de zaak door zoon 
Jan en echtgenote Lorrie Draijer-Koning voortgezet. 

Zoon Cor zocht het in een geheel andere richting en trad in dienst bij 's Rijks 
Belastingen. 

I De winkel werd in 1987 gesloten. 
Hiermede kwam na niim 50 jaar een einde aan deze buurtwinkel, een 
buurtwinkel die tevens een uitgebreide klantenkring over geheel Zandvoort had 
doordat de (uitstekende) waren op geregelde tijden uiigevent werden. 

MW 
1 
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ZATERDAG 10 SEPTEMBER 1898. 

Op deze dag werd keizerin Elisabeth, Sissi genaamd, door de Italiaanse anarchist 
Luigj Luceni door messteken om het leven gebracht. 
Op zich zou de I00 jarige sterfdag van een vorstin van de dubbel-monarchie 
Oostenrijk/Hongarije zich niet lenen voor plaatsing in ons blad, ware het niet dat 
Sissi in de jaren 1884 en 1885 enige tijd in Zandvoort verbleef. 
Het dorp, strand en zee scheen een enorme aantrekkingskracht op h ~ i r  uit te 
oefenen. Tijdens haar verblijf liet zi j  zich vaak liever rondrijden in het 
eenvoudige houten brikje van stalhouderij Driehuijzen dan in haar luxe equipage. 
Zou dat misschien gekomen zijn doordat mijn overgrootvader Jan Weber de 
koetsier was ? Over deze toch wel vreemde vrouw - in het geheel niet de figuur 
zoals door Romy Schneider vertolkt in een drietal films - schreef pastor Duijves 
in het parochieblad Triangel een artikel dar wij hier met zi-in toestemming gaarne 
overnemen. MW 

Keizerin 'SISSI' en pastoor L'AML van Zandvaort. 

Wat is er nog toe te voegen aan de hype rond de legendarische keizerin 'Sissi' van 
Oostenrijk ? Het feit dat keizerin Elizabeth honderd jaar geleden werd verinoord 
zorgde voor drie tentoonstellingen in Wenen, een Sissi-musicaI en een groot 
aantal evenementen in Wenen en Boedapest. 
Het parochie-archief bevat talloze bewijzen over haar verbIijf in Zandvoort. 

Een paar opmerkelijke zaken duiken op in dit parochie-archief. Over het feit dat 
de keizerin speciaaI voor de therapieën en de massage van de onder rijke 
internationale cliëntèle beroemde dokter Mezger naar onze badplaats kwam, is al 
veel geschreven. (Nog eens goed om te bedenken, dat de kustplaatsen werden 
bezocht om de geneeskracht van het zeewater en niet om het zonnebad.) Mezger 
heeft een aardig graantje meegepikt van de grillen van hare keizerlijke majesteit. 
Bij zijn dood was hij miljonair, Als arts had hij zeker grote verdiensten, al werd 
hem onder vakgenoten kwalijk genomen dat hij zo weinig op schrift stelde. . 

De komst van vooraanstaande families naar Zandvoort had alles te maken met de 
opening op 2 juni 1 88 1 van de spoonveglijn HaarIem-Zandvoort. Pastoor 1'Ami 
zag dat met lede ogen aan. Hij schrijft er bepaald lelijk over. 'Het laat zich 
aanzien dat het een zedelijke pest za1 zijn voor de parochie en voor Zandvoort in 
het algemeen ... Verscheidene soorten van Heerschappen hebben zich alhier 
willen vestigen om hun fortuin te maken en eindigen met bankroet. ' Met inge- 

houden Ieedvermaak constateert hij i n  1883 'dat de ontvangsten van de 
Electrische tram alleramzaligst zijn geweest' . 
Hij was zelf als kloosterling uil een klooster in Rome weggestuurd. De be- 
noeming in het arme Zandvoort was bepaald geen promotie. 
De eerste van de keizerlijke familie die in de Agatha-kerk (nu gebouw 'De 
Krocht') de mis bezocht was Charles Louis op 29 augustus 1883. Hij was de 
broer van Frans Jozef en zwager van Sissi. Deze aartshertog schonk, aldus 
IIArni,'een zeer net of schoon rnisgewaad'.De handtekening in ons boek schoot 
uit. Het is een en al inktgespetter rond zijn naam. Eronder staan de 
handtekeningen vermeld van Marie Therèse, aartshertogin van Oostenrijk en 
infante van Portugal en van de aartshertoginnen Marguerite en Maria Anonciadt. 
Voor zijn dochtertje EFisabeth, 5 jaar, tekent Cbarles Louis zelf. Allemaal in het 

L 

Frans. 
Hebben zij Sissi lekker gemaakt voor Zandvoort? 
Feit is, dat ze het jaar daarop naar Zandvoort kwam. Aanvankelijk logeerde ze in 
het Doelenhotel in Amsterdam, maar vanaf 18 mei nam ze met een gevolg van 
vijftien mensen haar intrek in elf appartementen van hotel Kaufmann (ongeveer 

4 
waar nu Dirk van der Broek is) De handtekening in het gastenboek van de 
parochie is gedateerd 8 juni 1884: 
'Tijdens het H. Misoffer gaf zij honderd gulden voor de noodwendigheden der kerk' 

Aan dit bezoek heeft pastoor 
1'Ami meer cadeautjes ovcr- 

,&,,&$d+--- 
gehouden. Pastoor en keizerin 

- - ,* bleven elkaar volgen! 
Sissi, ter bedevaart i n  Sel, 
stuurde vandaar 'zeer prachtige 

+ . ~ ~ ~ ~  L. ,iw!& g: waskaarsen ter eere van de 
. . J ..- Heilige Moeder Gods naar 

I 'Y Zandvoort (..J de ontvangst 
was op 1 october 1884. 

Daarbij was een h i s  met een wijwatervat voor den pastoor.' 
Tn oktober stuurde zij oog eens waskaarsen. 
Aantekening uit 1885: 
'De keizerin Elisabeth van Oostenrijk, vanaf 19 Februari tot 28 Maart alhier 

I zijnde, ontving van haar jongste dochter, Maria Valeria, oud zijnde zeventien 
jaar, een beker ten geschenken: Haare Majesteit komt op den 26 Maart het 
geschenk van haar dochter mij aanbieden om dezelve te mogen offeren aan de 
H. Moeder Gods, en zijzelve pIaatste den beker aan de voeten van het beeld.' 
Zou 1'Ami de spoorweg nog steeds vervloeken? Hij telt nu zijn zegeningen. 

\ 

25 



Na dit bezoek worden de geschenken van de keizerin aan de pastoos steeds 
mooier: 'Het misgewaad met het Keizerlij k wapen versierd van Oostenrij k, 
vervaardigd te Wenen, i s  een geschenk van Haare Majesteit, en vandaar aan den 
pastoor van Zandvoort toegezonden en ontvangen den 3 1 Maart S 885.' 
Sissi is niet meer naar Zandvoort teruggekeerd. Arme 1'Ami. Op 11 maart had 
ze nog geschreven: 'Ein Schloss sol1 Ich mir Bauen ... 
Hier an der Nordsee Strand ...' 
Veel adellijke families zijn na haar komen kuren en kerken. Ik ontcijfer o.a. de 
namen van Prins Radziwill, Baron de Kerevest de Bretagne, Gonrad Graf van 
Preysing, Corntesse Marie Waldstein, Carnte et Corntesse Ottocal- Dawn. 
El isabeth Grafin v. Schaesberg-Thanheim, Agnes van Baerle-Bosch van 
Drakestein. L. Baronesse van Lamsweerde-Dobbelmann, enz ... 
Pastoor I'Ami heeft ze allemaal ontmoet tot zijn overlijden op 3 1 aug 1889. We 
heten nu gewoon Koning, Paap, BIuijs, van Duivenvoorde, Koper enz... 

Er is &n naam die mij wel ontroert. Wie is die Stévanie, die vijf jaar Iater 
(21 augustus 1889) haar naam boven de andere namen en precies onder 
Elisaberh (Sissi) heeft gefnirnrneld ? (zie handtekening) 
Zij moet weet hebhen gehad van de ui tvaartdienst van pastoor 1'Am i. Tien-dagen 
na haar handtekening overlijdt I' Ami. Vanwege zijn fysieke toestand werd hij 
nog vóór de requiemmis begraven. Zijn opvolger pastoor Witte, die op 
2 september al werd benoemd, schrijft: l... de prinses Stéphanie, de ongelukkige 
echtgenoote van den Oostenrij kschen Kroonprins Rudolf deed mij, als zij onze 
parochie verliet. door haren hofmeester groot f 180.-- voor de R.K. kerk ter 
hand stellen.' 
'Ongelukkig', dat mag je wel stellen. De kroonpnns Rudolf was de enige zoon 
van Frans Jozef en Elisabeth. Mij kwam dooi- zijn onconventionele levenswyze 
en liberale politieke opvattingen steeds in scherp conflict met zijn vader. In 
188 1 huwde hij Stéphanie. de dochter van LeopaId II van België. Evenals dat 
van haar schoonmoeder was haar huwelijk een sof. Op 30 januari 1 X89 pleegde 
Rudolf zelfmoord samen met een van zijn geliefden. de 17,jarige Marie 
baronesse von Vetsera, op het kasteel Mayerling. 
De wereld is geschokt. Het blijft een mysterie wat precies is gebeurd. 
Het drama op Mayerling bleef kunstenaars intrigeren o.a. in het ballet 
'Mayerling'. Frans Jozef liet op het keizerlijk jachtslot maar een Karmelieten- 
klooster bouwen. 
In datzelfde jaar(!) op 21 augustus I889 zoekt de weduwe troost: i n  Zandvoort 
en plaatst haar naam onder die van haar schoonmoeder. 

pastor Dick Duijves 

Zich een aap schrikken. 

We schrijven het jaar T 943, Zandvoort is grotendeels geévacueerd en men woont 
verspreid in Haarlem en  Heemstede en (veel) verder. 
Uiteraard ook de kinderen afkomstig van de Wilhelminaschool. 
Het schoolbestuur was van mening dat het 't beste zou zidn deze kinderen toch 
onder hun hoede te houden en vond daartoe een klaslokaal in Heemstede aan de 
Voorweg, nabij Meer en Bosch. 
De lokatie was in zoverre ideaal dat er behalve een alleenstaand lokaal een erbij 
behorende aparte speelplaats was. Er waren dus geen moeilijkheden te ver- 
wachten van de niet zachtzinnige Zandvoorterc met de jeugd van de ernaast 
liggende Heemsteedse school! 
De (enigste) onderwijzer was de heer Zuidema, voor klas 1 tlm 7(!), geen een- 
voudige opgave. 
De jeugd die vaak van ver moest komen leefde zich wel eens uit  en een paar 
jongens 'vielen'voor schooltijd door een houten wand van een schuurtje. 
Wat bleek daarin te staan, tal van opgezette dieren en geraamten waarbij dat van 
een grote aap. 
Niet veel later zat deze aap op het tafeltje frontaal voor de lessenax van de nog 
niet geasnveerde (deze moest uit Zandvoort komen) onderwijzer. 
Toen de heer Zuidema de klas binnenkwam 'schrok hij zich een aap' en verliet 
onmiddeIlijk weer de klas, 
Even later kwam een agent van gemeentepolitie om de zaak te onderzoeken, 
maar ja ... wat moest onderzocht worden. 

Dat lesgeven in die tijd geen sinecure was blijkt wel uit de samenvoeging van 
alle zeven klassen. 
Les krijgen en dus leren was echter nog veel moeilijker. 
Niet alleen de klassen bij elkaar. Vaak ook op verschillende scholen vanuit 
Zandvoort naar Oude Pekela, daar naar school, men schreef daar nog met griffel 
en lei, na enige tijd naar Haarlem of Heemstede hier weer naar een andere school 
en toen op deze 'Wilhelmina-school' in Heemstede. 
"Zo zat je in de zesde klas en toen je terugkwam in Zandvoort weer in de vierde", 
deze uitspraak geeft wel aan hoeveel onderwijs deze leerlingen tekort gekomen 
zijn en dan speciaal zij die misschien wel iets meer aandachtkonden gebruiken. 

Maar zij die zich het bovenstaand voorval herjnneren 'lachen zich nog een aap' 
als ze het tijdens een gesprek aan een ander vertellen. 

MW 
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