uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

Hé ju, hael jai ewe
een blommetje
bai Jopie Bluijs!

drukkerij
van petegem b.v
in het
van
het oude Zandvoort
Kerkpad 6, Tel: 023-57 12793
Postbus 54,2040 AB Zandvoort

De specialist in al Uw Bloemwerken........

Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 i2060
Natuurlijk, er zijn al aquarel-, teken- en

&
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Kerkplein 6, Zandvoort
Tel: 023-57 13546

Het gezelligste terras
van Zandvoort
Poffers kenne beter
waeter zoipe.....!

DE TROMP WINKEL
@---=??-J
OOK OP ZONDAG GEOPEND!!!

Grote Krocht 3-5,Zandvoort
Tel: 023-5719058

schetsblokken
heel behoorlijop
k van
de kwaliteit,
markt, ook
hoewel men de door ons gebruikte
kwaliteit papiersoorten niet heeft
kunnen vinden,
voor prijsopgave en overige inlichtingen

w

BoekbinderslGrafische Produkten
Kochstraat 4,204'1 CE Zandvoort
TelIFax: 023-57 14124

Brilmode
Oogmeting
Contactlenzen
Zonnebrillen

I
Zandvoort Optiek
Kerkstraat 34-36,2042
JG Zandvoort
Tel: 023-5712466
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"DE KLINK"
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KwartaaIuitgave van

G E N O O T S C H A P
"OUD Z r n V O O R T "

kilde Mamlim.hlmr.

22"jaargang, nummer 87, zomer 2002. Prijs los nummer € 3,=
Redactie "De Klink":

Voorwoord

Peter Bluijs, (hoofdredacteur)

Halfjuni hebt u in een publicatievan de Gemeente Zandvoort kunnen
tezen dat er een monumentenvergunningisverleend voor hetstel van
de balgenkamer en restauratie van het Knipscheerorgel, alsmede
van de toren van de Nederlands Hewormde Kerk aan de Poststraat.
Als Genootschap Oud Zandvoort klinkt dit soort mededelingenje als
(orgel)muziekin de oren. Tijdens de monumentendag kunt u zelf gaan
kijken en luisteren naar dit historisch belangrijkeorgel. Vandaar elders in dit nummer van "DeKlink* meer over dit onderwerp.
'En toen werd er gesloopt*, het artikel van I.Aukema in de vorige "Klinkn,was de vooraankandiging van de bijzondere expositie
w230.000Dakpannennwelke werd gehouden in de Zandvoortse Bibliotheek. De "vergeten" evacuatie en afbraak van de gehele
Zandvoortse kustlijn (l
942 - 1945) werden door Rita Aker en Lou
Koper ovenichtelijk en indringend tentoongesteld. Wellicht hebt u
deze tentoonstelling bezocht of er het nodige in de pers over gelezen, zodat ik mij hier kan beperkentot een welgemeend compliment
aan de initiaüefnemers. Een prachtig onderdeel van de tentoonstelling was de op schaal nagebouwde Noordboulevard. De heer Weeda
liet mij al op de "open dag"van de Bomschuitendub zien waarmee
hij bezig is, met oog voor detail, alsmede het verhaal erachter. In
totaliteit tieen deze schitterende miniatuur een lengte van 17 meter!
Helaas is deze nog nooit in zijn volle lengteaan den volk getoond. Ik
denk dat heelveel Zandwortets (en niet alleen Zandmrters.. ..) een
groot plezier wordt gedaan als deze eens Sn zijn volle glorie tentoongesteld zou worden. Wie neemt het initiatief en wie heeft ruimte? En
laten we daar nou eens niet te lang mee wachtenl Graag wil ik in
deze mntext een regel citeren uit de Troonrede van september 2001,
uitgesproken dmr koningin Beatrix: "De toegankelijkheid van ons
cultureel erfgoed voor een groot en divers publiek vraagt om vernieuwingen in het museaal bestel".
De lezer is ondertussen opgevallen dat in het colofon één naam
ontbreekt. Theo Hilbers heeft te kennen gegeven uit het redactieteam te willen treden, doch zal gelukkig - wel incidenteel e e n redactionele bijdrage aan '138 Klink* blijven leveren. Mede namens onze
lezers wil ik hem bijzonder hartelijk danken voor de vele jaren van
informatieve, maar ook onderhoudende publicaties in dit blad, alsmede voor zijn gewaardeerde inbreng tijdens het redactieoverleg.
Als gevolg van het afscheid van Theo zou de redactie gaarne versterking willen hebben van een aantal mensen met een "goede pen",
historisch besef, enige deskundigheid en hart voor Oud Zandvoort,
om incidenteel ( 2x per jaar) een redactionele bijdrage te teveren.
Een telefoontje van u zou ik op prijs stellen.

Brederodeshat28
2042 BE Zandmrt
023-571 8292 (na 19.00 uur)
p. bluijs@hetnet.nl
Jaap KerkmanAm
Burg. Beeckmanstraat 24
2041 PN Zandmrt
023-571 5013
Arie Koper
W. Kloosstraat 9
2041 BK Zandvoort

M34718441
arie_koper@hotmail.com
Hanneke Molenaar
Westerparkstraat27
2042 AV Zandmrt
023-571 8519
Harry Opheikens

Sumatrastmat 1
21Q3TG Heemstede
0236294884
hoptieikeris@hotmail.com

-

Ledetsadmlnlstratle:
Adreswipging en aanmelden
nieuwe leden:
mevrouw E. HoogervorstSchuiten
Oosterstraat l
2042vEZandvmrt
023-571 8177
r-kqeniorsf@hotmaiI.com

w
Volgende ultgaw "De Klink"

Deze zal half oktober veischijnen.
Tekst edof fotomateriaal uiterlijk
15 augustus bij de redactie aanlevelm.

-

De GOZ-ledenvergadering 2002

1

In afwijking van voorgaande jaren is de jaatvergadering niet gehouden in een strandpaviljoen maar
in de grote zaal van het Gemeenschapshuis. Het
genootschap was niet welkom wegens zakelijke
belangen bij de nieuwe eigenaar. Op donderdag
25 april i.1. zijn we bij elkaar gekomen in het
Gemeenschapshuis. Het was een lage opkomst
Ook was er enige verwarring over de aanvangstijd, omdat deze niet in "DeMink"vermeldwas, maar
de vrijdag, de verre horizon met de ondergaande
zon en de zee doen het waarschijnlijk beter.
De voorzitter opende met het noemen van de lopende activiteiten zoals; het samenstellen van een
informatie CD, bevattende alle couranten welke
uitgegevenzijn in Zandvoort vanaf 1896, alle boeken en boekjes welke als inhoud hebben de geschiedenis van Zandvourt en (tegen extra kosten)
de mogelijkheid, om ook de geschiedenis van de
hele regio Zuid-Kennemerland te lezen. Bovenstaande is magelijk wegens het vrijkomen van gelden bestemd voor het millenniumcadeau. Een volgende activiteit kan
worden om foto- en filmmateriaal
digitaal op te slaan en dit voor diverse
presentaties beschikbaar te hebben.
Verder wordt er gewerkt aan het
straatnamenboek van Zandvoort
voorzien van achtergrond informatie
over de herkomst van de naam. Veel
betekenissen zijn reeds verwerkt,
maar de volgende fase, het controle
ren en corrigeren, vergt nog de nodige arbeid. Ook wordt gedacht om
een 2e luchtfotoboek samen te stellen, maar dat is niet eenvoudig, want
we willen voorkomendat de foto's herhalingen zijn van de eerste uitgave.
Ingekomen stukken waren niet ingebracht en het bestuur gaat er van uit
dat het beleid goed is.
Dejaarverslagen werden goedgekeurd en de penningmeester werd decharge verleend. De begroting werd aanvaard en de aftredende bestuursle
den werden met algemene stemmen herkozen en
met applaus welkom geheten.
De rondvraag gaf aanleiding om enige toelichtingen te geven. Op de vraag, kan een vast bedrag
per jaar gereserveerd worden voor het aankopen
van grote historische stukken (b.v. een schilderij,
kledingstukken of sieraden) betreffende Zandvoort
wilde het bestuur nog niet beslissen tijdens deze
vergadering, maar eerst uitvoerig de voor en na2-158

delen hiervan overwegen, voordat een voorstel ter
tafel komt. Ook een initiatief wat ter hand genomen gaat worden is het houdenvan rundleidingen.
Deze materie vraagt nog een hoeveelheidarbeid
vooraf. Het samenstellen van een historisch verantwoorde handleiding is een hele opgave en vereist de nodige deskundigheid. Wef heeft een aantal vrijwilligers zich opgegeven, die onder auspiciën van het Genootschap een rondleiding gaat
geven, e.e.a. graag in samenwerkingmet hetandvoorts Museum. Verder werd gevraagd of een
werkgroep samengesteld kan worden die onderzoek kan verrichten naar achtergronden van voor
Zandvoort belangrijke personen (alsmede fotomateriaal) welke blijvend in onze herinnering m o e
ten blijven.
Ma de pauze kwam toch een verrassing. Oude
glasplaten, in bezit geweest van P. van der Mije sr,
over Oud-Zandvoort, welke destijds vertoond werden in een lantaarn opstelling, zijn op dia gezet dmr
Cor Draijer jr. De gebroken glaspiaatjes werden
eerst gerepareerd en venrolgens vertoond, waar-

bij nieuwe inkijkjes over Zandvoort aan het licht
kwamen. Het gezellig samenzijn na afloop is achtenvege gebleven. De volgende keer willen we het
anders doen.

Jkn.-Am.

De volgende
genootschaps avond is
25 oktober 2002

Fruit

-

prachtige tijdsbeeld. De foto is begin vijftiger jaren
I
gemaakt.
Van Aad Koning uit de Vondellaan ontvingen wij Op de andere foto's ziet u het andere fruittentje
een aantal foto's met daarop beelden van de fruit- van de fam. Van Roon. De vrouw in schort is Lies
stalletjes van zijn opa Cees van Roon en oma van Roon ( moeder van Aad Koning en dochter van
Jansje Bol. Zij hadden een groente- en fruitzaak in bovengenoemd stel) en op de derde foto zijn vade Stationsstraat.Als er mooi weer venivacht werd, der Arie Koning (Kokke). In de familie deed het
gingen ze de tentjes bevoorraden en bemannen. verhaal de ronde dat wanneer Lies mee hielp met
Zo verkregen zij wat extra inkomsten.
de verkoop, zij de kleine Aad meenam en dat deze
Op de eerste foto staat Cees van Roon in zijn fruit- te slapen werd gelegd in zo'n bekende lange,
tentje boven aan de Zeestraat, zo ongeveer op de smalle bananenkist.
plek waar nu Bouwes Palace staat. Het kleine Wal de andere tentjes verkochten en waar deze
mannetje op de foto (Aad Koning) leverde ons dit twee foto's genomen zijn is onbkend
1

Zoab het eens was.

Fruittentje met Lies van Roon

FruMentje met mKoning(Kokke)

Ouwe Zandvoorters ?

Neen
Gewoon de mannen van Cense & van Lingen Makelaars
Staand :Jan van Lingen, makelaar in onroerende zaken,
In stoel :Onno van den Berg, makelaarin onroerende zaken,
Up de grond :Johan van Strien ,hoofd afdeling beheer

"Hoort, burgers, hoort!"
Reactiesvan lezers
Anne Frank
"DeKlink", nummer 85, pagina 31
Van mevrouw Diny van Dijk-Franssenontvingen
wij een reactie op Klinkertje 15. Zij reageerde n.a.v.
de oproep van Hanneke Molenaar over een zekere
mevrouw Neumann of Meurnark, In de jaren voor
1940 was er in de Brederodestraat in de omgeving van het Friedhofplein een kindertehuis"Kate
von Neumarkn.Waarschijnlijk In beheer of eigendom van een Joodse dame. Waar dit pand heeft
gestaan is redelijk goed te lokaliseren. Mevr. Van
Dijk woonde in de Bredetodestraat 88 en dat huis
stond recht tegenoverde woning van burgemeecter Van Alphen, nr. 77 (nu fam. Van Tetterode). Het
genoemde kindertehuiswas gelegen tussen nr. 88
en hotellperision(?) "Zuidenwind". Mevr. Van Dijk
liet nog weten, dat toen kort voor de oorlog niet
meer verhuurd kon worden, er zowel in haar eigen
huis als in het kindertehuis militairenwaren ondergebracht. Op de vraag of in dit huis ooit Anne Frank
en haar zusje Margot hebben gelogeerd, moet zij
helaas het antwoord schuldig blijven. Wellicht dat
een onzer lezers dit weet.

-

-

speelgoedzaak "Het paradijsnof "Het klein paradijs" geheten. Rinkelwas gevestigd aan het Tramplein, nu Raadhuisplein, met het welbekende
grandcafe en de brood- en banketzaak. Ernaast
was Hoying's Geschenkenhuis.
Aan de Groote Krocht (foto op pagina 13) was na
Foto Kino Hamburg nog een sigaren- en cigarettenzaak en Bos' Rijwielhandel. Aan de overkant
had je Steenken Banket, van Amerongen Ievensmiddelen, een drankenwinkel, de stoffenzaak van
de Fa. Kort alsmede de groentewinkel van de fa.
Van den Berg. Heel aan het begin van de Groote
Krocht was nog een fietsenstalling.
In de Haltestraat (foto pag. 12) was voor sigarenen cigarettenzaakDrommel, Tntus van der Schelde
gevestigd, waar je je nylons kon laten repareren.
Verderop, op de hoek was een tijdlang een winkei
voor huisvlijtgevestigd, "De Groene Lantaem"van
mevrouw van Maurick.
Voor de slagerijvan Van Eldik (foto l3) is een stukje
gevel te zien van drankenhandel Baggerman. Het
kunstatelier, linksvan de zaak van Fransvan Deurssen (Etatageruit met opschrift Zandvoort Nieuwsblad) is later de darneskapperszaakvan C. Spoelder geworden.(zie foto Haltestraat pagina 12).

Schevelingers
"De Klink: nummer 86,pagina 7
Uit het rampjaar t 932
Doordat de door Arie Paap aangeleverde kopij niet
*De Klinkn,nummer 86, pagina 6
De heer Drommel uit de Flemingstraat tiet ons helemaal klopte is er in dat artikel een stukje tekst
weten dat de koetsier op de rouwkoets bij de be- weggevallen, waar hij achteraf geen spijt van heeft,
grafenis van Piet Loos zijn vader was. Hij heinnert omdat hij nu in staat is om 2 zaken in BBn keer te
zich, dat de zware zwartejas en steek bij hen thuis behandelen. Hierbij zijn (ingekorte) tekst.
in de gang hing. Zowel de koets als de paarden
waren in de remise of de stal, die toen nog in de 7) Kfeinzoon van Ftotis Molenaar, bijnaam *de
Schoolstraat was. Ook voor de vuilniswagen wer- Bokkum trouwt met Schevelinger.
den de "Belgische knollenngebniikt.Op deze plek Grootouders: Floris Molenaar (geboren 7 9-01
kwam iater de pantoffelfabriek van Van der Meije. 1841, overieden 24-12-1927), gehuwd op 26-11
Later werd dit het pand van de afdeling Burger 1865 met Arendje van der Mije (geboren 31-P 0Zaken van de gemeente, vetvolgens verkoop- en 1843, overleden 24-03-1931) Beiden zijn vereeuopslagruimte voor Jupiter. Thans staan er de wo- wigd en staan als beeldengroep in de voortuin van
het Zandvoorts Museum.
ningen van het Jupitercomplex.
Zie ook artikel "Een lustrum" in "De Klinkw,2e jaargang, nummer4.
Bij de foto's van omstreeks l950
Ouders:Leendert (Leen) Molenaar (geboren 23"De Klink: nummer 86,pagina 12 en 13
Hans Alblas (van de gelijknamige binderij) wees 10-1871, overleden l2-11-1 936),gehuwd op 23ons erop dat drukkers ook wel eens een foutje 03-1904 met Jacoba Kuyt (Ko) (geboren 10-10maakten in die tijd, wat blijkt uit de opdruk van de 1877, overleden 21-12-1971), laatst gewoond heb
foto op pagina 12. Waar Groote Krocht, Zandvoort bend in de Oosterparkstraat 35.
staat, had natuurlijk Kerkpleinmoeten staan. Redits Na zijn geluk in Scheveningen beproefd te hebben
op deze foto staat het pand waar Sols gevestigd kwam Leen met zijn Scheveningsevrouw en 2 kinwas. Zijn ware naam luidde Zokan Kerekgyarto en deren naar Zandvoort om zijn laatste levensjaren
hij was de pleegzoon van de familie Rinkel. Het hier door te brengen. Kinderen uit dit huwelijk zijn:
lage dagwinkeltje voor zomervertiuur was een Leendert Jacobus (Leen) (geboren 15-05-1907 en

-
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gehuwd met Sytske Sijtsma) en Jacoba Helena
(Coba} (geboren 27-07-1915 en gehuwd met Arie
de la Court). Er zijn geen bijnamen van de aangetrouwden bekend.

zijn vrouw Rie ad rem reageerde"verrek Rie, hier
kennen ze me ook al". Typisch Huig. Een andere
spreker veronderstelde dat alie overleden

Deze foto is genomen in 1937 met daarop v.l.n.r.
Jacoba Kuyt, Arie de la Court, Jacoba Helena en
LeendenMolenaar.

Zandvoorters op 6611
grote wolk bijeen zitten en
dat Huig daar beslist van harte welkom zou zijn.
Persoonlíjk hoop ik dat dit waar is; misschien
maak ik dan ook een kans.
Arie Paap (Poretje)

Zoon Leen (van 1907) heeft een bewogen leven
als zeevarende achter zich. Hij heeft 40 jaar gevaren en is in het bezit van het Oorlogsverdienste
Kruis 1940-1945 voor de Java Zee, Oost Azië en
de Pacific. Als 95-jarige geniet hij nog van alles
wat om hem heen gebeurt. Samen met zijn vrouw
woont hij in het Huis in de Duinen.
2) Huig Molenaar overleden.
Hoewel het maar zijdelings met bovenstaandete
maken heeft, zou ik gaarne in *De Klink" afscheid
willen nemen van een in alle opzichten bijzondere
Zandvoorter: Huig Molenaar (Huigie Bonnie). Overleden op 20 mei 2002. Kleinzoon van bovenvermelde Floris Molenaar en neef van Leen en
Coba.
Huig was het prototype van ruwe bolster-blanke pit
die, met zijn persoonlijke interesse voor velen, onvergetelijk is geworden. Tijdens het indrukwekkende afscheid (24 mei) memoreerde een van de
sprekers dat bij een dagje uit voor het eten de wens
werd ukgesproken'bon apetit",waarna Huigtegen6-162

Ontvangen
Van de heer J.A.A. (Han) de Roode (geboren in
1921) uit Beverwijk mochten wij enige oude opnames van ons dorp ontvangen. Hijvertelde er bij dat
op de Zeestraat drie famities de Roode woonden.
Zijn ouders hadden voor de oorlog naast de
"kippentrap" de "Jutianabazar". Deze was 's zomers geopend tussen 8 en 12 uur, alwaar zijn
ouders souvenirs en strandkarren verkochten. De
bekende bolderwagens werden door zijn moeder
aan de binnenkant bekleed. Later kwam in die zaak
een kruidenier, vervolgens drankhandel Lefkrts en
weer later een Indischrestaurantje.
Han de Roode was gehuwd met de bekende zangeres Annie Palmen. Net na de oorlog trad zij op
in 'Au Paradis", destijds de grootste danstent in
Europa, gelegen aan de Noordboulevard (zie foto
in "De Klink van april 1993, pagina 2).
Aan de rechterkant twee van de ontvangen foto's.

Foto boven: Deze opname is in de dertiger jaren Foto onder: Een beeld van de Brederodestraat
gemaakt op de Boulevard Favauge, ter hoogte van in de 30-jaren ter hoogte van nummer 60, Na ruim
de "Mosterdhuizen".Op deze plek staat nu Hotel 70 jaar is dit stukje straat nog zeer herkenbaar voor
vele Zandvmrters. Deze briefkaart werd uitgegeBouwes Palace.
ven door N.V. Anth. Bakels' Barar Zandvoort.

-

De eerste elektrische tram
Over tweejaar, in 2004, vieren w i i20jaar 'openbare eleMriciteitsilroani~ning
" in Nederland. Dat
de heer Khotinsky in 1884 niet de eerste was die
elekfnciteifleverde voor nuttig gebmik, moge blijken uit het vethaal over de eerste e/eMrischetram
in Nederland en wel in ......Zandvoort!
Hier volgt een gedeelte van een arfikel dat w# lazen in het tijdschriff "Op de rails" uit december
1959 van de hand van H.J.A. Duparc.
Zandvoort is door onze oosterburen ontdekt, niet
alleen in 1959, evenmin in 1928, maar reeds veel
eerder. Met vooruitziende blik beseften zij, dat er,
evenalsvan plaatsenals Noordwijk aan Zee en Wijk
aan Zee, wat van te maken viel. Omstreeks 1880
werden hier etablissementen geopend, die het
begin van de bloei dezer plaatsen als badplaats
betekenden. Nu is er voor het weisiagen van zo'n
onderneming meer vereist: altereerct dient er een
goede verbinding met het achterland te zijn en verder schijnt het een soort wet te zijn, dat er aan een
badplaats enkele exclusieve attracties verbonden
moeten zijn. Het waren de spoonvegen die weldra
de badgasten naar deze oorden brachten, naar
Zandvoort per trein, naar de andere twee plaatsen
per speciale H.S.M.-stoomtram, die iets verder in
het achterland aansluitinggaf op het spoonuegnet
van Nederland en dus van Duitsland. De speciale
attractie, waarmee Zandvoort zijn publiek moest
trekken, was geen pier of andere mondaine onderneming, maar een tramlijntje van een in die dagen
zeer bijzonder soort. Op 1O mei 1882 werd nl. te
Amsterdam de ElektrischeTramweg-Maatschappij Zandvoort opgericht, die een elektrische lijnzou
openen tussen Zandvoort (bij de Passage)en het
in die dagen als wandelpark ingerichte verpozingsoord Kostverloren. In Europa was de elektrische
tractie voor het railveivoer nog vrijwel onbekend,
alleen liep er reeds een elektrische tram tussen
Bedijn en LichterFelde. De Zandvoortse tram was
dus de tweede Europese elektrische tram en stellig Nederlands eerste.
Het getuigt van weinig inzicht en kennisvan zaken,
laat staan van een fijnzinnig gevoel, dat zich 17jaar
later een andere ondernemingtooide met de naam
Eerste Nederlandsche Elektrische Trarn-Maatschappij en dan nog wel een ondernemingdie haar
eerste lijnjuist in Zandvoort liet beginnen. Trouwens,
reeds vier jaar eerder dan de E.N.€.T., die dus in
ieder geval Zandvoorts tweede elektrische tram
was, had de Duitsche A.K.G. haar lijn AkenVaalssdiein Vaals een klein traject in Nederland
8-164

volgde, al geëlektrificeerd (7 augustus 1895).
De aanleg van Zandvoorts tram, begonnen in april
1882, voltooid op 17 mei, waarna op 20 mei de
eerste proefrit volgde, geschiedde door de welbekende firma Siemens en Halske, die baan en materieel tot eind 1883 in eigendom had. (De wagens
kwamen ook uit Duitsland)
Men volgde hier het systeem van stroomtoevoer
via de ene rail en afvoer via de andere rail. Dit
bracht met zich mede, dat de lijn geheel op eigen
baan lag en dat bij overwegen de rails een stroomloos gedeelte hadden. Daar de spoorwijdte slechts
1 meter was, was anders het gevaar van kortcluiting via passerende voetgangerc of vee niet denkbeeldig. De elektrische centrale bevondzich bij het
eindpunt Kostverloren, alwaar een dynamo werd
gedreven door een stoommachine met een vemogen van 15 paardenkrachten. De twee wagentjes
konden ongeveer 12 personen vervoeren. Tot zover de theorie.
Nadat na een geslaagde tweede proefrit op 6 juni,
de lijn op 9 juli 1882 onder de gebruikelijke uitgebreide festiviteiten was geopend, begon de praktijk.
Reeds l 1 dagen later valt te lezen, dat de dienst
tijdelijk moest worden gestaakt. Aan de wagens
kleefden nog vele gebreken, wat eenieder begrijpt,
die verneemt dat de transmissie van de energie
naar de wielassen met kettingen of .......touwen
geschiedde. Dat daarbij de ovenvegen met hun
stroomloze deel voor de wagens meer problemen
gaven dan voor overstekende wandelaars, valt te
begrijpen. De levendekracht der passagiers moest
dan die der motoren bijstaan.
Hetzou te ver voeren al het wel en wee te beschrijven, dat Zandvoort met zijn tram en de passagiers
voor hun 12 112 cent per rit, of niet-rit, beteefden.
Genoeg zij het te vermelden, dat de dienst onder
meer 2 juli 1882 opnieuw werd hetvat en op 1 oktober l882 werd gestaakt, voorgoed, althans op
Zandvoort.
Zoals U uit het plattegrondje(op pagina 9) kunt opmaken, werd twee jaar later het paard weer van
stal gehaald. Verklaring:
l.
Elektrischetramweg ETMZ (1882)
2. opgebroken in 1884
3. PaardetramTMZ (1884)
4. opgebroken in 1894
5. Elektrischetramweg €NET (1899)
6. Spoonveg HZSM (1881)
Met dank aan de heer Schilder.
Zie ook Klinkertje "Kostverloren".

I
4

Z ANDVQORT
- 1
- 2

----.c*+

j
*++.t+
4

Kampioen!
Tijdens Koninginnedag (31 augustus 1946) behaalde onderstaand elftal van schooi D,de latere Karel
Doomanschml,de eerste plaats tijdens het schoolvoetbaltoernooi.

Van links naar rechts:
BurgemeesterVan Alphen, Hënny de Muinck, Henk do Jong, Jan (Jankie) Visser, Ka-l Vissert, de heer
C.de Graaf t, Charies de Muinek, Piet de Muinek, de heeiVeldkampt, Jaap WateMrSnker (Veilhg "De
Witte Zwaanq,
Diek Bril, Jan Molenaar (Bannfl, Cor Schilpmnd (DeHoge), Nlco van der Msulen, Wim van Duin (Bakker van Duin). Rechtsagent Dijkstra (gepensioneerd).
De heer C. de Graaf, was camen m# rijn broer oprichter van het zaterdagmiddag voetbal. De heer
Veldkamp was trainer en jeugdleid'er bij Zandvoortmeeuwen. De weclstrijden werden gespeeld op het
voetbalterrein van Zandvoortmeeuwengelegen aan de Vondellaan Op de achtergrond zijn de huizen
aan de Van Speykstraat te zien.
De foto werd ter beschikking gesteld door de heer C.A. de Muinck uit de Koningstraat.
9-165

De bijzondere uitrusting
De Burgelwacht, de Luchtbeschermingen de Binnenlandse Strijdkrachten, waren in de jaren 7938
fot en met i945 herkenbaar aan een zelfde uitrusting: een blauwe overall, een leren riem en een
blauw gemaakte Hollandse helm. Het uniform
omvattg nog verschillende andere disciplines
waarin vnjwiíigershun werkzaamheden venrufden.

In de periode dat het vaderlandse leger werd gemobiliseerdwegens de expansiedrift van het Duitse
Rijk, ontstond de behoefte om enig zicht te verkrijgen in de handel en wandel van Duitserswonende
in Nederlanden in het bijzonder in Zandvoort. D u b
gezinde Nederlanders plus personen die zich aangesloten hadden bij een vereniging welke het nationaal socialistisch programma in hun vaandel
mee droeg. Hiertoe werd een burgennracht samengesteld uit prominente burgers die moesten proberen infiítranten uit de bezoekers te schiften door
ze aan te spreken met zoveel mogelijk gebruik van
de 'sch-klankn en dit door hen te laten herhalen.
Meestalgebeurde dat tijdens de aankomst van trein
en tram. Of dit een succesvolle methode was, is
niet te achterhalen. In de eerste vier dagen van de
oorlog werden veel inwonersvanuit Zandvoort naar
een intemeringkamp gezonden, echter de burgerwacht was reeds v66r de capitulatie opgeheven.

Een volgende vrijwiliigersgroep was de Dienst
Luchtbescherming die zetelde in @énvan de lokalen van de oude bewaarschool aan de Duinweg.
Huntaak was om zich bij eventuele luchtgevechten
en bombardementen daar te verzamelen en dan
met de brandweer en een colonne van het Rode
Kruis naar de plaats des onheils te spoeden om
de burgers in het rampgebied te helpen. Om de
hulpverleningte oefenen werd achter het Kurhaus
een nepbom afgestoken en een passagiersvliegtuig van de KLM kwam met brandende lichten
op dat zelfde moment ovenrliegen om het wat echter te laten lijken. De groep is tijdens de bezetting
blijven bestaan onder supervisie van de Duitse
Weermacht, want bombardementen,nu uit een andere hoek, waren altijd mogelijk. Het ledental was
omvangrijk en bestond uit een diversiteit van sympathisanten die meegingen met de bezetters en
een aantal personen die voordeel putten uit de situatie waarin ze verkeerden, maar vooral om te overleven.
De overbekende uitrustingvan overall en heimwas
uitgebreid met een schoudertas met daarin een
gasmasker. De commandanten hadden onderscheidingstekens over rang en standen, een zaklantaarn en fluit. Ook hadden ze de beschikking
over een stafauto, een bestelford met een zender
uitgerust, zodat ze in contact konden blijven met
de staf in het schooltje. Tegen het einde van 7 942

werd 2/3deel van de bevolking verplicht geëvacueerd buiten Zandvoort en bleef er van de dienst niet
veel over. De unifomuitnisting bleef bewaard en
kwamaan het einde van de oorlog weer terug (deze
was geruime tijd ondergronds gebleven) bij leden
van de BinnenlandseStrijdkrachten. Zij kleedden
zich,bij gebrek aan anders, weer in een overall met
helm maar nu crok bewapend. Deze lieden veroorloofdenzich ineen wilde roes op hardhandigewijze
het burgerlijk gezag over te nemen, maar ze werden vlug daarna tot de orde geroepen en omgevormd tot hulpagent bij de politie. Velen van hen
zijn zo in politiedienst geraakt met soms rampzalige gevoigen, want een aantal was te laag geschoold en maakten hun eigen wetten.
Detweefoto'szijn gemaaktin f941 ap het parkeerterrein voor de oude bewaarschool aan de
Duinweg, schuin achter het huidige bureau van
Politie. De familie Jacob Molenaar en Uilkje
Varseveld vierden hun 12 112 jarig huwelijksfeest
met hun twee kinderen Engel en Greta.Tevens was
de familie heheerder van de school, waarin veel
verenigingen hun domicilie hadden gevonden. De
Commandant van de luchtbeschermingsdienst
-met uitmonstering en zaklantaarn- bracht een
bloemenhulde aan het bruidspaar. Na de oorlog
heefideze commandant ervoor gezorgd, dat, door
historisch materiaal te verzamelen en te schrijven

een stuk Zandvoohe geschiedenis bewaard is g e
bleven. Echter over zijn eigen leven is weinig bekend. Met deze unieke beelden komtweereen klein
stukje historie over Zandvaart naar de oppervlakte,
waarmee we de huidige genetatie willen laten kennis maken.

w
Foto's gaan van geslacht op geslacht en worden
in een oude doos weggestopt. Bij verhuizing, overlijden of door bijzondere omstandigheden komt de
doos voor de dag en bij het inzien van de familieportretjeszijn er afbeeldingen welkeeen stukje
geschiedenis over Zandvoort weergeven. Doet u
ze alstubjiefi niet weg of weer in de doos, maar
laat ze door het Genootschap dupliceren. U krijgt
de foto(s) weer retour op uw adres. De redactie
probeert dan een verhaal bij de foto@)te krijgen
om dit in een artiket te verwoorden en te plaatsen
in "De Klink". Bij voorbaat dank!
Jkn.-Am.

gevet), de Scboqlstfxiat mban de rijgweluarr herenkapperC. Spodder.

Bij de foto's van beelden om de hoek.
Een panoramavanaf de watertoren, genomen omstreeks 1955,met een geheel ovenicht van de Hogeweg. Het blok huizen op de hoek Parkweg en Hogeweg is gehalveeml. Een projectontwikkelaaris het
niet gelukt het hele blok te kopen; de eerste twee woningen zijn gesloopt en nu staat daar een aantal
appartementen. Naast het blok stond een stalhouderij en in die tijd nog opslagplaats voor schelpen. De
firma Balk, die eerst aan de overkant (naast melkboer Warmerdam) de zaak had, maakte op het terrein
een broodbakkerijmet winkel. Nuzijn beide zaken weg en wordt op deze plaatseen hoog appartementengebouw neergezet. Het kan zo gaan. Voor veel Eurogeld kan men nu een appartementje kopen en er is
weer een stukje oud Zandvoort verdwenen.
Naast de voormalige gemeenteschool A en later het (reeds afgebroken) oude politiebureauwas een
open vlakte waarop de heer Nol Versteege de Colpitt- fabriek met het ronde terra flessendak heefi
ge-bouwd. Nu alweer vele jaren brandweergarage. Het woonhuis, tevens kantoor, op de voorgrond
hoorde daar ook bij. In het midden is weer het plein te zien voor het garagebedrijf Rinko. Dit terrein was
vroeger een tennisbaan. Na de betegeling exploiteerde Mw. Jongsma-Schuiten in de winter daarop een
gezellige ijsbaan,waarop veel geliefden hun partner hebben gevonden.
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Versteege's IJzerhandel
Verkoop van:

Verfwaren
IJzennraren
Bektra
Camping Gaz
Gereedschap

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

Raadhuisplein 2,Tel: 023-57 12865
Potgieterstraat 24, Tel:023-57 36957
Pasteurstraat 4, Tel: 023-57 31967
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Haltestraat l3, Zandvoort
Tel: 023-57 14738

Het orgel in de Hervormde kerkgemeente
Werd in 1840 reeds het plan opgevat om het schip
van de kerk te vernieuwen, het ontbrak de kerkenraad aan financiën om tot uitvoeringte komen. Twh
was Ds. Swalué giften aan het werven bij invloedrijke personen om tot de vernieuwing te komen.
Tevens wilde hij dat de samenzang begeleid zou
worden door een orgel. Hij slaagde hiervoor de
heer Arent Eliza Santhagen te interesseren met
eerst een gift van fl. 4,000,-, later aangevuld met
nog eens fl. 500,-.
In het jaar 1848 werd het schip van de kerk afgebroken en op de oude fundering werd direct b e
gonnen met de herbouw, nog zonder de twee zijvleugels. Het kerken gebeurde in het Oude
Mannenhuis,wat wel enige kperkingengaf. Inmiddels had de heer Madnus ll Knipscheer,wonende
te Amsterdam, de opdracht gekregen een orgel te
bouwen van hettype twee;deze was wat uitgebreider dan het gangbare type &n. Toen op de zondag van 9 juni 1849 de kerk tijdens een feestelijke
dienst geopend werd, was het orgel op de galerij
nog niet geplaatst. De heer Knipscheer had met
zijn werkzaamheden in de Noorderkerkte Amsterdam wat tegenslag en kon niet aan zijn afspraak
voldoen. Zo moeilijk deed men niet in die jaren. Er
kwamen nog wat extra giften binnend a t men nog
fl. 300,- bij de orgelbouw kon leggen voor de afwerking. Op 16 december 1849 kon het orgel ingewijd worden tijdens een speciale dienst waarbij
de organist van de Grote Kerk te Haarlem, de heer
J .E.Schuman, het klavier bespeelde. Enige oefening vooraf was wel noodzakelijk om het nieuwe
orgel (luchttrapper) te kunnen bespelen. De organist moest tijdens het speten voldoende lucht in de
windladen blazen.
Het was jammer dat de schenker van al dat geld in
het najaar overleden was in Bad-Ens, maar hij had
nog laten weten dat zijn naam niet aan het orgel
verbonden mocht worden.
Het Knipscheerorgel, genoemd naar de maker, is
uitgevoerd met houten en metalenklankpijpen. De
orgelkast is porseleinwit geschilderd en de ornamenten met goud afgezet. De bovenrandis voorzien van het opschrift "GESCHENK", het anoniem
van de gever.
De Knipscheerorgelszijn krachtig klinkendeinstrumenten, soms bij het ruige af en van een uitstekende kwaliteit, in hoofdzaak bedoeld ter begeleiding van gemeentezang. In die tijd werd op krachtige wijze gezongen, in zeer lange noten, bij het
schreeuwen af. Dit type orgel heeft van mrsprong
een zware dispositie (in het archief bewaard) en

op aandringen van de organist werden in1918
enige tongwerkenvenrangen en andere verwijderd.
Men vond toen een zacht lieflijk geluid mooier, ook
in verband met de vele zangkoren die het orgel als
begeleidingsinstniment gebruikten.

Het wisselend kiimaat in een kerk doet een pijporgel geen goed. Het heeftvooral veel geleden tijdens de oorlogsjaren 1940145, waarbij veel ruiten
sneuvelden door mijnontploffingen op het strand.
Het werd n d z akelijk om gauw tot restauratie over
te gaan. In 1946 rijn ingrijpende wijzigingen aangebracht in de constructie door mechanisch lucht
in de windladen te blazen, de luchttrapper werd
toen overbodig. De oude dispositie was in het verleden geweld aangedaan door de klankkleur naar
een barokachtige, heldere klank te brengen,zoals
dat in vroegere tijd de mode was. In 1980 is op
advies van de heer Klaas Bolt een volledige herintonatie toegepast om de originele klankkleur
enigszins terug te winnen. De Hewormde Kerk te
Zandvoort beschikt over een fraai klinkend instrument, prima geschikt voor zijn oorspronkelijk duel,
de begeleidingvan gemeentezang. Voor organisten is het een feest om het instrument te mogen
bespelen (al moet de bespeler daar zwaar aan
werken) de klank is een genoegen om naar te luisteren.

Anno 2002.
Na 1980 is geen restauratie meer toegepast aan
het orgel. Wegens verzakking van de galerij is de
kast vastgenageld aan de muur met trekstangen,
zodat het niet naar voren kan vallen. Ook de luchtvochtigheid in de kerk benadeelt het orgel. De
luchtverwamingzorgt voor een te hoge temperatuur bij het plafond en de vochtige lucht condenseert
op de pijpdelen, wat funeste gevolgen heeft. Een
nieuwe restauratie is noodzakelijk maar kost duizendmaal meer dan wat het orgel gekost heeft. Met
deze plannen is men al ver gevorderd. Gelijkertijd
moeten in het schip van de kerk dus de klimatologische omstandigheden worden aangepast, waardoor b.v. de zoemende ventilatoren verwijderd kunnen worden.. De orgelgalerij is in de volle breedte
goed ondersteund en kan niet meer wegzakken.
De restauratievan het orgel mwt dan noggeschie
den waardoor het monumentale instrument haar
eigen klankkleur weer terug krijgt en haar oude
geluid optimaal kan laten horen. Het orgelcomit6
wint advies in bij deskundigen om een origineel
15-171

Knipscheerorgelterug te krijgen en werít ook gelden, doormiddel van een fonds. om met subsidie
van de landelijke monumentenwachttot restauratie over te kunnen gaan. De stichting Zandvoort
Promotie werkt ook mee door in het kerkgebouw,

gratis toegankelijk, culturele uitvoeringen te geven
van muziek en zang, met het veizoekvrijwilligeen
bijdrage te deponeren t.b.v. het orgelfonds, om het
geluid van het orgel niet te laten verstommen.
Jkn.-Mn.

Betaling contributie
lederjaar mag het Genootschap circa 100 nieuwe
leden verwelkomen. AIS we dit aantal jaarlijks erbij
zouden tellen zou het genootschap nu zo'n l800
leden moeten hebben. Helaas nemen leden ook
afscheid van ons (bedanken, overiijden enz.). Echter hoe de werkelijke ledenstand is, weten we elk
jaar pas eind maait, na inventarisatievan het aantal leden dat de contributie over het lopende jaar
niet betaald heeft. Pas dan vernemen wij dat men
b.v. vergeten heeft op te zeggen. Dit betekent dat
bepaalde bestuurlijke zaken bij de jaannrisseling
nog onduidelijk zijn (begroting, drukken en venenden Klinken aan "vergetenmbedankers e.d.). Om
i6-172

dit te voorkomen heeft het bestuur besloten
voortaan in de maand oktober bij Klink nummer 4,
de acceptgiro voor het komende jaar te voegen.
Zo kunt u er zorg voor dragen voor het eind van het
jaar de contributie te voldoen en zo weet het bestuur hoeveel echte leden wij hebben bij aanvang
van het nieuwe jaar. Gezien de lage contributie
(S 9,25in Zandvoort, inclusief verzendkosten en
€7 3,85buiten Zandvoort, indusief verzendkosten)
nemen we aan dat onze leden tegen deze nieuwe
wijze van contributiebetaling geen bezwaar zullen hebben. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Bestuur G.O.Z.

Toen en Nu

tijdsbestek van slechts 9 jaar (23-08-1950 en
04-07-1959). De kuststrookbebouwing krijgt een
compleet nieuw aanzien. Het strand is ook alweer
nog even de jaren 50
druk in gebruik,
Die prachtige foto's van KLM-Aerocarto spreken Op de foto uit de jaren 90 is te zien hoe vol onze
altijd tot de verbeelding en ze geven een beeld van kuststrookgeworden is. Als alle plannen doorgaan
met betrekkingtot o.a. het Fauvagepleinis ook deze
een groot gebied van Zandvoort.
Met de zomer in het hoofd laat ik nog eens onze opname spoedig weer historie.
kustzien. Dejaren 50 is voor Zandvoort de periode
van ophuw. De beidegrote fotos overbruggen een

ADMINISTRATIEKANTOORVANDER HAM
Administraties en belastingzaken
Voor ondernemers en particulieren
Voor de verzorging van onder andere uw:
* financiële administratie
* loonadministratie
* aangiften loon- en omzetbelasting
* aangiften inkomstenbelasting
* aangiften vennootschapsbelasting
* fiscale adviezen

Burgemeester Engelbertsstraat 8
2042 KN Zandvoort
Telefoon 023 - 5736028
Telefax 023 - 5736029
Mobiel 06 11325410
E-mail harnpaap@hetnet.nl

vervolg van pagina 17
Koning voornoemd en Jan van der Mije,
duinmaayer te Zandvoort woonachtig als getuigen,
die de minutte dezes, nevens des comparanten
en mij Notaris na voorlezing behoorlijk hebben ondertekend, uitgezonderd, Maartjevan der Schinkel,
Anna van de Schinkel, Adriaantje Groen, Diewertje
Groen en Annetje Groen, die verktaard hebben niet
te kunnen schrijven, nog kunnen, namente kunnen
tekenen, dezen vier Augustus, achttien honderdeen
en twintig, deel 9,fo l96 r. vak 2 in 3 ontvangen;
een gulden negen en tachtig cent met de verhoging.
Was getekend: D.F.Crornrnelin. Voor expeditie,
G.Gerlings, notaris.

"Klinkertjes"

...

Klinkertje f 9

Kostverloren. De heer Schilder uit Purmerend,
die ons het artikel "Zandvoorts Trammter hand
stelde, zou graag willen weten of er foto's, tekeningen of ander informatiematefiaal is over de elektrische centrale bij het eindpunt van de tram bij de
Kostv8rloren.Telefoon 0299-420012.
20-176

KlinkeBsje 20
Krocht. Arie Kerkman, Verzetsplein 3 wil graag
weten waar de naam Krochtvandaan komt. In Zandvoort kennen we de Grote en de Kleine Krocht.
Ondanks dat hij verschillende bronnen raadpleegde is het voor hem nog niet geheel
duidelijk-Voor wie het weet, gaarne contact via
5715317.
Nader ondemek uit diverse naslagwerkenleverde
de volgende informatie: Krocht (Grieks: crypte. Latijn: crupta), l)
nis, spelonk of hol. "In de krochten
van de oude stad zaten de bedelaars" .2) kapelruimte onder kerk. 3) veldnaam: hoog geiegen stuk
land, bijvoorbeeld akker in het duin
Wat zou hier van toepassing zijn?

Klinkertje 21
Haarlems Kindertehuis. Edjth Voetelink van de
Archiefdienstvoor Kennemerlandzou graag nadere
informatie ontvangen over onderstaande foto van
het Haarlems Kindertehuis, waarvan de eerste
steenlegging plaatsvond op 29 juli 1901. Voor zover zij kon nagaanwaren er tussen 15 oktober 1914
en 30 maart 7915 Belgische vluchtelingen in gehuisvest. De datering van de foto is 1913, dus er
moet iets niet juist zijn. Ook staat niet met zekerheid vast dat het Belgische vluchtelingen zijn.
(ebreuker@haarlem.nl) Wie weet hier meer van?
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De technische &nat: van Beach Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots
kennen wij atden dat u de meest exius3eve en exaíjsche computers kunt bestellen bij k c h Net,
Ook voor he?aanpassen vm uw computer naar de huidige standaard kant n terecht bij &ach Net.

Zelfs de moeifijke taak, uw data terug te balen b3j een crash, b 4611van de specialiteitenvan onze
technische di&
-n 'BeachNet. Kortom, Beach Net het adres voor u, en uw compnter.

Repa;ratie & Onderhoud
Virkoop
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Haltestraat 6 1 2042 LL Zandvoort

Gwpend w a n din / zondag 12.00 t o t 2 1 -00

Tel: 023-3730749 I 06-41286175 Email: info@beachnet.nl
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"Zegt 't voort, zegt 't va0

Zandvoort in.oorlogstijd
Hoewel de redactie van 'De Klinknbeseft dat vele
van onze lezers (nog) geen internetaansluiting hebben, willen we toch onze lezers informeren over
nieuwe websites over de geschiedenis van ons
dorp. Zo is er een website over Zandvoort in oorlogstijd te vinden onder wdonderduinen.nl
U vindt hier beelden (o.a. luchtfoto's) en informatie
over deze trieste periode uit ons bestaan. Eventuele opmerkingen enlof aanvullingen kunt u mailen
aan scholtenIo@hetnet.nl

ties voor onderwerpen zijn:
-De ontwikkelingvan Zandvoort als badplaats.
..
-De ontwikkelingvan het strand als toeristrsdie trekpleister.
-Het Zandvoortse kostuum.
-De onwkkeling van het dorpscentnim.
-De invloed van de zee op de bevolking. (visserij,
strand).
-Zandvoort voor de oorlog en nu.
Natuurlijk zijn andere onderwerpen mogelijk. Bij
deze tessen kan een bezoek aan het Juttersmuzeeum enlof het Zandvoorts Museum een onderdeel vormen.
Wilt U meer weten over deze lessen neem dan
mntactopmetJaapPaap(tel.5715168)ofAnkie
Joustra (tel. 57151551, zij willen U graag behulpzaam zijn.

Zandvoort en hare uitbreiding
Dit is een gebundelde verzameling van
gekopieerde verhalen welke eerder gepubliceerd
zijn in Eigen Haard nr 21 uit 1881, Eigen Haard
nr 8 uit 1912en Op de hoogte, een gdllustreerd
maandschrift met gratis bijlage uitjuli 1917. De
bundelinggeeft een leuk ovetzicht van hetvroegere Het straatnamenboek
Zandvoort en het is te leen bij de Zandvmrtse Bi- De straatnaamgevingwerd in verband met de aanI q van een nieuwe woonwijk vanaf 1920gedaan
bliotheek.
met vernoeming naar leden van het koninklijk huis.
Koopmansgeest op Open Monumentendag Voorbeelden zijn de Wil helmlnaweg, de
Emmaweg, de Juliana v.Stolbergweg en d$
2002.
Qpmterdag14septemberzaINederfandinhette- Julianaweg.
ken staan van Koopmansgeest.Monumentenvan Ingevolge een verordening d.d. l7-12-4 941 door
de handel zullen die dagen centraal staan op de de Rijkscommissarisvoor heel het bezette Nederzestiende "Open Monumentendag".Natuurlijkspe- landse gebied, moestenalle benamingenvan stralen de vele monumenten uit de tijd van de Hanze, ten,wegen enz van levendeledenvan het Huis van
de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Oranje Nassau, een andere naam krijgen. De
West-Indische Compagnie daarbij een hoofdrol. Te toenmalige burgemeester va n Za ndvoort,
denken vak aan pakhuizen, waaggebouwen, win- J. W.Zigeler (eveneens burgemeester van
kels, kantoren, scheepswerven, Ocoopmanshuùen, Bloemendaal) liet per schrijven van l6-02-1942
weten,dat besloten was de naam Wilt.ielminaweg
tot replica's van Oost-Indiëvaarders aan toe.
Natuurlijk is het niet alles handel wat op de Open te wijzigen in van Haernstedeweg. De toelichting
Monumentendagde Wok zal slaan. Want het 'regu- daarop is, dat Witte van Haernstede in l304 te
tiere'aan- van duizenden andermaflige monu- Zandvoort tandde en waardoor Zandvoort voor het
eerst in de geschiedeniswerd vermeld. Op 0 M 5 menten staat ook weer open voor u.
1945 werd de oorspronk~lijkestraatnaam weer
Gratis en voor niks!
Ook onze "NWdorpskerk"aan het Kerkplein is za- h e ~ f e l d Minder
.
bekendis dat de Julianaweg werd
terdag 14 september van i 0.00 uur tot 16.00 uur omgedoöpl in de "Menderw~g".De verklaring
voor de keuze op deze naam zou zijn gelegen in
geopend.
Naastvakkundige uitleg over de geschiedenis van het feit dat het gebied aldaar "de Mendef werd
dit oudste monument van Zandvoort, zal ook met genoemd. Waarom dat gebied de mender heette
regelmaat het i 5 0 jarige Knipscheer orgel be- is onduidelijk. Wat is in d# verband deieen mender. Op internet vinden we : een merknaam voor
speeld worden.
nagellak, een jongehsnaam, een tuinslangkoppeling etc.etc. Maar wat is het? De straatBasisscholen opgelet!
Ledenvan het Genootschap Oud Zandvaartwilbn namenwerkgroeproept daarom de hutp in van de
in de groepen 6,7 en 8 van de basisschool graag lezers van de "Klink".Als u het weet graag een teeen of meerdere lessen verzorgen over de g e lefoontjenaar een van de bestuursleden. (zie achschiedenis van Zandvoort. De ondennrerpen zijn in terin deze Klink).

Het Millenntumcadeau

I

Ct

Op dinsdag 2 juli hebben Burgemeester en Wethoudersvan Zandvoort het besluit genomen om de
Stichting Viering Millenniumtoestemming te verle
nen om de Zandvwrtse kranten te lakn digitaliseren. Het idee om alle Zandvoortse kranten vanaf
1Q96tot en met 2000 op od-rom's te zetten is geboren binnen het Genootschap. Een demonslmtie
van een zoekprogramma, waarmee razendsnel
door tientallenjaren kranten gezocht kan worden,
Is in januad gegeven. Burgemeesteren Wethouders en de commissie A5A hebben toen kennis
kunnen nemen van de mogelijkhedenvan ditzdprogramma. Het was verheugend dat zowel B&W
als de commissie ABA ,
volledig achter een verdere uitwerking van het
Millenniumcadeaustonden, Bij de inventarisatie
van de kranten die
daarop volgde en de b e
sprekingen i.v.m. de uit&
voering bleek al ras dat
het om een Immense
hoeveelheid kranten
ging. Het aantal cd-rom's
dat nodig zou rijn om alle
informatie op te slaan
zou 30 tot 35 bedragen.
Daar dit aantal niet acceptabel is, is gekozen
voor 3 DVD's, Het
digitaliserenvan de h n ten zal plaatsvinden bij
Microfomat te Lisse. Na
het digitaliseringpmces
worden het materiaal
naar de Stichting
Historic Future in Naarden gebracht waar de
DVD's worden vervaardigd. Het ligt in de bedoeling dat ieder
ge'nteresseerd Zandvmrts gezin nog ditjaar
de beschikking krijgt
over een set DVD's. Het
aardige van dit cadeau
isdat de waarde ervan in
de komende jaren zal
stijgen. Er is zoveel
dorpsgeschiedenis vastgelegd in deze kranten

dat wanneer je in die kranten gaat snuffelen blijfje
snuffelen. Helaas hebben we niet alle kranten kunnen achterhalen. De Badcourantenuit hetjaar 1896
gingen in datjaar hun l&
jaargang in. Hetjaar l882
was het jaar waarin voor de eerste keer de Badcourant verscheen. Na de Badcourantverschenen:
de Zandvourtshe Courant, het Zandvoorts Weekblad, de Zandvoorter, het Zandvoorts Nieuwsblad
en Zee en Duh. Toen de Zandvoortsche Courant
op 2 juni 1900 voor het eerst verscheen werd de
voorpagina versierd met bijgaande tekening van
J. Nuss uit Amsterdam.
Oer Cense
I
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GENOOTSCHAP
"OUD ZANDVOORT"
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Opgericht d l december 1970

e-mailadres: genoatschap~oud~zandvoort@hotmaiI.com
Wetkgmepen Genootschap:
Indien uzelf actiefwik deelnemenaan ondenoek van Zandvoortshistorie, dan
zijn er de volgendewekgroepen:
Genealogie, contactpersoonAne Koper.
- Monumenten& grafstenen, contactpersoon Jaap KerkmanAzn.
Zelf kunt u ook het initiatief nemen om een werkgroep op te richten.

-

"Klinkemn:
Indien ueen oproep wilt plaatsen om historischmateriaalte ruilen of te verkrijgen,
kan digratis inde rubriek 'Klinkecerqles.P Dezesewhe geldt alleen voor leden van
het Genootschap"OudZandvoort". De advertentie mag nietvan comnsemiëleaaard
zijn. Vermelding van naam en adres oftelefoonnummer in de advertentie is verplicht. Uw tekst dient binnen te zijn op de sluitingsdstum van de koplj (zie colofon),

Gibn:
Indien u het werk van het Genootschap "Oud Zandvoort" met een - in principe
fiscaal aftrekbare - gift wik ondersteunen, kunt u uw bijdrage storten op onze
rekenihg van ABN-AMRO te Zandvoort. H i e m r is h& Genootschap u reer
erkentelijk.
Op zoek naar e@nOud Zandvoorts cadeau?
Ietsbvieren, iets te schenken? Denk dan eens aan een ingelijsteafbeelding van
een echt Oud Zandvoorn tafereel van Wng en Bra&," U hebt keuze uit twee
kleurenaheldingetT.Voor nadene informatie: M M Crabòendarn.

VoonÎfter:
ing. GA. Cense
Kostverforenstraat 115
2042 PLZandwort
M3571 5715
ge@censev-lingen-demoknl

W C B - ~ ~ :

ir. C.J. Wagenaar
023-571 3999

Secretaris:
A. Koper
-571
8441
Penningmeester:
M.A.J.M. Crabòendarn
023-571 2514
laden:
A. Jousira-Brokmeier
023-571 51%

Qprulming? Voodchüg, niet weggooien!
Grote schoonmaak, verhuizing of een anderaaanleiding om eens op te ruimen?
Indien u spullen, föto's (ook oude familiefoto's met herkenningcpuntenvan ona
dorp), knipsels of andere publicaties over het ïandvoort van vroeger tegenkomt:
a.u.b. niet weggooien! Schenk het aan het Genootschap "OudZandvoort".

J, Paap Lm
W345715168

Advertenties:
Beschikbarebrmaten: hele, halve, kwart en 116 pagina.
Tarieven op aanvraagvia Mam6 Crabkndam.

J. Kerkman Am
023-571 5013

Losse verkoop "De Kllnk".

w34715967

J. Paap Cm (Mok)

8runa Balkenende, Grote Krocht 18
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1
ISSNi384-7082

GBMen:
P. Bmne
Ir. C.J. Wagenaar
M. Weber
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Hisbrische Modelbouw Vereniging
"Bomschuit Bouwclub"
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Contributie:
Minimaal e 9,25, binnen Zandvoort
( i d . verzendkosten), perjaar.
Minimaal e i3,85, buiten Zandwort (incl. verzendkosten), per jaar.
Bankrelatie:
.ABN-AMRO Zandwxlrt,
.rekeningnr. 565738305
Giro-rekening:4206723 L.n.v.
genoot scha^ "Oud Zandvoort"

02

p ABNeAMRO De bank
De bank voor betalen - De bank voor sparen - De bank voor lenen - De bank voor beleggen

Open: maandag Vrn donderdag 09.00-16.00 uur. Vanaf 1 mek1 oktober tot 7 7.00 uur.
Gehele jaar vrijdag 09.30-17.30uur.

.

Raadhuisplein Zandvoort, Tel: 023-5760500
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Bruna Balkenende

uw adres voor:
Kantoorattikelen
Strippenkaarten
Reisgidsen
Boeken
Tijdschriften
Stripboeken
Landkaarten
Wenskaarten
Krasloten
Rookwaren
Staatsloten
Toto en Lotto

Grote Krocht 18, 2042 LW Zandvoort
Tel: 023-5716033

Winkelcentrum
Jupiter
Haltestraat Zandvoort
Een gezellig centrum voor:
Speetgoed
Kadootjes
Meubels
Herenkleding
Kindermode

Huishoudelijk
Bloemen en Planten
Kinderschoenen
Sport
Snoep
Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

