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De laatste van di t jaal; van deze eeuw,van dit millennium! 

Een ietwat overdreven titeI; maar een feit is dat met deze aflevering al met al 
negentien jaar "DE KLINK" achter ons ligt. Een beter bewijs van 
levensvatbaarheid voor het geesteskind van de hees P. Brune is haast niet 
denkbaar. 
Nog vier afleveringen en ze kunnen weer ingebonden worden! 

In deze aflevering veel bijdragen vanuit onze lezerskring o.a. een toelichting van 
de heer G.H. Kiefer bij de fotoserie "De Waterloo-feesten". 
Een viertal T bijdragen van de hand van de heer H(eman) Slagveld wonend te 
Heemstede. 
Op de hartpagina's een foto van de oude tol. 
Het behoeft eigenlijk niet gemeld te worden maar een bijdrage van mevrouw 
A.G.M. Oord-Wiskes ontbreekt ook nu niet. 
Verder een foto van een schooIreisje naar Schiphol (beschikbaar gesteld door 
mevrouw Keesman-Lammers). Op zich een curieuze foto, twee klassen en twee 
nonnen (in habijt, waar vind je dat nog?) Daarbij de meisjes gescheiden van de 
jongens terwijl dat naar mijn weten toch ook op de Maria-school niet het geval 
was, daar waren gewoon gemengde klassen. 
Jammer genoeg ontbreken veel namen, het zou toch wel aardig zijn om alle 
meisjes te kunnen benoemen. 

Ten slotte - en dit heeft niets met "DE KLINK" te maken - het was een uitstekend 
bramenjaar (i k heb het sap millennium-proof gewoon ouderwets i n  flessen 
ingemaakt j en D.V. hoop ik Willem Schilpzand volgend plukseizoen weer vaak 
in duin te ontmoeten. MW 



NIET ALLEEN DE DORPSWINKEL VERDWIJNT. 

Al bijna 25 jaar staat het er niet meer, het seinhuis, werkplek van o.a. mijn vader 
en Dirk Stobbelaar. Sinds 197411 975 worden de seinen en  wissels bediend vanuit 
Haarlem. 

In de jaren vijftig is mijn vader begonnen op standplaats Zandvoort bij de N.S. 
kantoorwerk, bagage maas ook het rangeren van de treinen en de bediening van 
de wissels enz. op het seinhuis. 
Als jongen vond ik dat natuurlijk reuze interessant en ik heb regelmatig op het 
seinhuis veitoefd, iIlegaal natuurlijk. Je had een prachtig uitzicht op de komende 
en gaande treinen en het rangeren. De trein kwam binnen, mensen eruit, 
spoorbomen weer dicht want de trein moest achteruit. De bomen weer open en 
weer dicht want de locomotief was los gekoppeld en moest helemaal tot over de 
Sophiaweg voorbij een bepaald sein om tenslotte weer aan de andere kant van de 
trein gekoppeld te worden. Dan, opnieuw de spoorbomen dicht om de trein weer 
naar het perron te kunnen brengen. 
Hei: open en dichtdoen van de grote ijzeren bomen, met aan de achterzijde een 
blok ijzer voor het evenwicht, was een hele klus. Door middel van een 
draaimechaniek (zie foto) en kabels werden de bonien _gesloten en geopend, ik 
heb het af' en toe ook mogen doen. 

Eéii keer ging hct h i i ~ 1 ; ~  I I I~ , .  De Itcliteri liad ik al aarigcdaari eti was cli.iik aai1 Ilct 
diaaiei1 oin de homen te laten zakken. Toch was er nog een slimrnerik die e r  met 
de auto onderdoor wilde (ook toen al). Mijn vader kon de bomen nog net 
tegenhouden. Later kwamen de. halve bomen. de bediening daarvan was min of 
meer geautomatiseerd. Op de foto zijn beide sy sternen zichtbaar. 

pr. P F ' '  R 



Via een soort telegraaf systeem kreeg het seinhuis in Zandvoort een signaal 
vanuit Overveen dat de trein vertrokken was. Men telde bij dat signaaf een paal- 
minuten op en dan was de trein aan de  horkon te bekennen. De bomen dicht, de 
wissels in de juiste stand en tenslotte het sein op veilig. Natuurlijk allemaal in 
zo'n tempo dat de trein niet voor een onveilig sein behoefde te wachten. Dan een 
groet van de meester (machinist), wwneer deze langs het seinhuis reed, dat aIles 
di k voor elkaar was. 
Het 'trekken' van de wissels en seinen is in deze tijd niet meer denkbaar, de 
automatisering stond niet stil, ook bij de N.S. niet. 
Op een aantal plaatsen in Nederland kwamen grote seinhuizen van waaruit een 
groot gedeelte van de omgeving bediend kon worden. Ook in Haarlem werd zo'n 
gebouw neergezel. Van daaruit werden de seinen en wissels bediend tot aan 
Halfweg, tot aan k iden ,  tot aan Santpoort en tot en met Zandvoort. M'n vader 
moest zich omscholen naar 'Treindienstleider' en in 1975 ging hij naar zijn werk 
in Haarlem, op de nieuwe D NX post. 
Ik noemde deze verantwoordelijke baan heel oneerbiedig 'knoppendrukker'. 

Helaas had een en andcs- tot gevolg dat liet oudc seinhuis gesloopz werd en 
daarmee in Zandvoort toch ecn stukje historie verdween, ook de 
perronoverkapping verdween maar gelukkig wordt het stationsgebouw 
gerenoveerd. 
- Ik ben nog steeds op zoek naar foto's of ander beeldinaterinal van het station en zijn ompeeving, 
wie kan mrj daurmn helpen, ik maak er een kopie van en u krijgt het origineel terug.- HO 

j Vootbezich tiging van de (nieuwe) watertoren. 

De op deze foto staande personen verdienen het echt om in 'DE KLINK' 
afgebeeId te worden. De één meer dan de ander, maar allen hebben hun steentje 
bij gedragen aan de Zandvoortse gemeen schap. 

4 De foto werd gemaakt op 2 februari 1952 (uiteraard door CINE-FOTO BAKELS 
sinds 1874 Kerkstraat 2913 1 Zandvoort) waarscliijntijk bij een voorbezichtiging 
van de nieuw gebouwde watertoren, welke op 20 mei 1952 officieel in gebruik 
werd gesteld. 

Van links naar rechts: M. Deurekom, Directeur Publieke Werken; 
J.W. Gosen, Raads t id: S. Slagveld, Raadslid: J. Zietsma, Architect; 
J. Blom, Raadslid: J. Koning Lzn. Raadslid: A. Kerkman, Wethouder; 
rnevrotiw A.M. Mol-van Bellen, Raadslid: C. Slegers, Raadslid: 

I mr. H.M. van Fenerna, Burgemeester: ir. G. Friedhoff, Stedebouwkundige; 
P. Aaij, Opzicl-iter Publieke Werken; A. A. Cense, Directeur Bedrijven: 
EW. Dierner, Raadslid; J.L.C. Lindeman. Raadslid. 

(met dank aan de heer H. Slagveld) 
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WAAROVER SPRAKEN ZIJ. 

Eindelijk, rond de 18e eeuw, kwamen er ook in en rond Haarlem scholen, dus 
ook in Zandvoort. Er werd een schoolcommissie benoemd met de opdracht 
toezicht te houden op die scholen. Van wat zij daar te zien en te horen kregen 
moest regelmatig verslag uitgebracht worden bij de Provinciale commissie van 
onderwijs. en zo gebeurde het ook ... 

Eerst op 25 oktober 1815 kreeg de school in Zandvoort bezoek van de 
schoolopziener, en hij schreef in zijn rapport: "Hier in Zandvoort is er een 
openbare Nederduitse dorpscchooE, de onderwijzer Jan Koning is in het dorp 
geboren, huwde in 1786 en heeft nu drie kinderen". 
De schoolopziener vertelde verder zeer tevreden te zijn over deze onderwijzer 
ook al omdat hij genegen was de nieuwe leerwijze te volgen. 
Hoewel de onderwijzer van tijd tot tijd prijsjes uitdeelde aan de kinderen, in 
plaats van diploma's, maakten toch niet atle kinderen gebruik van het ondenvijs 
en ook bleven de meeste kinderen maar tot httn tiende jaar op school. 
Een ondermeester kon er niet op overschieten en die is toch eigenlijk wel nodig 
bij de meer dan negentig leerlingen. De gebruikelijke leerboekjes zijn aanwezig 
maar het schoolvestrek i s  veel te klein en te laag. Wel zag het er tamelijk 
zindelijk uit evenals de kinderen. 
In het jaar 1807, zo vervoIgde de schoolopziener zijn rapport, heeft onderwijzer 
Koning zijn acte van den tweeden rang bekomen. Reeds bij wijlen zijn vader 
heeft deze onderwijzer de school van Zandvoort waargenomen en vervolgens 
voor de weduwe, zijn moeder. 

Er zijn enige bedenkingen tegen de onderwijzer Koning, want hij is tevens 
Burgemeester, en hij heeft als koster en voorzanger een tractement van 
f 66,OO benevens twintig tonnen turf. Als onderwijzer krijgt hij van de 
gereformeerde en roomse kerken f 84,00, dat is dus af f 150,OO. 
De schoolgelden zijn voor hen die alleen willen Iezen 6 stuivers. 8 stuivers voor 
hen die willen schrijven en 16 stuivers voor hen die daarbij ook nog willen leren 
rekenen, maar de betaling is "tamelijk". Koning wil wel graag een vaste 
aanstelling als onderwijzer. 
Hij heeft zijn moeder bij zich jn huis genomen en vertelde dat ook zijn vader hier 
burgemeester, collecteur, schoolmeester, koster en voorzanger is geweest, 
hetgeen volgens Koning, "toch maar en matig bestaan opleverde". 
In het jaar 1821 ging de schoolopzjener weer op schoolbezoek en trof daar 96 
kinderen opeengepakt als haringen in een ton. 

Het schoollokaal is zo laag dat een man van gewone lengte met zijn hoofd tegen 
de balken komt. En dan al die kinderen die buiten schooltijd de gehele dag met 
vis omgaan en veel vis eten, wie daaraan denkt, schrijft de schoolopziener, die 
hoef ik niet de onaangename en verpestende stank van deze school te 
beschryven. 

I 
In het jaar 1844 is Koning het hoofd der school en heeft hij een ondermeester 
Helge, samen proberen zij 140 kinderen te leren schrijven etc. 
In het jaar 1853 bezoeken ruim 130 leerlingen de schooI van Koning, hoewel 
reeds een man op jaren was hij, met zijn ondermeester Van Leeuwen, nog steeds 
ijverig bezig de kinderen een goede opleiding te geven. 
Eindelijk in het jaar T 857 krijgt de bejaarde onderwijzer Koning zijn eervol 
ontslag met pensioen en werd hij opgevolgd door J.E. Voet en Halberstadt werd 
hulponderwijzer. 

A.G.M. v.d. Oord-Wisker 

i Contributieverhoging. 

In de ledenvergadering, welke gehouden werd op 7 mei 1999, werd bij 
agendapunt 9 aangenomen het voorstel van het bestuur om m i v .  die datum de 
contributie te verhogen. 
De laatste contributieverhoging heeft plaats gevonden in 1985 ! 

\ 

De minimale contributie bedraagt thans f 20,OO per jaar voor hen die wonen 
binnen de bebouwde kom van Zandvoort. (dit was f 1 S,--) 

Voor degenen welke buiten Zandvoort wonen bedraagt de contributie n u  - 
f 30,-- ( dit was f ZO,--) 

Het bestuur. 



Kort voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog werden gasmaskers 
uitgereikt aan het personeel van de dienst Publieke Werken van de gemeente 
Zandvoort. Omdat het niet eenvoudig is om met een gasmasker te lopen, Iaat 
staan te werken, is men in de duinen gaan oefenen. 
Deze foto werd genomen ergens in de Zandvoortse duinen tijdens een rustpauze, 
een pauze die werd gebruikt om even bij te koinen van de zware inspanningen. 
Gelukkig heeft men deze gasmaskers nooit hoeven te gebruiken. Let ook even op 
het bezorgde gezicht van Frans Koper, die met het gasmasker voor zich, diep 
nadenkt en zich waarschijnlijk de vraag stelt " Wat moet ik daarmee " 

8 

Op foto i~cin links naar wchts: 
J.M. B~nil?jes, Engel Keesmcin, Arie Slngti~elci, Cornelis Zwemrnel; Jan Keur; Dirk 
Ternwar, Frnns Kopel; Siebrnnd Drommel, Lc~nderr Slagveld en rechts boven 
Reinier pcin der M ~ P ,  
Op 1 8 augustus 1943 kwam dan Keur (5e van links), sainen met Chris Visser 
beneden aan de Strandweg om hei leven door de ontploffing van een 
vliegtuigbom die tijdeiis het iransport explodeerde. 
Met hen kwamen twee Duitsers en acllt Brits-Indiërs om het leven. 
Engel Keesman(2e van links} en Piet Schelvis raakten daarbij ernstig gewond. 
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HALTESTRAAT nummer 8. REACTIES. 

Omringd door glaswanden van de winkelpassage is het pand nog aanwezig, her 
is je echter moeilijk voor te stellen dat deze foto daar genomen is. 
In bijna 80 jaar kan heel wat veranderen. 

Het is wonderbaarlijk dat een foto die eigenli-ik als een soort bladvulfinp 
geplaatst werd met als bijschrift 'wie is dit? zoveel reacties opwekt. 
De schelpenvisser op bladzijde 3 van de vorige aflevering i s  .... 
Jacob van der Mije (Janp Leut) volgens de vele bloed en aanverwanten die 
geheld Iiebben, hij woonde in de Zuidhuurt. Zijn scheIpenkar is bewaard 
gebleven en stond en zal als het goed is weer komen te staan - kort geleden nog 
gerestaureerd zijnde door 'de Bomschuitclub'- in het 'Zandvoorts Museum' 
(Cu1 tureel Centrum) 
Éin kenner van het oude Zandvoort, P. van der Sloot, beweert dat het niet 
Jacob is maas Vok Leut en dat omdat deze laatste altijd een pi-lp onderste boven 
in de mond had en Jaap een sigaar! Tn later Jaren had hij een hoed op. 
'De verdwenen ansichtkaarten' van de hand van Jaap Hoogendijk wekte bij de 
heer T. van Renterghem de herinnering op aart deze waterhoos die hij als 
.jongen van een jaar of Ci h 7 gezien 11eeIi toen hij met zijn ouders logeerde i n  
het Grand Hotel. Dit verhoogt aanzienlijk liet waarheidsgehalte dat door de 
schri.jver J. Hoagendijk niet al te hoog werd aangeslagen. 

Van de kabelwachters jan. I942 op de pagina's 1 O en l 1  van jrg 1999 no 1 werd 
opnieuw 6en bekend. Nu zijn er nog slechts 3 onbekend. 
Mevrouw Terol, Hulsmanstraat l8 vertelde dat de nummer 11 Iacl-iterste rij in 
de deuropening derde van links) wijlen haar man Jan Terol (Jan van Arie de 
Scheelel is. 

Het is omstreeks 1921 dat de foto gemaakt werd. 
Op de foto personeel in dienst van Cornelis Slagveld, die op het adres Haltestraat 
8 een dranken handel had. 
Staande van links naar rechts: het paard Ella, Cees Draijer, Gerard Kerkman 
(Burki). Ab Molenaar, Cornelis SIagveld, Janp Hoogendijk, To Dees (werkzaam 
op kantoor) en Cor Coolen (schoonzuster van Comel i s  Slagveld). 
Zittend van links naar rechts: Cornelis Hoogendijk en Jaap Kerkman (Burki). 
De drie kinderen ziJn Jaap, Nok en Henk Slagveld. 
Het verhaal gaat dat Ella, het paard. zeer eigenzinnig was en zich eigenlijk alleen 
maar door Cees Draijer wilde laten behandelen, later toen Nok wat ouder was 
ook wel door deze. 

Herman Slagveld 

Hiëroglyfen van het zand. 
' Onder deze titel versclieen afgelopen maand een boek over de Amsterdamse 

Waterleidingduinen en de aangrenzende Zuidduinen. In een met foto's en 
kaarten rijk geïllustreerde uitgave van Gemeentewaterleidingen Arnstei*dam 
beschrijven Mark van Til en Joop Mourik de vegetatie en het landschap van de 
schitterende duinen ten zuiden van Zandvoort. 
Zij gaan uitgebreid in op de samenhang tussen landschapshistorie, 
waterwinning en natuurbeheer enerzijds en de plantengroei anderzijds. Voor de 
lezers zit in het boek een klein wandelboekje met speurtochten door de rijke 
begroeiing van het duingebied. 
Het boek i s  in het bezoekerscentruin "De Oranjekom" (ingang Oase) en in de 
reguliere boekhandel tot 31 dec '99 te verkrijgen voor de prijs van f 49,50, 
daarna zal de prijs f 45.-- bedragen. 





DE TOL. 
(de plaats? natuurlijk I-laarlemmerstraat ter hoogte van de Tolweg) 



EEN DROEVE DAG IN 192 1. 

De foto werd genomen op 25 januari 192 I ,  de dag van de teraardebestelling van 
de Directeur van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf de heer Jan van Burk, 
geboren op 7 februari 1 869, die op 2 1 januari 1 92 1 tijdens zijn werkzaamheden 
plotseling overleed. Hij woonde sinds 14 augustus 1912 in de gemeente, samen 
met zijn vrouw. Zijn zoon Pieter verbleef op het moment van overlijden in het 
toenmalige Ned. Indië en kon voor de begravenis van zijn vader niet tijdig terug 
zijn. 
Vanaf de oprichting van de waterleiding in onze gemeente in 1912, heeft de heer 
Van Burk het directeurscliap van dat bedrijf vervuld en heeft hi.j zich steeds bij 
een ieder bemind gemaakt zowel bij zijn superie~ircn als bi,j 7,i.jn medeambtenaren 
en personeel, dat onder hem werkzaam was - zo las ik in een "In Memoriam" in 
de Zandvortse Courant van die tijd. 
In een Raadsvergadering werd door de Voorzitter met diepe weemoed het 
plotselinge overlijden herdacht, alle aanwezige Raadsleden lioorden staande 
deze woorden aan. Ook door de Raadsleden Van der Plas, Van Helden en Zwaan 
werden woorden van oprechte deelneming gesproken. 
In De Zandvortse Courant wordt nog vermeld dat te &én uur de droeve stoet van 
het sterfhuis vertrok, voorafgegaan dor de commissaris van politie (de heer 
Lovink) een inspecteur en twee hoofdagenten. De kist was onder bloemen 
bedolven, van het Raadhuis woei de driekleur halfstok en waren de lantaarns aan 
de trappen van het bordes met rouwfloers omhangen. 
Toen de stoet het Raadhuis naderde, stelden de burgemeester, de wethouders, 
raadsleden, gemeenteambtenaren en het personeel, dat onder leiding van de 
overledene gewerkt had, zich op. 
De stoet hield voor het Raadhuis even halt, op welk moment allen die daar 
stonden hun hoofden ontblootten, waarna de burgemeester, de wethouders en de 
secretaris in een gereedstaand rijtuig stapten en zich achter de stoet aansloten, 
gevolgd door de overige heren die daar stonden opgesteld. 
Vóór de politiepost stonden alle agenten van politie, onder leiding van de 
hoofdagent Segerius. 
Zij brachten het militair saluut en sloten zich bij de stoet aan. 
Op de begraafplaats hadden zich vele vrienden en beIangstelIenden verzameld 
om aan de overledene de laatste eer te bewijzen. 
Aan het graf spraken Burgemeester Beeckrnan en Ds. Posthumus Meijes 
woorden van deelneming en waardering. 

H. Slagveld (foto C. Draijer uit Weesp) 



De MARIA school (klas 5 en 6) naar SCHIPHOL in 1954. 

non 27 29 38 
21 22 23 24 25 26 28 30 3 1 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 non 
2 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  121314 15 1617181920 

--- 
MEI 

Namen, voorzover bekend. de overigen zouden wij graag van u vernemen. 
I .  ? Molenaar - 4. Ria Poeke - 10. Hertlia Bluijs - 12. ? Vossen? 
13. Els Vossen - 15. Cockie van Staveren - 18. Els van der Storm ? 
2 1 .  ? Molenaar - 22. Marianne Steggerda - 23. Rienie Vossen - 
24. Ansje Larnrners - 26. Ria Bosman - 33. Lida van Deursen - 36. Stokman 
38. Willemien Rosman - 39. ? van der Storm - 42 Trees V~ehurg. 



OPTOCHT WATERLOO-FEEST. 

Een paar kanttekeningen bij de fraaie foto van de optocht. die gehouden werd in 
verband met het 'Waierloo-feest' in 1890, afgedrukt op blz. 23 van 'DE KLINK' 
van juli 1 999, en hier - verkleind - opnieuw weergegeven. 

Over de optocht zelf valt niet zoveel te veiTellen, die spreekt voor zich zelf, 
vrolijke Zandvoorters, waarvan verscheidene in traditionele kleding, en verder 
een imposante politieman re paard. 
Deze politieman i s  inspecteur Hiebendaal. de toenmalige korpschef over een 
korps van 4 (1) dienders. 

Interessanter is de zichtbare bebouwing achter de optocht, waarbij de forse vilIa 
rechts direct opvalt. Hij was in de jaren tachtig van de vorige eeuw gebouwd op 
één van de vele kavels bouwgrond die door de in januari 1881 opgerichte 
"Bouwgrondonderneming Zandvoort" te koop werden aangeboden in het 
zogenaamde 'Plan Nieuw Zandvoort" Dit plan omvatte ruim 40 ha terrein, 
gelegen benoorden de huidige Zeestraat. 
De villa heette "Villa Amalia" en stond nog wat verloren in de ruimte tussen de 
nog onverkochte kavels er omheen. 
In de achtertuin stond een groot koetshuis met bovenwoning. De boulevard 
ervoor nog slechts een smalle klinkerweg, zonder trottoirs maar met links en 
rechts een zandpad. 

In de jaren na de foto werd het stratenplan rond de villa voltooid en kwam het 
pand op de hoek van een straat te liggen. Naast het hek links, ontstond de 
Ds. Smitstraat, die van de houIevard naar de huidige van Speykstraat liep 
Hij kruiste de Dr. Mezgerstraat, die er al was, (de r i j tu i~es  op de foto rijden erin) 
en doorsneed daarbij het vroegere Dr. Smitplein, kmisie vervolgens de latere 
Parallelweg(nu secr. Bosmansir.) om te eindigen naast het toenmalige hotel 
"Zeerust" op de hoek van de van Speykstraat, later in de dertiger jaren verbouwd 
tot "Kinderhuis Groot Kij kduin". Het oostelijk deel van de Di: Smitstraat bestaat 
nu nog steeds. Ook het oostelijk deel van heit plein i s  nog aanwezig, doch thans 
opgenomen in de Dr. Mezgerstraat. 
Villa "Amalia" werd in de jaren dertig verbouwd tot een Café-Restaurant waarbij 
het centrale deel met het fraaie metselwerk onder de daklijst behouden bleef. 
De exploitant werd de heer Kar1 Stein, die zijn naam aan het bedrijf gaf. 

'1'~)enrnaljg Gciiiccii~c-sccrctaris W.M. H .  
Besman memoreerde in zijli boekje 
"Zandvoort 1945- 1 965" dal Zandvoort 
hiermee 7.e op de ranglijst van door 
oorlogshandelingen getroffen gemeenten 
werd. 
Tot slot: De fotograaf, die deze foto 
maakte, stond in 1890 op de zeereep 
precies in de bocht, waar de huidige 
Jacob van Heernskesckstraat overgaat in 
de Boulevard Barnaart, en fotografeerde 
in noordoostelijke richting. 
Zie ook kaartje op volgende pagina. 
Hierop is dor mij met streeplijn, eindi- 
gende in een pijlpunt bij de villa's Prins 
Hendrik en Sommara. de as van de foto 
aangegeven. 
De advertentie is uit het jaar 1920. 

G.H.Kiefer 

Links op de foto, achter de rijtuigen, 
is een groot dubbel pand zichtbaar. 
De rechterhelft hiervan was genaamd 
"Villa Prins Hendrik" de linkerhelft 
"Villa Sommara". In "Sommara" 
hield, ten huize van haar directeur, de 
Bouwgrond Mij. kantoor. 
Directeur van deze maatschappij was 
H.M. Baron Collot dtEscury. 
Links naast deze dubbele vila i s  nog 
net zichtbaar het hotel "Belvédère". 
Een der vele exploitanten in latere 
jaren was o.m. de heer B. Dijers, zijn 
dochter werd bij de UFA in 
Duitsland, als Lien Deijers, een 
beroemd filmster. 
Medio november 1942 begon de 
sloop van het zeefront van de 
badplaats. Circa 650 panden gingen 
zinloos verloren, ook deze. 
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NIEUWE LEDEN. (1 03 ! en over het gehele jaar 1999 in tolaai 180) 

dhr A.P. Bakker Lorentzstr 280 ZANDVOORT 
mcvr E. Reens Konverlorensir 9 ZANDVOORT 
dhr J.H.G. Berkhout I-Faarlernrnerstr 58 ZANDVOORT 
dhr C.D.3. Blaauwhuer Brederodestr 37 ZANDVOORT 
dhr C.A. Bognnrt Celsiustr 114 ZANDVOORT 
dhr J.E. Bol Koninginnewe: 1 O ZANDVOORT 
fam W.E Rorstcl Celsiusstr 52 ZANDVOORT 
dhr R.P. Bomn Westerduinweg 40 BENTVELD 
inevr Y. v.d. Rniek-Vosse Mnrt. N(1liofFstr 37 ZANDVOORT 
dhr Y. Brune Lorentzar 282 ZANDVOORT 
dhr W B r u n ~  Tj Hiddestr 39 ZANDVOORT 
dhr H. Budde v Lennepweg 5315 ZANDVOORT 
dhr D. Busqcher de Sav. Lnhmanstr 15 ZANDVOORT 
mevr S. Cartesan Hogeweg 64 souqt ZANDVOORT 
dhr A.H. Daane Celiiuwtr 78 ZANDVOORT 
mevr N.A. de Wt-Koning Kromboomsveld 1 X ZANDVOORT 
dhr C. Dekker Rrederodestr 156 ZANDVOORT 
mevr J. van Densen Celriusstr 225 ZANDVOORT 
mevr S. Diependaal Krombonm~velcl 20 ZANDVOORT 
dhr M. Draijer Mart. Nijhoffrtr h3 ZANDVOORT 
dhr J.M. v. Duuren 00s terparkar 59 ZANDVOORT 
dhr A. van Duyn Tollcnsstr 39 ZANDVOORT 
mevr T. Y. Me-Veenstra Lorentzstr 3h ZANDVOORT 
dhr A.J. EWem flerningsm 354 ZANDVOORT 
fnm G. EveEeens Lorentzstr 156 ZANDVOORT 
dhr W.J. Ewaitrt KostverJorenstr 35 ZANDVOORT 
dhr E. Geerts Tj Hiddeqstr 45 ZANDVOORT 
dlir N. Gieskes Acrenwcg BREUKELEVEEN 
dhr M.A. van Gilq dr CA Gerkestr 30 rd ZANDVOORT 
dhr R. van der Goen Bowl. Paulus Loot 9 1 ZANDVOORT 
dhr RS de Groot Vinkenctr 38 ZANDVOORT 
dhr R. Grote Brederodestr 3 40 ZANDVOORT 
fam Grote Rrederodeqtr I04 ZANDVOORT 
mevr L.K. Halma-Esser burg Nawijnlaan 105 ZANDVOORT 
dhr C.G.  ham^ Dr Kuyperslr 8 ZANDVOORT 
dhr K. Hendrikse Julianaweg h ZANDVOORT 
dhr H.W. Hildering Ooïterparksrr Ciq ZANDVOORT 
frim G. & A. Hadgron 101 iron wood^ DR CHAPEL HILL. N.C.275 16 U.S A. 
dhr S.G. Hollenberg Soph~aweg 61 ZANDVOORT 
dlir J.F. Hoolwerf Enirnnweg 35 ZANDVOORT 
dlir H. de Hoop Rcgcnteskeweg 1 ZANDVOORT 

streeplijn = richting waarin foto genomen werd. dhr B.J. Huijgen P Leffertwtr 32 . ZANDVOORT 

Op hoek botilevard Barnaart - dr Smitstraat staat "villa Amalia". dhr R.H. Jansen Julianaweg 4 ZANDVOORT 
Aan einde streeplijn (pijlpunt) staan "villa pr in^, Hendrik", "villa Sommara" en dhr Jesqunin J v Srolberpweg 17 ZANDVOORT 

aan het begin van de ronde bebouwing hotel "Belvidère. dhr H. de long Roerlagcstr 1 l ZANDV001iT 
1 
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dhr J.F.M. Jongmans 
dhr A. Kerkhooven 
dhr L. Keur 
dhr J. Klabou 
dhr G.M. de Kluyver 
dhr E.A. Koning 
dhr A. Koper 
dhr  J. Kopcr 
mevr M. Koper 
mevr G. Kouwenberg 
dhr E. Kraaijenoord 
mevr C. Kramer 
dhr EM. Kroese 
Fam Krom & Krom-Geitenbeek 
mevr E.H. Lernstra-Y. Deursen 
dhr B.J. Lentn 
mevr L. van Lingen-Molenaar 
dhr A. Luijendi~k 
dhr A. Maintz 
dhr J.C. Meyer 
dhr P. Michalides 
mevr E. Harms 
dhr 8. Molenaar 
dhr W.A. Neerincx 
dhr J.R.Plevier 
mevr J.C. van Poeke-Spoelder 
mevr J.H. Raave-Moos 
dhr R.E. Ruger 
mevr ED. Ruijer-de Leeuwe 
dhr N.S. Scheffer 
dhr G.Schilpzand 
dhr p Schallenla 
dhr ing. P.E. Sieswertla 
mevr R.SIegers , 

dlir Ds. H.E. Smid 
dhr C.W.M. Stalenlioel' 
Stg. Aktivit. Centr. Zandvoon 
mevr W.M. Stouten 
dhr L. van Sunder 
dhr H.J. Swanink 
dhr M.E. Swart 
dhr J.H.Tero1 
mevr J. Tirnmers-I-loogendoorn 
dhr  D. Visser 
dhr K.A. Visser 
mevr M. Vi~ser-Koper 
dhr EEI. Vleeshouwers 

dr CA Gerkeïtr 14 rd 
wil hel mi na we^ 36 
Brederodestr 15-3 
kl lenss t r  53 
Reinwardrstr 18 
Hofdijkstr 1 l 
Hohbemastr 22 
Keesomstr 267 
Keesomstr 33 1 
Zeestraat 37 
JP Heyeplantsoen 2 
Keesomstr 5 13 
Keesomstr 36 
Bentveldsduin 20 
AJ vd Moolenstr 54 rd 
inr PI Troelstrastr 20 
burg v Alphenstr 61-14 
Cort vd Lindenstr 2/X 

Boul Paulus Loot 69 
jhr PN Q v Uffordln 4 1 
Singel 98 Johannes XXTn 
Singel 98 Johannes XXII1 
dt de Visscrstr 22 
Lorentzstr 284 
Leeuwerikensir 1 O 
Man. Nijhoffqtr 69 
Vinkenstr 44 
i r  Friedhoffplein R 
Leeuweri kenstr 17 
WaarIemmerstr 17 
FInfdijkstr X 
Koningstr 55 
Max. Euwestr I X 
dr  Kuypersrr 3 
Radesiiigcl t 8  
Westcrparkctr 17 
Celsiirs'itr 190 
Lijsterstr 2-34 
burg. Ndwijnlaan I18 
Lorentxslr 276 
Flemingstr 64 
Trompsir 1510.1 
JP Heyep1antscx.n 14 
Mnx Euwesir 68 
ir FiiedholTplein 3 
Zandvnortïelaan 6 
Pahrenheitstr hO 

ZANDVOORT 
ZANI)VOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZArnVOO'RT 
ZANDVOORT 
ZAN DVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZArnVOORT 
ZANDVOORT 
BENTVELD 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
TANDVOORT 
HEERLEN 
HEERLEN 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDYOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZA NDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDY DORT 
ZANDVOORT 
GRONINGEN 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDYOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDYOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 

dhr 
dhr 
dlir 
mevr 
mevr 
dhr 
dhr 
mevr 
dhs 
dhr 
dlir 

B. v.cl. Voet 
L.J. de Vrier 
E. de Wcers 
L.M. van Wensen 
E. Wiehes 
A.H. Wiersma 
J.P.A. van Wij k 
M.A. Wijnands-Smii 
A. Zimrnermann 
N. Zonneveld 
S. Zwemmer 

Lijenbu~: 
Julianaweg 
Knninginnewep 
T,jcrk Hiddesstr 
dr  de Vissenti. 
Matli. Molenanrstr 
Oesterparksir 
Frans Zwaanstr 
Brederodes tr 
B u y .  v. Alphenstr 
Burg. Reeckmanstr 

HOOrnDORP 
ZA NDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZhNT)VOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 
ZANDVOORT 

Verdwenen bedrijven. 

Een bedrjjfstak die wel heet erg uitdunt is de warme bakker om de hoek, velen 
zijn in de loop der jaren verdwenen - gaat u het zelf in uw herinnering maar eens 
na en schrik dan niet - één van deze brood en banketbakkerijen i s  die van A. van 
der Mije welke gevestigd was in de Willemstraat nummer 29. 
Een echte ambachtelijke bakkerij, de oven gestookt met hout en briketten. 

Ir1 dc clo~ropening Mrrarlen, CIP J O I T ~ S I P  zoon; rnetfiet~pomp Willen? die brood en 

\ 
bnirkethakker wcl.r. 



Het bedrijf werd gesticht door vader A. v.d. Mije weIke als bakker eerst werkte 
op de Kerkstraat bij bakker v.d. Wei-ff. daarna voor deze in de Spoorstraat een 
dependance beheerde en daarop voor zich zelf begon in de Willemstraat. Het 
pand gelegen aan de Willemstraat grenst aan de achterzijde aan de Kanaalweg, 
aan dic kant was ook de bakkerij wet daarvoor de winkel aan de Willemsbaat. 
Boven de bakkerij een grote meelzolder. De oven was uitgebouwd op het plaatsje 
achter het woonhuis en de Kanaalweg. 
Onder onze lezers zullen velen zich nog deze vriendelijke man herinneren en 
liem dan weer zien staan in de deuropening van de winkel. genietend van het 

namiddagzonnetje, 
welverdiend na de 
veelal nachtelijke 
arbeid. 
Het gezin van der 
Mije, bestond verder 
uit mevrouw van der 
Mije-Keur (dochter 
van W.Keur(Tippie j, 
de zoons August, 
Willern, Henk. Ab en 
Maarten en dochter 
Alie. 
De oorlogsjaren ging- 
en aan het gezin van 
der Mije niet onop- 
gemerkt voorbij. 
Toen op 16 mei 1940 
de motoren met zij- 
span van het SS 
Tocenkopf regiment 
halt hielden in dat 

I ' 
L .  

' laatste stukje van de 
J .  

b . .. . Willemstraar, vlak 
voor hun winkel, was 

, het gezin nog in 
d bange onzekerheid 

t i , over hun zoon Willem 
' 'f; die in de Grebbelinie 1 gelegerd was. 

Hij kwam daar gelukkig heelhuids vandaan maar had daar op oudere leeftijd 
traumatische herinneringen aan overgehouden. Het ergste moest echter nog 
komen. Zoon Attgust inmiddels getrouwd en vader van twee overleed 2 1 januari 
1945. op haast 31 jarige leeftijd, in het strafkamp Rees. 
Zoon Ab was één van de verspreiders van het illegale blad 'De Kleine Parriot'. Hij 
werd, bijna onmiddellijk na de bevrijding. als dienstplichtige uitgezonden naar 
het toenmalige Ned. Indië, m hard was de naoorlogse maatscllappij. Na het 
overlijden van hun ouders werd de zaak tot de opheffing voortgezet door Willem 
en Nenk. 

Op de foto staat mevrouw v.d. Mije 
gebogen over de wasteil, later had zij 
echter een 'echte Miele', zo'n grote 
houten kuip met een vin, aangedreven 
door een etektromotor en bovenop een 
wringer. Geen overbodige luxe in dat 
gezin. Willem maakte voor zijn broers 
Maarten en Ab van een oude klomp 
geweldig mooie boten. 
Wat het 'ambachtelijk stoken' van de 
oven betreft herinner ik mij nog de 
roetvlokken die bij bepaalde wind bij 
ons in de Liin neerdaalden zodat opoe 
snel de was inoest redden. 
En dan bovenal de heerlijke geur van 
het vers gebakken hrood en koek. 

MW(ex buurtjongen) 



GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT". 

Voorzitter. ing. G. A. Cense 
Kostverlorenstr 1 IS 2042 PL ZANDVOORT (023) 571 57 15 

Vice-voorzitter. Tr. C. J. Wagenaar 
Kostverlo~nstr 23 2042 PA ZANDVOORT (023) 57 1 39 99 

Secretaris. A. Koper 
W Kloosstr 9 2041 BK ZANDVOORT (023) 571 84 41 

Vice-secretaris. J. Paap 
CeFsiuss~ 33 2041 Tl3 ZANDYOORT (023) 571 59 67 

Penningmeester. M. A. J. M. Crahbendam 
M Euwestr 33 2042 RA ZANDVOORT (023) 57 1 25 14 

Leden. Mevr. A. Joustra-Brokmeier 
Wilhelminaweg 24 2042 ND ZANDVOORT (023) 571 5 1 55 
Mevr. J. M. J. Molenaar 
Westerparkstr 27 2042 AV ZANDVOORT (023) 57 1 85 19 
P. L. A. Blui,js 
Brederodestr 28 2042 BE ZANDVOORT (023) 571 82 92 
J .  Kerkman 
burg. Beeckmanstr 24 2041 PN ZANDVOORT (023) 571 50 13 

Ereleden. P. Brune en ir. C. J. Wagenaar 

Erepenning P. v.d. Mije KCzn (01-08-189 1 - 27-02-1 973) 

Bankrelatie. ABN - AMRO te Zandvoort. rek. nr. 565738305. 

Giro-rekening. 4206723 t.n.v. Genootschap "OUD ZANDVOORT". 

Contributie. Minimaal f 20.-- (excl. verzendkosten) per jaar. 

"'DE KLINK". 
Hei blad "DE KLINK" is ecn 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 bestuur naar een grotere bekendheid van en het kweken van 
klringstelling voor dc geschiedenis van Zandvoort. 
Voor hei samenstellen van hei blad heeft het kstuur een redactiecommissie benoemd die bestaat 
uit de heren: Th, B. M. Hilbers, 1-1. Opheikens en M. Weber 

Vriendelijk verzoek. Adreswijziginzen en aanmelding nieuwe leden s.v.p. aan mw 
Hoogervorst-Schuiten Oosterstr 1 2042 VE ZANDVOORT (023) 57 1 8 l 77 
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