uitgave van

SCHAP
>VOORT

"DE KLINK"

"De Klink"
Het blad "De Klink" is een kwartaaluitgave
van het Genootschap "Oud Zandvoort" en
wordt samengesteld onder verantwoordelijkheidvan het bestuur van het genootschap.
Met het uitgeven van het blad streeft het
bestuur naar een grotere bekendheid van
de geschiedenis van Zandvmrt en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.
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Redactie "De Klink":

Geachte lezers,

Peter Bluijs, (hoofdredacteur)
Brederodestraat 28
2042 BE Zandvoort
023-5718292
p.bluijs@hetnet-nl

De eerste Klink "in een nieuw jasje" hheff de nodige reacties opgeleverd. Direct na het verschijnen, alsmede op de geslaagde
Genootschapsavondmocht de redactie vele positieve reacties verwelkomen. Velen waren enthousiast over het nieuwe formaat en de
grotere letter. Een enkeling had het graag bij het oude gehouden.
Jammer dat in dit eerste nummer de scherpte van de foto's te wensen overliet. Onze excuses hiewoor. Het was dan ook het eerste
nummer dat geheel electronisch is opgemaakt. De redactie heeft
passende maatregelen genomen, zodat voortaan "De Klink ook qua
beeld op orde is. Fijn was het te vernemen dat verschillende mensen hun medewerking aan de oplossing van dit probleem wilden
verlenen.
Omdat de makers van Zandvoorts historie (de Zandvoorters van toen)
centraal staan, hebben we gemeend velen er een plezier mee te
doen door de foto uit het vorige nummer van de Zandvoortse Klaverjas Club te herplaatsen (pag. 21), zodat u nu beter kunt zien wie wie
was.
Meerdere reacties kwamen per e-mail (electroniscl-iepost) binnen.
Interessant, omdat de leden van het Genootschap niet tot de jongsten van de Zandvoortse gemeenschap gerekend mogen worden,
doch kennelijk wel mee gaan met de nieuwe ontwikkelingen!

Thea Hilbers
Keesomstraat 269
2041 XK Zandvoort
023-571 4621
tb.mhilbers@freeler.nl

Jaap Kerkman Azn
Burg. Beeckmanstraat24
2041 PN Zandvoort
023-571 5013

Arie Koper
W. Kloosstraat 9
2041 BK Zandvoort
023-571 8441
arie-koper@ hotrnail.com
Hanneke Molenaar
Westerparkstraat 27
2042AVZandvoort
023-571 8519

Harry Opheikens
Sumatrastraat 1
2103 TG Heemstede

023-5294884
hopheikens8hotrnail.com

Oproep
Heeft u een interessant verhaal, historisch materiaal over ons dorp of bijzondere foto's?
Laat het ons weten. Wellicht kunnen
deze geplaatst worden in een volgende "KIEnk."
Fotomateriaalhoefi u niet af te staan;
het kan gescand worden waar u bij
bent, zodat u het meteen weer mee
kunt nemen.

Net als op de Genootschapsavond wil ik u in dit voonwoord vragen,
om uw interessante verhalen over Zandvoorts verleden op schrift te
stellen, of een van de redactieleden te bellen. Het gaat er de redactie om dat de bijzondere, maar ook de alledaagse historische gebeurtenissen van ons dorp voor het nageslacht bewaard blijven. Laat
hei ons weten?
Tenslotte nog een opmerking over de prachtige foto (uit de collectie
van Anth. Bakels) op de omslag: de vlag op de oude watertoren is
ingekleurd. (Van verschillende verzamelaars kreeg de redactie namelijk de vraag of deze foto alszodanig te koop is geweest.)
Tevens ziet u dat de paginanummering nu doorloopt, zodat het terugzoeken, vanuit de inhoudsopgave aan het eind van het jaar, makkelijker wordt.
Ik wens u veel plezier met deze uitgave van "De Klink"!

Volgende Klink
Deze zal half juli verschijnen.
Tekst enlof fotomatenaal uiterlijk 1 juni
bij de redactie aanleveren.
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gen van het Genootschap, alsmede de groei in ledental, vereist een volledig inzetbaar en aktief bestuur. Wegens het niet herkiesbaar stellen van een
bestuurslid (hij maakt nu uw Klink) zoekt het bestuur een lid met de volgende kwaliteiten:

Vacature Bestuurslid
Op 11 december 1970 werd het "Genootschap Oud
Zandvoort" opgericht. De voornaamste doelstelling
van het "Genootschap" is het wekken van belangstelling voor het verleden, het heden en de toekomst
van Zandvoort, alsmede het veiligstellen van het
culturele erfgoed. Het bestuur tracht deze doelstellingen te realiseren door het organiseren van twee
genootschapsavonden per jaar, het uitgeven van
het informatieblad "De Klink" en het formeren van
werkgroepen (zoals Genealogie en Monumenten).
Het genootschap beschikt over een eigen vergaderruimte, gelegen aan de Tolweg 10.
De toenemende belangstelling voor de doelstellin-

Kennis van en vooral liefde voor ZandvoorS
Gezand verstand en prettig kara kter
Bereidheid aktief mee te werken
Affiniteit met Zandvoorfs verleden

Bij het bestuur zijn verdere inlichtingen te verkrijgen (zie namen en telefoonnummers op de laatste
pagina van deze Klink).

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering
vrijdag 18 mei 2001 in strandpaviljoen no. 8 'TREFPUNT'.
AGENDA
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2000.
4. Jaarverslag van de secretaris. *
5. Jaarverslag van de penningmeester.*
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe leden,
7. Behandeling begroting. *
8. Bestuursverkiezing, (zie toelichting)
9. Benoeming erelid M. Weber
10. Algemene berichtgeving.
l l . Rondvraag.
12. Sluiting.

P\

* Stukken ter vergadering verkrijgbaar

Toelichting bij agendapunt 8.
Aftredende zijn de heren G.A. Cense {voorzitter), P.L.A. Bluijs en Jb. Kerkman. De heren Cense en
Kerkman zijn herkiesbaar. De heer Bluijs (niet herkiesbaar) is inmiddels hoofdredacteur van "De
Klink". Het bestuur stelt voor de heer Cense opnieuw te benoemen als voorzitter en de heer Jb. Kerkman als bestuurslid, alsmede de heer W.A.H. Keur te benoemen in de ontstane vacature. Tegenkandidaten dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk aangemeld te warden bij het secretariaat van het Genootschap: Willem Kloosstraat 9, 2041 BK Zand-

voort.
Toelichting agendapunt 9.
Het bestuur stelt voor om de heer M. Weber, wegens zijn grote verdiensten voor de vereniging, te
benoemen tot erelid van hef Genootschap Oud Zandvoort.

I

Na afloop van de vergadering ral een diapresentatie plaatsvinden.

...

"Hoort, burgers, hoort
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Direct na het verschijnen van de vorige "Klink"' ontvingen wij een reactie van Tom de Roode. Hij
attendeerde ons erop dat op pagina 8, de tekening van Ct-irisvan Westenhoven, het Kerkpad bedoeld wordt (dus niet Kerkdwarspad).
Op pagina 17, het artikel over de Zandvoortse Politie, had moeten staan dat de veldwachters hun
dienst deden vanuit het voormalige gemeentehuis,
aan de zuidzijde van de Kerkstraat, later Boekhandel van Petegem. Drukkerij van Petegem zetelt al
sinds mensenheugenis in het oude hart van Zandvoort: Kerkpad 6.
Van Mieke van de Meij-Bennoheim ontving de redactie de volgende opmerkingen op "De Klink",
nummer 81, pagina 5 bij het artikel " Jaap Schuiten, kolenboer op Zandvoort". Kolenboer Henk van
de Mije moet zijn van de Meij, was R.K. en er eentje van "Poesie"

en is W.G. Switser. Zij heeft nog meerdere foto's in
haar bezit en kan ook nog meer vertellen over de
historie van de Zandvoortse Politie.
Hoewel we vele reakties hebben gehad over de
nieuwe opzet van De Klink willen we toch even extra
melden dat Harly gebeld is vanuit het verse Nieuw
Zeeland met de mededeling dat De Klink er fantastisch uitziet. Al 50 jaar woont dhr. C.A. Botje in
Nieuw Zeeland, 227 Nile Street Nelson, maar blijft
graag op de hoogte van de gebeurtenissen in Zandvoort en leest met plezier De Klink.

"Zegt 't voort, zegt

voort!"

Wandelroute.
Wij wandelen allemaal weleens door ons dorp.
Hoewel er al veel gebouwen onder de
slopershamer gevallen zijn, is er toch wel het een
en ander te zien. Onlangs is er een nieuwe wandelTevens ontvingen wij enige aanvullingen op de foto route uitgegevendoor de VVV Zuid Kennemerland.
van de Ktaverjasclub "Zandvoort", pagina 22.
De brochure is leuk opgezet en voorzien van vele
Nummer 3: de vrouw van Jan Zwemmer. Nummer afbeeldingen, waarbij op vlotte wijze een toelich12:Anne van Noord. Nummer 23: Rietje Driehuizen- ting gegeven wordt op allerlei Zandvoortsa zaken.
Keur. Nummer 43: de vrouw van Van de Wolde. De door Monique van Klaveren geschreven
Nummer 47 moet zijn Jaap Keur. Nummer 48: Bub wandelroute, die ook interessant is voor bewoners
Keur
van Zandvoort, is verkrijgbaar bij diverse VVV kantoren.
Jaap Kerkman Azn, stuurde een aanvulling op de
foto over Jan Kerkman (Jan Broer), "De Klink,
nummer 81, pagina 11. De foto waarop Jan Kerkman (Jan Broer) staat afgebeeld, is genomen in "Zandvoott tijdens de bezetthg "
de tuin van het huis behorende aan Willemi Draijer Onlangs is de derde druk verschenen van boven(Bob Rens), Pakveldstraat 18. De betreffende fo- genoemd boek. Het boek waarin een van de dontograaf maakte ansichtkaarten en vond dit bij uit- kerste perioden uit de geschiedenis van Zandvoort
stek een Zandvoorts tafereel. Jan Kerkman echter is vastgelegd, is het werk van Arend Bos, oud verwoonde aan de overzijde in de Kruissteeg 7 en zijn zetsstrijder, die deze uitgave schreef onder zijn
broer, Leen Kerkman, op nummer 9. Deze huisjes pseudoniem "Wood" (zie "De Klink" april '97, pawerden in de 60-er jaren afgebroken.
gina 9). Het is verkrijgbaar bij Bruna Boekhandel
aan de Grote Krocht.
Van U. Ygosse ontvingen wij een aanvulling op de
Schipholfoto uit i954, geplaatst in "De Klink van
;"r
oktober '99 en juni 2000. Nummer 19: van
Weussen. Nummer 36: Sjaan Stokman (zus van Mia Ingebonden "Klinken" zjjn klaar!
Stokman}. Nummer 37: Willemien Bosman (zus U wordt verzocht deze af te halen bij de heer
van Ria Bosman). Nummer 38: Angeliek Vosce J. Paap, Celsiusstraat 33, alhier. Uiteraard tegen
(zonder n ,zus van Els). Nummer 40: Carla van der contante betaling van de kosten. Gaarne vooraf
Storm (zus van Ets van der Storm).
even bellen: 571 5967
Mw. van den Berg, wonende op de Zandvoortselaan heeft een naam bij de 2de foto met politieagenten in de vorige Klink. Tweede van links bo-

Gaarne alvast UW aandacht voor de najaarsbijeenkomst van het Genootschap:
26 oktober 2001
Noteer alvast deze datum in uw aaenda

Onbezorgd Woongenot begint bij

Cense & van Lingen
MAKELAARS O.G. - ASSUWNTIEN - HYPOTHEKEN

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort Tel: 023-5715715 Fax: 023-5715747

Geschiedenis Zeestraat en zijn bewoners

uil ZanG

Nostalgie is een begrip dat door vele oude[re]
Zandvoorters gekoesterd wordt bij het zien van fato's en prentbriefkaartenvan onze badplaats uit de
tijd voor de Tweede Wereldoorlog. Vooral foto's van
de prachtige brede Boulevard de Favauge met zijn
oude maar stijlvolle villa's en hotels zijn een lust om
te bekijken. Dra.Mariette Polman in haar kostelijke
boekje "Ik ben vanmorgen in zee geweest" beschrijft het als volgt: "De imposante gebouwen bezaten een allure die aan paleizen deed denken. Het
geheel ademde de sfeer van het nieuwe uiterlijk
[l 890!] van wereldsteden als Parijs en Wenen. "Inderdaad, Zandvoort bezat toen "internationale allure".
Toch lieten niet alle prentbriefkaarten zo'n karakteristiek beeld zien zoals blijkt uit de bovenstaande
foto-Eenstukje straat dat ook ergens aan de andere kant van het land had kunnen liggen-Tochwas
het ook een brokje Zandvoort. Een foto van rond
de jaren 29/30 van, inmiddels alweer, de vorige
eeuw. Met is een deel van de Zeestraat dat, zoals
zoveel in Zandvoort in W.0.2 ten onder is gegaan.
Velen zullen het zich nog wel herinneren.
Voor diegenen die de situatie niet gekend hebben
even een verduidelijking. Als u de Zeestraat van
beneden naar boven gaat, en u blijft dan staan op

de kruising Stationsstraat/Zeestraat/Stationsplein
met het gezicht in de richting van de zee, zo stond
ook de fotograaf die de foto maakte, daar midden
op de rijweg. Iets wat je in die jaren nog zonder
levensgevaar kon doen. Net buiten de linkerkant
van de Foto is de hoek van de Stationsstraat.
Tegenwoordig staat daar een flatgebouw, maar
toen een vrij groot Hotel-Pension, genaamd
"C harma".
Even buiten de rechterkant is de hoek van het Stationsplein. Hier stond, iets terugliggend, het toenmalige botenhuis [l 9043 van de reddingboot. Een
stukje van de oprit is nog net zichtbaar. Dan verder
op de rechter helft van de foto een viertal winkelpanden met bovenwoningen en links aan de overkant hiervan een naar voren stekend wit pand met
balcon, eveneens een winkel. Dit laatste pand
stond op de hoek van wat toen was de Jacob van
Heemskerckctraat, nu de hoek van de Dr.
Engelberkstraat. Toendertijd kon je van dat punt
uit al bijna de zee zien, dus zonder uitzicht belemmerende flatgebouwen voor je neus, want de Zeestraat liep toen door tot de Boulevard. Toen ik de
kaart in handen kreeg, kregen bij het aanschouwen van dit straatbeeld ook de nostalgische gevoelens mij te pakken,
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Ik weet nog dat de heer Moscoviter een zwakke
gezondheid had. Hij was maagpatiënt en ik herinner mij nog levendig de gesprekken over dit ondenverp mei mijn moeder, als zij de winkel bezocht,
en de raadgevingen harerzijds, want zij had toen al
twee ernstige maagbloedingen en een zware operatie achter de rug.
Al deze mensen gingen bij het zien van de foto weer
door mijn gedachte, en ik wilde weleens controleren of ik het allemaal nog goed onthouden had.
Nu is er in 1995 een boekje verschenen, geredigeerd door de oud-Zandvoorter. A.E.Spijer, dat hij
genoemd heeft: "Zandvoortswijzen kwamen uit het
Oosten". Het beschrijft de geschiedenis van de
joodse inwonersvan Zandvoort door de jaren heen.
Spijer heeft aan het eind van zijn beschouwingen
een paar, voor ons oude Zandvoorters, diep aangrijpende bladzijden toegevoegd met in alfabetische volgorde de namen van de in W.O. 2 orngebrachte joodse mededorpsbewoners met er achter hun toenmalig adres. Ik heb deze bladzijden er
bij genomen. De wat kil-zakelijke alfabetische opsomming is wel practisch, ware het niet dat van de
echtparen de echtgenote met haar meisjesnaam
vermeld wordt.
Het bleek dat mijn geheugen nog goed funktioneerde. Alles klopte, op één familie na.

Ik had sinds het teloorgaan van dit stukje straat er
nooit meer een plaatje of foto van gezien. Een groot
deel van mijn kinderen tienerjaren heb ik in en om
dit stukje Zeestraat doorgebracht, en herinnerde
mij nog alle winkels met hun winkeliers en families.
Ik kende ze nog allemaal van naam en zag ze, in
deze belevenis van het verleden, weer in hun winkels bezig, sterker, ik hoorde zelfs hun stemmen
nog.Maar het echt bijzonderewas toch wel dat bijna
al deze families behoorden tot de toenmalige
joodse gemeenschap van Zandvoort. In gedachten ging ik het rijtje van boven naar beneden af.
Bovenaan rechts op no. 17 de sigarenwinkel "Corona" van de farn.Wolff, met dochter Ellie. De heer
Wolff overleed in het begin van de oorlog en zijn
weduwe verkocht de zaak aan Chr.v.d.Vorst uit
Zandvoort, hij was niet joods.
Daarnaast op no.19 de typisch joodse
comestibleszaak van de fam.Blitz, met zoon David
[Detie].
Op 110.21 de koshere slagerij van de Weduwe
Bloemendal, met zonen Philippus en Hartog [Philip
en Harry].
Op no.23 de fotograaf Sal. Bohemen, met zoon
Maurits [Maup].
Op no.25 was meestal een wisselende seizoenwinkel.
En dan aan de overzijde in het witte pand op no.
18 de manufacturen- en modezaak van de
farn,Moscoviter met zonen Freddy en Jacob [Jaap]
en dochter Marianne [Jannie].
--
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Bij de familie Moscoviter waren alle leden geadrecseerd op de Zeestraat no.18, behalve Marianne
[Jannie]. Achter haar naam stond Zeestraat 19.
.
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Dat was aan de overkant, het adres van de
fam.Blitr.
Ik dacht eerst aan een drukfout, tot ik mij herinnerde
dat er tussen Jannie en Detie Blitz wat meer dan
een "goede vriendschap" bestond. Maar hier werd
ze vermeld als een mevr.Blitz.
Toen, met een schok, schoot mij plotseling een
gebeurtenis uit de oorlog te binnen die ik reeds
lang vergeten was en die nu ineens betekenis
kreeg. Met wat terugrekenen kwam ik op het
vroege voorjaar 1942, Ik woonde in die tijd met mijn
ouders op de, wat toen heette Boulevard de
Favauge [nu Barnaart], en direkt achter ons aan
de Dr.Mezgerstraat woonde toen de farn.Jacobs.

Ik was in die jaren bevriend met hun zoon Fred en
het was op zijn verjaardag, 11 Maart, dat het voorval gebeurde. Fred's ouders hadden, zoals het in
de oorlog zo fijntjes werd omschreven, een "gemengd huwelijk". Mevr.Jacobs was van joodse
bloede en haar echtgenoot, de heer Jacobs, niet.
Fred, hun zoon, was dus half-joods. Een situatie
die in die bange jaren, ook voor zijn ouders, een
toch wel onzekere vrijwaring gaf van vervolging
door de bezetter.
Mevr.Jacobs was zeer betrokken bij het joodse leven in Zandvoort en de vrienden en vriendinnen die
op Fred's verjaardag op visite waren gekomen
waren vooral uit het genoemde groepje Zeestraatbewoners. Ik was de enige niet-joodse jongeling in
het gezelschap.
Aanwezig waren behalve mijn persoon: Jannie
Moscoviter, Jaap Moscoviter, Maurits Bohemen,
Detie Blitz en nog een jongen en een meisje die
niet uit de Zeestraat, kwamen maar die ik wel kende
en wier naam ik mij niet meer herinneren kan.
Het was het begin van de donkere tijden voor joods
Nederland. Een tijd van vernedering, uitsluitingvan
het openbare leven, vervolging en de dreiging van
deportatie.
De Duitsers waren begonnen in verschillende gemeenten in Noord-Hollanclde joodse inwoners te
gelasten binnen 24 uur huis en haard te verlaten,
en slechts met medeneming van wat lijfgoed naar
Amsterdam te vertrekken. De huissleutel moest bij
de politie ingeleverd worden waarna de woning zou
worden "verzegeld". In Amsterdam moest met hulp
van de Joodse Raad naar onderdak worden gezocht. De hoofdstad zou verzamelplaats gaan worden voor alle joden uit west-nederland om daarna,
zoals later zou blijken, naar Westerbork overgebracht te worden, het voorportaal tot de
vernietigingskampen in Duitsland en Polen, Zoen
nog misleidend '"werkkampen" genoemd.

Deze onzekere toekomst beheerste op dat moment het leven van al onze joodse dorpsgenoten.
Desondanks was er die avond van de Ile Maart
ogenschijnlijk een zekere ontspannen sfeer in ons
gezelschapje van jonge mensen.
Ik had wat grammofoonplaten met Engelse en
Amerikaanse dansmuziek meegebracht en heikele
onderwerpen werden in de gesprekken bewust vermeden. De avond kabbelde voort, totdat er omstreeks 10 uur plotseling heftig werd aangebeld.
Fred, die bij de pick-up stond, zette onmiddellijk
de muziek af en men keek elkaar aan met zekere
spanning. Je kon in die jaren op zo'n moment van
alles verwachten.
Fred's vader trok de kamerdeur achter zich dicht
en ging behoedzaam open doen. De woning was
een bovenhuis en toen de voordeur geopend was
klonk er op de trap naar boven een opgewonden
stem.
De deur vloog open en binnen kwam de heer
Moscoviter. Hij was totaal buiten adem van het
harde lopen en trappen klimmen en zijn magere
gezicht was lijkbleek. Hij was duidelijk erg overstuur. Vlak bij de deur stond een eetkamerstoel met
de leuning naar hem toe en hij greep met beide
handen die leuning om steun te roeken. Toen zei
hij hijgend, op een toon alsof het allemaal al verwacht was: "Nou, het is rover hoor, morgen moeten alle ongehuwde joden van 18 jaar en ouder
Zandvoort verlaten," en tot zijn kinderen, "Jullie gaan
onmiddellijk mee naar huis". De schok die zijn
mededeling teweegbracht was groot . Kreten van
ongeloof en ontzetting klonken alom. De meisjes
begonnen te huilen. Jannie die midden in de kamer stond sloeg haar handen voor haar gezicht en
snikte hartverscheurend. Er begon zich paniek af
te tekenen. Toen vloog Detie Blik overeind, sprong
naar Jannie toe en riep, terwijl hij het huilende
meisje aan een pols meetrok naar de deur, " Kom
mee Jannie, dan trouwen wij vanavond nog". Samen renden ze de kamer uit en de trap af, gevolgd
door, raadgevingen roepende broer Jaap en vader Moscoviter. De anderen volgden in haast, jassen van de kapstok grissend.
In een oogwenk was de kamer leeg en waren er
alleen nog opgewonden stemmen op de trap naar
beneden. De voordeur sloeg dicht, en het was ineens doodstil. Ik stond beduusd tenijde en wist niet
wat te zeggen. Ik besefie op dat moment nog niet
de ernst van het gebeurde en vond het maas een
zoveelste pesterij van de Duitsers.
Fred Jacobs die nog bij de pick-up stond verbrak
de stilte en zei, lakoniek als hij was, "Nou, dat was
het dan", terwijl hij zijn moeder die erg bleek was

geworden veelbetekenend aan keek. Ze zei niets,
maar begon langzaam, wat afwezig, kopjes en glazen te verzamelen. Toen ze mij passeerde met het
sewiesblad draaide rij zich om en zei zachtjes, met
tranen in haar ogen, haar schouders wat gelaten
ophalend, "Ach, ga jij nu ook maar naar huis jongen".
Ik weet nog dat ik alleen begrijpend geknikt heb en
mijn grammofoonplaten bij elkaar heb gepakt om
stilletjes te vertrekken. Het was een triest einde van
de verjaardag. Natuurlijk is het niet waarschijnlijk
dat Jannie Moscoviter en David Blitz nog diezelfde
avond in het huwelijk zijn getreden. Misschien wel
volgens joods ritueel, maar dan toch niet voor de
wet. Vermoedelijk is dat wat later in Amsterdam
gebeurd.
Dr,J .Presser schrijft in zijn boek "Ondergang" dat
in Amsterdam, in de twee maanden die er nog restten voor de uiteindelijke deportaties begonnen, honderden joodse huwelijken bij de Burgerlijke Stand
werden gesloten, omdat er toen een maatregel
door de Duitsers zou worden gehanteerd, waarmee allereerst ongehuwden naar de 'berkkampen"
zouden worden gestuurd. Misschien heeft zo'n huwelijk enig uitstel gegeven. Met uiteindelijke lot was
voor iedereen door de bezetter al bepaald.
De avond van de 1le Maatt 1942, toevallig de verjaardag van Fred Jacobs, was voor de Zandvaortse
joden het begin van het ontzaglijke drama dat zich
in de volgende maanden over hen zou voltrekken.
Op 12 Maart moesten dus de ongehuwde tieners
vertrekken. Op 13 Maart kregen alle overigen de
aanzegging om te volgen. Meer dan 300 joodse
ingezetenen overleefden de rampjaren niet. Zij
werden allen op afzichtelijke wijze om het leven
gebracht.

David Blitr stierf, 25 jaar oud, op 15 Maart 1945,
ergens in midden-Europa.
Marianne Blitz-Moscoviter, 23 jaar oud, op 6 September 1944 in de omgeving van Auschwitz.
David's moeder was reeds op 2t September 1942
omgekomen, zijn vader op 31 December 1942.
Beiden waren 44 jaar oud.
Jaap Moscoviter op 31 Maart 1944, gelijk met zijn
vader Levie Moscoviter, waar is niet bekend. Jaap
was 21 jaar, zijn vader 51.
Freddy Moscoviterwas pas 3 jaar oud toen hij werd
omgebracht.
Hij stierf samen met zijn moeder op 7 September
1942 in Auschwitz. Mevr.Moscoviter was 42 jaar.
Eveneens op 31 Maart 1944 stierven Maurits
Bohemen en Harry Bloemendal, resp. 19 en 23 jaar
oud.

Maurits vader overleed 1 maand eerder, 48 jaar
oud.
Harry's moeder, de Wed.Bloemendal, werd samen
met haar zuster op dezelfde dag vermoord als
Mevr.Moscoviter n.l. op 7 September 1942.
Toen de oorlog was afgelopen en wij, overige
Zandvoorters, begonnen terug te keren van onze
evacuatie-adressen trof ik het stukje Zeestraat nog
aan. Er was vrijwel niets meer over van de panden
dan de muren en het dak. Alles was leeggesloopt
en had enige jaren in weer en wind open gestaan.
Eind 1946 zijn ze als onherstelbaar alsnog afgebroken. Slechts één telg uit de gezinnen die er gewoond en geleefd hadden heeft kans gezien te
overleven door in Amsterdam onder te duiken. En
wel de oudste zoon van de Wed.Bloemenda1 van
de slagerij*Hij zou in latere jaren nog een bekende
Nederlander worden als Philip Bloemendal, redacteur en beroemde commentaar-stern van het
Polygoon bioscoopjournaal. Hij sloot zijn loopbaan
af als directeur van de filmmaatschappij. Toen ik
hem, inmiddels alweer zo'n 25 jaar geleden, eens
aan de telefoon kreeg en mijn naam noemde met
"uit Zandvoort" erbij , was zijn abrupte reactie: "
Zandvoort! Daar heb ik een hele slechte herinnering aan."
Ik kon slechts beamen dat ik daar alle begrip voor
had, en daar lieten we het maar bij en gingen over
tot het doel van ons gesprek.
Philip Bloemendal is nu helaas ook niet meer, hij
overleed op 22 Februari 1999 op 80-jarige leeftijd..
Ik vernam omstreeks dezelfde tijd dat ook Fred
Jacobs inmiddels was overleden, zodat ik nog de
enige getuige ben van die afschuwelijke avond in
1942 die het u nog kan verhalen. Bij deze dan.
George H.Kiefer

I*

Voorjaar 2001

N.B.
In het boek "Oud Zandvoort vanuit de lucht", dat
recentelijk onder auspiciën van het genootschap
werd uitgegeven zijn op de foto van de kale vlakte
na de sloop van het zeefroni uit 1946 de vijf winkels nog zichtbaar. (foto no. 16516) Geheel links
aan de Zeestraat staat eerst een groot woonhuis,
in de volksmond het huis van Juff r. Visser genaamd,
met daarnaast nog duidelijk de resten van de winkel-panden. Ook de witte winkel van de familie
Moscoviter, aan de overkant op de hoek, is dan
nog aanwezig. G.H.M.
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Swaluestraat 13 en f 5, hoek Pakveldstraat
Een foto om herinneringen bij op te halen.
Veel dank aan mevrouw Loes Hogkamer-Prinsen, Huize Gerarda werd in die jaren bewoond door
die deze foto tegenkwam bij haar schoonmoeder de weduwe Klaasje Koper, eveneens geboren
mevrouw Geertje Hogkamer-van der Werff. Zij is Koper.
familie van de melkslijter D. van der Werff die in de In de bezettingsjaren vinden wij op nummer f 3 de
Pakveldstraattegenover het Lippleintje woonde (het familie Hogkamer-van der Wetff terug en op nummer 15 een kapper en begrafenisondernemer,te
huis staat er nog).
weten
de heer Kuik.
De foto is uit de twintiger jaren, maar de namen van
Diens vader J.O. Kuik had begin 1900 een
de huizen dateren uit begin 1900.
De huizen kregen toen een naam om een sjieke in- barbierszaak op het Gasthuisplein 2, waar later
Jan de Roode in kwam.
druk te maken op de zomergasten.
In Zandvoort bestonden verhuurbedrijven die re- In het hoekhuis Pakveldstraat32 woonde drie Koclame maakten in de "Badkrant", uiteraard onder ning (Pries) en de kapperszaak is later overgedaan aan de heer Haagen. Het hoekhuis kwam
toevoeging van de naam van het betreffende huis.
In de adressering werden de namen ook genoemd, vrij en daar kwam de heer Grebber, van beroep
bijvoorbeeld: Huize Johanna, Swaluéstraat 13, Zand- stoffeerderlbehanger, te wonen.
In 1975 kwam het bericht dat het ministerie geen
voort-Bad.
subsidie
wilde geven voor behoud van de nog
Op nummer 13 werd de bovenetage bewoond door
mevrouw de weduwe A. van der Weríf, geboren G. overgebleven woningen in de Noordbuurt, waarna
de Gemeente al te voornarend is overgegaan tot
van Velzen.
De benedenverdieping werd verhuurd aan de heer herkaveling van de buurt, waarbij bijna alle oude
J.H,G. Weenink, directeur van de Stoomwasserij woningen alsnog werden afgebroken, mits de ei"Hollandia" in de Pakveldstraat en aan de heer A. genaar dat wilde.
Donkersloot, die colporteur (deurverkoper) van be- Daarom zijn deze oude panden op de foto, die In
roep was. Ook nummer 15 werd doorlopend ver- l 976 onder de slopershamer kwamen, helaas
huurd aan zomergasten; enkele kamers van dit pand slechts een herinnering,
werden gehuurd door een zekere heer H.H. de Jong,
kantoorbediende, terwijl ook de heer P. Flietstra,
Jb Kerkman Azn .
schilder van beroep hier enkele kamers huurde.

Dertig jaar in goed gezelschap

te kunnen zijn van dit schouwspel.
De eerste vissershutten die tegen de reep aan
werden gebouwd waren te zien, evenals de visserspinken die op het strand werden getrokken. Pas
tater kwamen bomschuit, sloep en vlet.
Het badleven toen en nu werd in de schijnwerpers
gezet.
Beelden van de toeloop tijdens de onthulling van
een in de branding gevonden kistje in de vijftigerjaren, ontlokten de aanwezigen veel reacties omdat er nogal wat bekende Zandvoorters op te zien
waren.

Een feestelijke viering van een jubileum
Zonder veel ophef vooraf, werd op 2 februari j.1. met
de leden het feit gevierd dat 30 jaar geleden het
Genootschap Oud Zandvoort werd opgericht.
Helaas moesten we een aantal van onze vaste
bezoekers missen tengevolge van de door
sneeuwval slecht begaanbare wegen,
De geschiedenis van ons oude dorp vertellen is
één van de kenmerken van de vereniging, deze geschiedenis beschrijven gebeurt al sinds 20 jaar in
het blad "De Klink".
De redacteur van het allereerste uur gaf na 10jaar Na de pauze vertolkte het accordeon sextet "Qe
de pen over aan Maarten Weber; Maarten op zijn Davida's" 2000 op mooie wijze enkele bekende
beufl deed dit na de tweede 10 jaar. Voor al het muziekstukken. Eén van de stukken werd onderwerk door hem verricht verzocht de voorzitter de steund door een contrabas hetgeen zeer bijzonder
leden om een bindende voordracht, teneinde Maar- klonk.
ten tijdens de eerstvolgende jaawergadering tot
erelid van het Genootschap te kunnen benoemen. Uiteraard was er ook weer een verloting; naast de
Zijn voorstel werd met applaus begroet en onder- traditionele klederdrachtpop waren er drie ingelijste
prenten van Bing & Braet en zes prachtige
steund.
De avond werd met een aantal gongslagen geo- amaryllisbollen.
pend waarbij de vraag werd gesteld wie van de De avond werd besloten met enkele meezingers
aanwezigen dit geluid herkende.
en eindigde met het Zandvoortse volkslied.
Slechts een enkeling herinnerde zich dat deze gong Om een uur of half twaalf vertrok eenieder; tevrewerd gebruikt tijdens de toneelvoorstellingen in den en vooral voorzichtig vanwege de dikke laag
"Monopole" en in "Zomerlust". Met de eerste slag sneeuw.
werd het publiek op de plaatsen verzocht, bij de
tweede slag werden de lichten gedoofd en bij de Jb Kerkman Azn.
derde slag werd het doek geopend.
Deze prachtige en historische gong heeft het Genootschap van de heer Kiefer ten geschenke gekregen.

Het motief van deze genootschapsavond was "het
strand". De heren Victor Bol en Wim Kruiswijk van
het Juttersmuzeeum namen ons mee langs de
vloedlijn waar van alles en nog wat te vinden is.
Gereedschappen van vissersschepen, scheepsafval, maar ook zaden afkomstig van bomen uit het
Arnazonegebied en oude walvisbotten.
Het Muzeeum bezoeken is zeer de moeite waard;
tengevolge van de aangroei van zeediertjes zijn
sommige tentoongesteldevoorwerpen ware kunststukken.
Ger Cense vertoonde een serie dia's waaruit blijkt
dat het strand reeds vanaf de middeleeuwen een
geschikte plek blijkt voor tal van activiteiten.
Eeuwen geleden werd door oprukkende legers
gebruik gemaakt van het harde zand bij wijze van
heiweg en als verbindingsweg.
Toen prins Maurits zich ooit met zijn zeilwagen op
het strand vertoonde liep iedereen uit om getuige

Het Zandvoorts Museum
Van logement tof museum

Het gebouw aan de Swaluestraat is gebouwd in
1897 als woonhuis in opdracht van mevrouw van
Velzen van Duivenvoorden, die oorspronkelijk uit
de buurt van Noordwijk kwam.
De eerste steen werd gelegd door haar 20-jarige
dochter Clara van Velzen op 12 oktober 1897. Zij
trouwde met Joseph Vosse van de Haarlemmerstraat 18 en bleef na haar huwelijk hier wonen
tot 1925.
In l919 werd hun dochter Cara Vosse geboren, die
later religieuse werd in de buurt van Helmond. Zij
heette zuster Angelien.
In 1925 werd het pand verkocht aan de gemeente
Zandvoort, die er het Gemeentelijk Oude Mannen
en Vrouwengacthuis van maakte.
Talloze Zandvoortse ouderen hebben er van een
rustige oude dag kunnen genieten.
In 1942 besloot het gemeentebestuur om de naam
te wijzigen in Gemeentelijk Verzorgingstehuis. Dat
is zo gebleven tot 1 novernber 1973. De toenmalige bewoners zijn op die datum verhuisd naar het
Huis in het Kostverloren aan de burgemeester
Nawijnlaan en de Hulsmanhof aan de Nieuwstraat
alhier.

Het gemeentebestuur besloot in beginsel om in het
vrijgekomen pand een Zandvoorlse oudheidkamer
in te richten. Op verzoek van Burgemeester en
Wethouders heeft het bestuur van het Genootschap
Oud Zandvoort nadere plannen daartoe uitgewerkt.
Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de opening
van het Cultureel Centrum in juni 1977. Er zijn expositiesgehouden, koffieconcerten, toneel- en filmvoorstellingen, voordrachten, spreekbeurten etc.,
etc.
Na enige jaren zijn de taken als Cultureel Centrum
aanmerkelijk verminderd en werden er allerlei tentoonstellingen, van zeer uiteenlopende aard, georganiseerd.
Ook werd de historie van Zandvoort getoond, o.a.
in de vorm van stijlkamers e,d.
Al vanaf 1985 zijn er plannen geweest om in het
gebouw uiteindelijk een plaatselijk historisch museum te vestigen.
Na heel veel discussies, vergaderingen en politieke besluiten etc. heeft het geheel gerenoveerde
museum uiteindelijk haar deuren geopend in november 2000. Het behoudvan het pand is een aanwinst voor de Zandvoortse Cultuur.
B. Krol

Foto: l juni 1927, afscheid vader en moeder Jacob Koper en Leuntje Koper {ome Jaap en tante Leuntje) en installatie
alszodanig van W. Schaap en E. Schaap-Palsen. Staande van l.n.r.: C. Slegers, J. Beeckman (oud-burgemeester), F.
Jellema (secretaris), W. Schaap, Jht. C.J. Speelman (gemeenteontvanger), C.A.C. Gunter en T. Molenaar. Zittend v.n 1.n.r.:
H. van Alphen (burgemeester), Jac. Koper (vader), Leuntje Koper (moeder), Dr. C.A.H. Gerke en J. Hollenberg.

1

1

OP-Z t
ciBu~.~o,p
IaloH UEA s i y ~ a ~
'plauuan yeey azap da 60u Ieels uaJoUnnA apno ap y 0 0 unasnm s~oonpuspUEA I!zaq Iaq u! ua uoonpus~
lapuqyeog
slayea *yiuv uen, anef3l!n uaa s! U ~ E Y
aa 'prhl a!p ]!n djop suo uen plaeq pao6 uea n Iqay Janol E sjuawap~ddesap
$3sjajoy sap ajq 3ane a p u q l o ~
~ J O Nnp .lam ap su!eg $ o o n p u ~ap a p ~ n gazap do ,006C p u o ~
ulnJiua3 ~oonpuezyesy

L

Het museum eind jaren vijftig. Op de achtergrond kunt u nog het Chinese restaurant Chong Hai zien. dat in juli 1977 tegen
de vlakte ghq.
1973: ~ e i e ë n t e l i j k
Verzorgingshuis. Swaluestraat l . met voormalige Commissie van Advies van het huis. Van links naar
rechts: Zr. G. Bokma, de heer D. Vader, mevr. S.H. Hassink-Velthuijsen,de directrice mevr. N. de Haas-van Loon, mevr. A.H.

den Duijn-Huisma,de directeur gemeentelijke sociale dienst J.C.M. van Eijk en wethouder K.C. van der Mije Pzn.
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Bijzonderheden ten aanzien van het niet gebaad worden. Wanneer een persoon weigen2 aan de waarschuwingen en aanmaningen van
baden in zee, seizoen 1919-1920.

de badmeester of de badknecht, om niet verder te
De wettelijke bepaling terzake voor het nemen van gaan of terug te keren, te voldoen, mag hem gene
zeebaden is als volgt door de gemeenteraad be- badkoets meer vexstre kt worden of gelegenheid
gegeven worden tot baden en zijn badmeesters of
paald.
Het badseizoen vangt aan op 1 juni en eindigt op badknechtenverplicht hiewan kennis te geven aan
de exploitanten van de zeebaden en aan de 'Bur30 september van elk jaar.
Tussen de strandpalen 64 en 68 is het verboden in gemeester, die de andere badexploitanten daarzee te baden zonder zwembroek, badhemd of bad- mede in kennis stelt. Deze mogen aan bedoelden
mantel of zonder gebruikmakingvan een badkoets. persoon daarna ook gene gelegenheid meer geBuiten de door Burgemeester en Wethouders als ven tot het gebruikmaken van zeebaden, In bijronstandplaats voor bad- en kleedkoetsen aangege- dere gevallen kan hierop ene uitzonderinggemaakt
worden, te beoordelen door Burgemeester en
ven plaatsen mag niet in zee worden gebaad.
Voor 1 juni en na 30 september mag niet in zee Wethouders.
gebaad worden, tenzij met vergunning van Burgemeester en Wethouders. Bij onstuimig weer is het Jb Kerkman Azn.
TARIEFVOORZEEBADEN
baden in zee verboden, te beoordelen door BurDe prijs van een zeebad, met gebruik van twee handdoegemeester en Wethouders.
ken bedraagt:
De exploitanten van de badinrichtingen moeten,
Voor een enkel bad minstens
f. 0,40
hoogstens
f. 0,60
wanneer en zolang door hen baden gegeven worVoor een abonnement van
den, op het door hen gepachte gedeeite strand
10 baden rnrnstens
f. 0,35
steeds aanwezig hebben:
hoogstens
f. 0,55
Voor een abonnement
a. een roeibootje, hetwelk gemakkelijk in zee gevan 25 baden minstens
f. 0,30
bracht kan worden en goed zeewaardig is, te behoogstens
f. 0.50
oordelen door Burgemeester en Wethouders;
Huurprijs voor een badcostuum
f. 0,20
Huurprijs voor een zwembroek
f. 0,10
b. een reddingsboei met lijn:
Huurprijs voor een extra handdoek
f. 0,05
C. een lange stok, waaraan een lijn bevestigd is
van minstens 50 meter;
TARIEF VOOR HET HURENVAN STRANDSTOELEN
Het tarief voor het huren van éénpersoons strandstoelen
d. een verbandkistje.
bedraagt per stoel
Deze voorwerpen moeten op ongeveer 15 meter
Per uur hoogstens
f. 0,20
afstand van de plaats, alwaar de baden gegeven
Per dag minstens
f. 0,30
hoogstens
f. 0,50
worden, aanwezig zijn en mogen gedurende het
Per week minstens
f. 1,25
geven van baden nimmer voor andere doeleinden
hoogstens
f. 1,75
gebruikt worden.
Per maand minstens
f. 4,00

Gedurende het baden in zee zal steeds een badmeester of badknecht bij de badenden aanwezig
moeten zijn; zij moeten goed kunnen zwemmen en
voorzien zijn:
a. van ene schelle fluit of ander schelklinkend of
goed geluidmakend instrument, waarmee de
badenden, welke zich volgens hun oordeel te ver
wagen, kunnen worden teruggeroepen;
b. van een gordel met haak, waaraan bevestigd is
een lijn met een stok of ene kurk, welke hij naar
personen, die in gevaar van verdrinking verkeren
en die hij niet spoedig kan bereiken, kan toewerpen;
c. van een scaphander, die hij steeds gedurende
het baden moet dragen.
Het terrein over hetwelk hij toezicht heeft, mag niet
groter zijn dan 75 strekkende meters. Zonder aanwezigheid van een badmeester of badknecht mag

hoogstens
Per seizoen minstens
hoogstens

f. 6,OQ
f. 11,OO
f. 20,00

Bad-Arti kelen.
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16.J. Zwemmer (Poetje)
17. Mw. L.paap-Bol
18. Mw. R. de Jong-van Koningsbruggen
19. E. van Koningsbruggen
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20. Mw. S. van KoningsbruggenDemes
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44. ...........................
15, C. de Jong

De Algemene Nederlandse
Bouwarbeidersbond, afdeling
Zandvoort, ging er in het verleden
tijdens de bouwvakvakantie een
zaterdag in 1953 op uit met de
bus van touringbedrijf Kerkman.
Schiphol was in de vijftiger jaren
een geliefde bestemming. Immers, men zag de vliegtuigen wel
overvliegen, maar hoe groot ze
waren en welke accommodatie
ze hadden, was onbekend. Bijgaande foto toont het complete
gezelschap voor een KLMConstellation-Curagao.

45. ...........................
46. ...........................
47. A. Koper
48. M.Slagveld
49. Mw. J. van de Bos-Bol
50. S. van de Bos
51. Mw. Keur-Groen 52. J. Keur (van Woud)
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57. Mw. G. Weber58. S. Weber
59. Mw.M. WeberGO. J. Weber
61. Mw. B. Drommel
62, Mw. Van Leeuwen63. C. van Leeuwen

Tengevolge van een fout van de
ambtenaar van de burgerlijke
stand is de naam Dernec i.p.v.
Termes.
Met dank aan de nabestaanden
voor opgave van de namen.

De garage van Keizer Wilhelm
aan de toenmalige Straatweg naar Zuid Zandvooti

1

De nu enkele jaren geleden gesloopte garage,
waarin Herman Kooijmansinds 1952zijn autobedrijf
had, is gebouwd in 1909-1910 aan de toen meest
zuidelijke straat van Zandvoort, de huidige Brederodestraat.
Het was een zwaar solide gebouw, hoog en statig,
met twee vlaggenmasten op het dak. Alleen aan
de hoge schuifdeuren kon je zien dat het iets met
auto's te maken had. Het leek eerder op een concert- of overheidsgebouw. In het middendeel, wat
zeer hoog was, kwam door de rondom geplaatste
groene ramen mooi, rustig licht. De vloer bestond
uit gemetselde stenen, welke in patronen in diverse
kleuren uitgevoerd waren. Het gebouw was centraal verwarmd met lange ribbenbuizen langs de
muren. De kranten uit die tijd schreven dan ook vol
bewondering over die reuzengarage te Zandvoort.
Het is best mogelijk dat dit de eerste in Nederland
gebouwde garage was.
Hoe kwam dit gebouw tot stand in een tijd dat er
weinig automobielen waren, welke gemakkelijk in
koetshuizen hun onderkomenvonden? De oorzaak
was Keizer Wilhelm van Duitsland, die in die jaren
veelvuldig in Zandvoort vertoefde en dan ook zijn
Benzen en Maybach's meebracht. Het Zandvoortse
klimaat is wel goed voor mensen, maar de auto's
van de keizer vonden het maar niks en lieten het
vaak afweten door de zoute dampen en het zand,
wat ieder scharnierend of schuivend mechaniek liet
weigeren of vastlopen. De Duitse gezant of consul
in Amsterdam besprak deze zaken met zijn vriend
J. Leonard Lang, importeurvan auto's en rijwielen,
die wel een oplossing wist. "Als jullie hem van mij
huren, bouw ik een mooie garage voor de keizer
en komt er ook een goede inrichting in, zodat er
ook gepoetst en gesleuteld kan warden.door de
chauffeurs en mechaniekers. We maken ook een
kuil, waardoor er ook onder de auto's gewerkt kan
worden", aldus Lang. Zo is deze garage tot stand
gekomen; de Amsterdamse bouwkundig ingenieur
M.W. Leliman heeft het gebouw ontworpen, N.V.
Maatschappij Villabouw te Zandvoort heeft het gebouwd.
De keizer kon zijn exclusieve auto's tegen het
Zandvoortse klimaat beschermen en zonder probleem gebruiken. Dit heeft Wilhelm, als hij geen
oorlog voerde, tot 19f 8 volgehouden. Daarna was
het uit met de pret: de Duitsers kregen genoeg van
hem, waarop hij in asiel ging in Nederland, waar hij
overigens weinig bewegingsvrijheidkreeg van sijn

familielid Wilhelmina.
J. Leonard Lang, nu importeur van FIAT auto's, zag
toen ook geen brood meer in een dorpsgarage te
Zandvoort.
Een koper vond hij in Piet van de Geer (geboren
1861,getrouwd in 1892), een actieve Zandvoortse
ondernemer, welke aan de Parallelweg reeds vanaf
1902 een garage exploiteerde. Nouja, garage.. .hij
hield er ook veilingen, want van de enkele auto's
die er waren, kon je niet leven. (De dorpsomroeper
Klaas Zwemmer, roepnaam Klaas de Zeebeer,
kondigde de veilingen aan met "grote veiling in de
garazeeeee"). Wet echte garagewerk gebeurde in
de Brederodestraat.
Piet van de Geer had vele zonen en dan kunje van
alles verwachten. Alles wat met metaal te maken
had deden de van de Geers: loodgieter, koperslager, zinkwerker, smid, fietsenmaker en .....autois.
Reclame maken was hem ook wel toevertrouwd.
Met achter zich aan een vierpersoons fiets, waarop
achterelkaar gezeten, evenzoveel van zijn kinderen van 14,12, l O en 8 jaar oud, allen met uniforme
pakjes, ging hij met sijn eigen fiets en een trompet
door de regio. In de ons omringende dorpen blies
pa uit alle macht op zijn trompet, zodat er veel kijkers attent werden gemaakt op rijn werkstukjes.
Piet de Geer had ook een filiaal aan de Kerkstraat
13.
Terug naar de garage. In 1936, Piet van de Geer
was toen 75 jaar, vond hij het welletjes en verkocht
de garage in de Brederodestraat aan de heer
Voogd. Voor zover bekend was Voogd, komende
uit Haarlem, een hobbyist, De monteur, die met hem
meekwam, van Pelt, nam later de zaak met pand
over. Van de oorlogsjaren is ons niet zoveel bekend, wel dat de Duitsers in de garage zaten.
In 1950 kwam Heman Kooijman in contact met van
Pelt daar deze de garage wilde verkopen, omdat
hij ging emigreren. Zij werden het niet eens, omdat
het geheel verouderd was en er veel geïnvesteerd
moest worden, De heer Busé kocht later de gai niet zo geslaagd,
,rage, maar vond het i
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G e e r je door de garage heenkijkt, zie je h

waardoor op idecember 1952 de garage toch in
eigendom kwam van H. Kooijman.

Wat had hij toen: een gebouw met allure, vrijwel
nog in de originele staat van 1910, waar je zo een
museum kon beginnen, maar als autobedrijf.....nee,
dat vroeg om een andere uitstraling. Al snel werden er plannen gemaakt om dit gebouw te moderniseren. Het naast de garage braakliggend stukje
grond, wilde de familie Slagveld (drie bejaarde familieleden) wel verkopen. Deze grond werd betrokken in de verbouwing, die na 1,5 jaar (eind
1958) gereed was. (Slagvelds zoon had toen een
houthandel in een pandje, gelegen aan het zandpad tussen Brederodestraat ien de R.K. kleuterschool aan de Lijsterstraat). Aardig is te melden
dat Herman Kooijman tijdens de verbouwing pakken Duitse Marken uit 1923 vond, die behoorlijk
waren aangevreten door de muizen doch onderwijl toch waardeloos waren geworden.
Van huis uit opgegroeid tussen de auto's, handelde
H. Kooijman vanaf het begin ook in auto's, naast
de stalling en het onderhoud. Zijn eerste agentschap was dealer van Lloyd en Goliat. Later kwam
daar Skoda bij. Weer later het hoofdagentschap
van de Rootes Group, met Hillman, Sunbeam en
Humber, gevolgd door DAF, wat later Volvo
werd.Eind jaren 80 was wel duidelijk dat een dergelijk bedrijf, met behoefte aan steeds meer ruimte, niet meer in het centrum van het dorp paste.
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Een andere bestemming was ook niet haalbaar.
Hoe dan ook, woningbouw op deze plaats was de
beste oplossing. Daar zijn wel enkele jaren overheen gegaan, totdat onze medewerkers, waarvan
verschillende de beste tijd van hun leven in het bedrijf werkten, een andere plaats in de maatschappij
hadden gevonden. Aanvang van de sloop was een
feit op i 1 september 1995. Nu staat er in volle glorie Appartementencomplex Brederode.
Wilhelm, bedankt, wij hebben ervan genoten.
Verteld door Herman Kooijman

zie ook "De Klink" van juli '97, pagina 14 en t 5.

Nieuwe leden van het Genootschap Oud Zandvoort (bijgewerkt tot 19 maart 2001
Abeelen Dhr.P,
Berg Dhr. W. van den
Berg Mevr, S.M. van den
Brouwer Mevr. L.
Bsune Fam. P.
Corper Dhr. A.
Draijer Dhr. C.
Drost Dhr. W.
Gellekom Mevr. H.J. van
Kas-Poster Mevr. W.J.S.
Keur Dhr. E.
Keur Dhr. ~ . í .
Knotter Dhr. R.
Koekelt-deJong Mevr. A. v.d.
Koning Dhr.H.
Kooijman Dhr. H.P.
Koper Dhr. G.
Koper Dhr. H.
Kraaijenoord Dhr. J.
Kuin Dhr.P.A.H.
Mettes Dhr, J.
Mije Drs. S.D. v.d.
Paap Dhr. A.
Paap Fam. J.
RenthergemFam.T.enS.van
Roest M.A.J.
Roode Fam. B.D.M.
Seders Fam.G.
Steggerda Fam. R.
Sweerts Dhr. V.
Tol-Lochmans hAevr.L.
Veldhuisen Dhr. G.
Vente Fam. R. de
Versteege Mevr. G.L.
Visser Dhr.P. Th.
Wetfí-Mije Mevr. D. v.d.
Wilmink Drs. G.J.G.
Ygosse Dhr.U.K.

Willern Drayerstraat 16
2042 EC ZANDVOORT
Raadhuisctraat 83
2101 HD HEEMSTEDE
Zandvooflselaan 181
2042 XL ZANDVOORT
Duinweg 60
2082 CC SANTPOORT-zd
Kochstraat 5
2041 CE ZANDVOORT
Marisstraat 11
2042 AH ZANDVOORT
Dr J.G. Mezgerstraat 42
2041 HC ZANDVOORT
Brederodectraat 30
2042 BE ZANDVOORT
Boul. Paulus Loot:73
2042 AE ZANDVOORT
22 Jenkingstr. apt. 10
CAMMERAY N.SW. 2062 Australié
Celsiusstraat 49
2041 TC ZANDVOORT
Flemingstraat 22
2041 VH ZANDVOORT
van Leeuwenhoekstraat 6
2041 VB ZANDVOORT
Lorentzstraat 5
2041 RA ZANDVOORT
Schapenland 9
1991 CT VELSERBROEK
Brederodestraat 26b
2042 BE ZANDVOORT
Kostverlorenstraat44
2042 PH ZANDVOORT
Dr. C.A. Gerkestraat 21 rd
2042 EM Z4NDVOORT
Brederodestraat la
2042 BA ZANDVOORT
Dr. J .G. Mezgerstraat 58
2041 HC ZANDVOORT
Celsiusstraat 79
2041 TD ZANDVOORT
Poststraat 6
2042 HA ZANDVOORT
Kastanjelaan 9
2061 ER BLOEMENDAAL
Burg. Engelbertsstraat68
2042 KP ZANDVOORT
3291 So-Lindsey Loop
Flagstaff, AZ 86001 U.S.A.
HmHeijermansweg 73, kr. 316 2042 XR ZANDVOORT
Hogeweg 106
2042 GJ ZANDVOORT
22242 132 Ave RR2
Maple Ridge B.C.V4R 2T2 Canada
Aalsmeerderdijk l i2
1438 AV OUDE MEER
van Speykstraat 9
2041 KL ZANDVOORT
Meerhoef 57
1981 AD VELSEN-zd.
Stationsctraat 15
2042 LD ZANDVOORT
Secr. Bosmanctraat l la
2041 KR ZANDVOORT
Lorentzstraat 288
2041 SM ZANDVOORT
Hm.Heijermansweg73, kr. l 04 2042 XR ZANDVOORT
Kruisstraat 26
2042 KH ZANDVOORT
Poststraat 6
2042 MA ZANDVOORT
2042 LB ZANDVOORT
Zeestraat 69

"Klinkertjes"
Er zijn veel mensen, die artikelen over en afkomstig uit Zandvoort verzamelen, terwijl er ook personen zijn, die dit kwijt willen. De redactie stelt de Ieden van het GO2 in de gelegenheid in deze rubriek
een gratis advertentie te plaatsen.
Spelregels: alléén voor leden van het GOZ, géen
handelsadvertenties. Vermelding van naam en
adres of naam en telefoonnummer in de annonce
is verplicht.
Klinkertje 4

Wie heeft voor het GO2 de originele Klinken van
jaargang 1981 nummer 1 tm 4, van 1982 nummer
1 en 2 en van 1984 nummer 2? Wij zouden graag
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deze nummers in ons bezit willen hebbent.b.v. herdruk. Uw reaktie aan J. Paap, tel. 571 5967.
Klinken'je 5
Wie weet iets van een noodlanding van een tweedekker op het Zandvoortse strand? Er bestaat een
foto van het vliegtuig, de piloot en mijn vader. Graag
reaktie via de redaktie voor Mieke van de Meij
Klink@@ 6

Gaarne nou de redaktie interieurfoto'svan dorpswinkels uit de 1ste helft van de vorige eeuw willen
ontvangen, alsmede informatie bij wie van de kinderen, (achterlkleinkinderenof anderen nadere informatie kan worden ingewonnen. Gaarne kontakt
opnemen met P. Bluijs

Ons cultureel erfgoed
Daf ons erfgoed ook door toeval behouden kan
blijven, blvkt uit onderstaand artikel.
3%~ @ P L >&R'&
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De secretaris van de Bomschuit Bauwclub komt
op zijn werk de wagenbouwer de heer Loos tegen.
Deze vertelt hem dat hij twee bomen voor de
schulpenkar heeft gemaakt.
Op de vraag waar deze kar dan wel mag staan luidt
het antwoord: in de "Pliesiegarage",rijnde de voormalige garage Smit aan de Van Alphenstraat.
De voorzitter gaat direct naar de betreffende politie-ambtenaren en krijgt het bovenstaande bevestigd, maar krijgt daarbij tevens de verontrustende
mededeling dat de kar vit de garage venivijderd
zal worden.
In verband met sloopwerkzaamheden moet de garage leeg worden opgeleverd, hetgeen betekent
dat ALLES naar de vuilstort gaat.

Volgens de alom bekende Mijn-Naam-Is-Haasmethode wordt snel een sleutel georganiseerd en op
zaterdagmorgen om half zeven wordt de kar met
vier man sterk "geleend en naar het Bomschuitclublokaal gebracht.

Hier wordt de kar voor een grondige revisie gedemonteerd; er zijn namelijk nogal wat beschadigingen en ontbrekende onderdelen.
Na cfe revisie wordt de kar weer opgebouwd en op
1J oktober 1985 aan de heer Machielsen, burgemeester, aangeboden. Deze draagt op zijn beurt
de kar over aan het toenmalige Cultureel Centrum,
alwaar de kar opnieuw wordt gedemonteerd en
uiteindelijk op de binnenplaats weer wordt opgebouwd.
Het verhaal is hiermee nog niet afgelopen; de Bom-

schuit Bouwclub houdt ons nog even in spanning
en zal in een van de volgende Klinken verslag doen
van de verdere wedewaardigheden van deze historische schulpenkar.
Bent u geïnteresseerd in al die prachtige historische vaartuigen, bouwwerken enz. die door de leden van de "Bomschuit Bouwclub met kennis,
liefde en vaardige handen worden gemaakt, neemt
u dan contact op met de heer Bakker, secretaris,
telefoon 023-571 5836. Of kom eens langs op de
clubavond: elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur, in
heb gebouw van het voormalige gasbedrijf, Tolweg
1o.

De Bomschuit Bouwclub heet nieuwe leden van
harte wel kom!

Losse verkoop "De Klink":
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Adreswijziging en aanmelden nieuwe leden:
mevrouw E. Hoogervorst-SchuitenOosterstraat 1,2042 VE Zandvoort,
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2042 PL Zandvoort
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Werkgroepen Genootschap:
Indien u zelf actief wilt deelnemen aan onderzoek van Zandvoorts historie, dan
zijn er de volgende werkgroepen:
- Genealogie,contactpersoon Arie Kaper, 023-571 8441.
Monumenten &grafstenen, contactpersoon Jaap Kerkman Asn,
023-571 50 13.
Zelf kunt u ook het initiatief nemen om een werkgroep op te richten.

-

Vice-voorzitter:
ir. C.J. Wagenaar
023-571 3999
Secrefaris:

Verzamelingen:
Indien u een oproep wilt plaatsen om historisch materiaal te ruilen of te verkrijgen,
kan dit gratis (maximaal 5 regels) in de rubriek "Klinkertjes." Deze service geldt
alleen voor leden van het Genootschap Oud Zandvoort. De advertentie mag niet
van commerciële aard zijn. Vermelding van naam en adres of naam en telefoonnummer in de advertentie is verplicht. Uw tekst dient binnen te zijn op de sluitingsdatum van de kopij (zie colofon).

Giften:
Indien u het werk van het Genootschap Oud Zandvoort met een - in principe fiscaal aftrekbare - gift wilt ondersteunen, kunt u uw bijdrage storten op onze re'kening van ABN-AMRO te Zandvoort. Hiervoor is het Genootschap u zeer erkentelijk.
Op roek naar een Oud Zandvoorts cadeau?
Iets te vieren, iets te schenken? Denk dan eens aan een ingelijste afbeelding van
een echt Oud Zandvoorts tafereel van "Bing en Braet." U hebt keuze uit twee
kleurenafbeeldingen. Voor nadere informatie: de heer Crabbendam. telefoon 023571 2514.
Opruiming? Voorzichtig, niet weggooien!
Grote schoonmaak, verhuizing of een andere aanleiding om eens op te ruimen?
Indien u spullen, foto's {ook oude familiefoto's met herkenningspunten van ons
dorp), knipsels of andere publicaties over het Zandvoort van vroeger tegenkomt:
a.u.b. niet weggooien! Schenk het aan het Genootschap Oud Zandvoort.
Adver2enties:
M.A.J.M. Crabbendam, 023-571 2514.
Beschikbareformaten: hele, halve, kwart en 116 pagina.
Tarieven op aanvraag.

Folklorevereniging
secretaris: H. Gancner,
telefoon 023-571 5068

Historische Modelbouw Verenigmg
"Bomschuit Bouwclub"
secretaris: H.C. Bakker
telefoon 023-571 5836
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023-571 8441

Penningmeester:
M.A.J.M. Crabbendarn
023-571 2514
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Leden:
A. Joustra-Brokmeier
023-571 5155
J.M.J. Molenaar
023-571 851 9
P.L.A. Bluijs
023-571 8292
J. Kerkman Azn
023-571 5013

S. Paap
023-571 5967

Ereleden:
P. Brune
ir. C.J. Wagenaas
Erepenning:
P. van de Mije KCzn d

Adressen cultuur-historische verenigingen
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Contributie:
Minimaal fl 20,= (excl. verzendkosten) perjaar.
Bankrelatie:
ABN-AMROte Zandvoort,
rekeningnr. 565738305
Giro-rekening: 4206723 t.n.v.
Genootschap "Oud Zandvoort."

