uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij
van petegem b.,
in het v v a n
het oude Zandvoort
Kerkpad 6, Tel: 023-57 12793
Postbus 54,2040AB Zandvoort
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Hé ju, haeljai ewe
een blommetje
bai Jopie Bluijs!

Bloemenhuis

g. atpi$ 7
De specialist in al Uw Bloemwerken........
Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-5712060
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Alblas Grafische Produkten
Kochstraat 4A, 204 1 CE Zandvoort
Telefoon & Fax 023 57 I25 05

Kerkplein 6, Zandvoort
Tel: 023-5713546

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

Verkoop van:
Aquarel- en Acryl materialen
Lijsten
Passe Partouts op maat gesneden

Boekbindatelier

Brilmode
Oogmeting
Contactlenzen
Zonnebrillen

DE TROMP WINKEL
T
%
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J
OOK OP ZONDAG GEOPEND!!!

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

I

I

Zandvoort Optiek 1
Kerkstraat 34-36,2042 JG Zandvoort
Tel: 023-57 12466
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Het 1500e lid
De laatste maanden heeft het Genootschapeen enorme groei doorgemaakt. Van circa 1400 leden in 2002 is het aantal nu gegroeid
richting 1540. Het was voor de heer Kroonsbergeen verrassing dat
hij het 1500e lid was. Samen metArie Koper, onze secretaris, hebben we de heer en mevrouw Kroonsberg verrast met een boeket
bloemen en een mooie Bing 8 Braet plaat met daarop afgebeeld de
Zandvwrtse klederdracht. De heer en mewouw Kmonsbergwonen
sinds 1981 in Zandvoort. Oorspronkelijkkomenze uit Haarlem. Maar
hun liefstewens was destijds om in Zandvoort te wonen en dat is na
een paarjaar zoeken gelukt.
De liefde voor Zandvoort is al op jeugdige leeftijd geboren. Waren
zijn ouders in de dertigerjaren al vaste kampeergastenop het Zuidstrand, na de oorlog was hij te vinden bij Petrovich, wanneer daar de
bekende internationale pianist Torn Erich speelde. Ook herinnerde
hij zich goed de bekende radimngier Eddy Christiani en de befaamde
internationale pianiste en chansonniere Annie van Y Zelfde. Natuurlijk was hij in die jaren aanwezig bij het vuunnrerk aan het eind van het
seizoen. Na een werkend leven ais directeur van een Venurgingshuis in Amsterdam is de heer Kroonsberg nu al enige jaren gepensioneerd. Als raadslid
voor de Partij van de
Arbeid in Zandvoort
levert hij al enigejaren
een nuttige bijdrage in
het besturen van
Zandvoort.
Namens het bestuur
van het Genootschap
OudZandwiortwens ik
de heer en mevrouw
Kroonsberg nog vele
gelukkigejaren toe in
Zandvoort en hoop
dat het lidmaatschap
van het G.0.Zeen verdere verrijking van hun
kennis over Zandvoort
mag bevorderen.

Ger Cense - voorritter

Van harte welkom bij het GO2
1-233

Genootschap "Oud Zandvoort"
vrijdag 16 mei 2003

Verslag Ledenavond Genootschap
6 februari 2003
Velen komen vroeg om te genieten van de doorlopende diaserie over hoe het ooit was. Het waren
weer mooie beelden uit de vorige eeuw, waaronder de Haltestmat met bomen. Op verzoek zijn deze
weer terug in deze straat. Na de gebruikelijke opening van de voorzitter - dit keer in het donker - werd
de film vertoond, gemaakt door wijlen de heer Dalman, over wat leeft en bloeit in de Zandvoortse
duinen.
Hij filmde in de duinen achter het circuit en zo konden wij genieten van gewone mussen, heg- en grasmussen, borstlijstersen nachtegalen, waarvan de
zang echt schitterend is om te horen; een eenzame
koekoek op zoek naar een slachtoffer voor zijn ei
en fazantenhanen in gevecht om hun temtorium. De
gronddieren waren konijnen en hazen en,heel bijzonder, jonge vossen voor het hol en een moer die
op voedsel uit ging. Het is een pracht dat er zoveel
leven is in het duingebied.
De uitleg door de voorzitter van het Millenniumcomite was voor insiders verhelderend, maar
de mensen zonder computer zegt het niet veel
meer, dan dat ze het niet kunnen gebruiken op het
DVD-apparaat bij hun tv.

Agenda
Algemene Ledenvergadering
l.Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Versiag Algemene Ledenvergadering van
26 april 2002. *
4. Jaarverslag van de secretaris.
5. Jaarverslag van de penningmeester. *
6. Verslag van de kascontrolecommissieen
benoeming nieuw + reserve lid.
7. Behandeling begroting. *
8. Bestuursverkiezing. (zie toelichting)
9. Algemene berichtgeving.
10.Rondvraag.
11. Sluiting.
* Stukken ter vergadering verkrijgbaar.
Toelichting bij agendapunt 6.
Aftredend zijn de heren Paap en Draijer.
Toelichting bij agendapunt 8.

Aftredende zijn de heren Crabbendam (penningmeester), Paap (Lzn) en Wagenaar. De heren
De hoofdmoot van de avond was het vertellen van Crabbendam en Wagenaar zijn herkiesbaar. Het
de 65-jarige geschiedenis van de Zandvoortse bestuur stelt voor hen opnieuw te benoemen.
Reddings Brigade, smaakvol voor het voetlicht In de plaats van de heer Paap stelt het bestuur
gebracht door Ankie en Pieter Joustra. De hulp aan voor de heer C. Draijer te benoemen.
drenkelingen is vrijwilligerswerkwaarvoor professionele hulpmiddelen beschikbaar gesteld worden. Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 48 uur voor
Prachtige beelden van dit goede werk. Aanbevo- aanvang van de vergadering aanmelden bij het
len om je krachten daar aan te geven, al moet je secretariaat.
wel betalen, een weinig, voor je te leveren prestatie. Ankie en Pieter, bedankt dat we even binnen
de organisatie mochten kijken van dit gezonde vrij- Na afloop van de vergadering zal een diapresentatie plaatsvinden.
willigers werk.

Bloemenmagazijn "Magnolia"
Deze prachtige opname van Bloemenmagazijn 'Magnolian is omstreeks 1915 gemaakt door Anth.
Bakels. Het pand staat in de Haltestraat, hoek Diaconiehuisstraat. Op 30 november 1912 is de heropening van dit bloemenmagazijn in de Haltestraatop nummer 34. In de Zandvoortsctie Courant (Officieel
Orgaan van de Gemeente en Bad-courant) van november 1912, staat de "officiële kennisgevingvan
aanvulling en wijziging in de naamlijst der geabonneerdenvan het lokaal Rîjkstelefr>onnetZandvoort".
Telefoonnummer 100, Bloemenmagazijn"Magnolian,P. k o n , Haltestmat34.
In de ZandvoortSche Couranten uit die tijd is te lezen dat Boon in 1906eerst een bloemen- en fruitsalon
had op de Haarlemmetstraat 34 en een filiaal in de Spoorstraat bij de Zeestraat. Zij adverteerden
regelmatig met o.a. deze teksten: Bloemwken, smaakvol een naar de ej'schen des tgds, voor alle
gelegenheden, rozen en gmofe verscheidenheid aan a n d e ~
btwmen uit eigen kweken7 en het bilIukste en salledste adres voor het aanleggen van tuinen, leveren van losse bloemen en bloemwerken alsmede het leveren en beplanten van kurkvoorwarpen, jardinaries enz. Jb Boon.
Haariemme~%tmat
34, telephoon 54. Meer dan 50 maal bekroond.
In de Zandvoortsche Courant van juli 1918 staat een beschrijvingvan een Wandeling door Zandvoort",
dat een beeld geef! van deze zaak: ons bezoek geldt het bloemenmagazijn "Magnolia"van de heer P.
Boon. Voor we hierbinnenstappen, bewonderen we achter een groot eivormig raam in hef pottaal, het
mooie bloemstuk, een mand met asfromeliaen @I gtuen, waawan de oranjla-bruine fluwelige tint
bijzonder mooi uitkurnf fegen den donkexen achtergrond. Voorail bij avond, als dit raam electhch
wordt verlicht, maakt het geheel een schildan~achtige&& en v m t een mooie relame voor de raak.
Zodra we de winkeldeur openen, komfons een fijnebloemengeur tegemoet van rozen en Iathyrus en
anjelieren, De heer Boon heefiiii zijn winkel een flinke verkoopnilmte.Alles zjt keurig in de wiWe verf.
Achter de d e n van de etalagekasten blinken verlokkend aardige putjes en vaasjes van alIerhand
kleur en vorm. Als we de heer Boon een frapje'af naar beneden volgen, komen we in een frisse
electrisch vetiicM8 werkpIaats met daarachtergelegen bloemenopslagpIaats. We vedaten de flinke
zaak en wandelen verder.
In 1934 werd in dit pand manufacturenmagazijn "DeWaag" gevestigd. Tussentijds was er een hernummering van de panden in de Hahestraatgeweest, zodat dit nu nummer 40 is geworden."DeWaagn
had in die tijd filialen op de Mieuwendijkte Amsterdam, in Leiden en Den Haag.
PB

De laagste rente, maar
ook het beste hypotheekadvies vindt u bij de
Hypotheekshop Zandvoort

..

Een gedegen hypotheekadvies

is nu wel heel dicht bij huis:
DE 1[
: aan de Kostverlorenstraat 100
HYrnEEK
SHOP
i in Zandvoort vindt u de
nieuwe Hypotheekshop. Ons filiaal is de
nieuwste van de 200 Hypotheekshopvestigingen in heel Nederland. Onderdeel
van de grootste keten van onafhankelijke
hypotheekadviseurs.
'Indrukwekkend, maar wat betekent dat
voor mij?', zult u misschien zeggen. Heel
veel. We kunnen u hypotheekproducten
bieden die u nergens anders vindt en door
onze ijzersterke positie kunnen we lagere
percentages voor u bedingen. Profiteer
ook van onze scherpe tarieven en maak nu
een afspraak voor een persoonlijk advies.
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Kostverlorenstraat 100
2042 PK Zandvoort
Telefoon: (023)573 59 87
E-mail: zandvoort488@hypotheekshop.nl

"Hoort, burgers, hoort!"
Reacties van lezers
Borduurwerk
De Klink, nummer 8$, pagina 5
Sietske van Gelder-RooPdaattendeerde mij erop
dat zij de maakster was van genoemd borduutwerk
"Ophoop van zegen". Ere wie ere toekomt.
Ds stormramp van februari 1953
De Klink, nummer 89, pagina 8
In de epiloog van dit artikel wordt verhaald over hen
die op zee het leven lieten. Eenaantal lezersschreef
mij dat de naam van de omgekomen koopvaardij
officier niet Pieter maar Paul Visser was.
Heilige Agatha
De Klink, nummer 89, pagina 2 1
Pastor Dick Duyvis, ah geen ander deskundig,
meldde ons dat onze patrones een paar honderd
jaar eerder is gestorven dan in het artikel werd vermeld: namelijk op 5 februari 251.

richting zuid om getuige te zijn van de aanstaande
stranding. Na enige tijd arriveerde de Zandvoortse
reddingsbrigademet zijn door paarden getrokken
sloep. Nadat de reddingsboot in zee was getrokken had de bemanning de grmtste moeite om door
de huizenhoge golven te komen. Ook het langszij
komen bij de HP bleek een zeer moeilijk karwei,
omdat de boot steeds werd teruggeworpen en men
ook weer niet te dicht bij het schip mocht komen
vanwege het feit dat de sloep tegen het schip zou
kunnen slaan met alle gevolgen vandien. Toch gelukte het de stoere redders de bemanning van
boord te haien en veilig op het strand te zetten. Ver
na het vallen van de avond keerden de aanwezigen huiswaarts.

Ontvangsten register Genootschap Oud Zandvoort
*Van de heer H. Dn'ehuizen ontving het Genootschap een aantal blauwdrukken, o.a.: Plan voor een
bergplaats voor petroleum op een terrein gelegen
achter de Brederodestraat, 1902, met de naam M.
Koning. Vergrooting van Hotel *BeauSiten, gedateerd Haarlem, 22 september 1906. Plan voor het
vergroten van de restaurantsvan Hotel d'Orange,
geen datering.
Van de familie Van der Wedfontving De Klink een
aantal foto's van de Boek- en kantoorboekhandel
G.E. Lorenz in de Haltestraat 15. In een volgend
nummerzal hiervan een aantal geplaatst worden.
Dank voor deze inzendigen.

Stranding Heinrich Podeus
De Klink, nummer 89, pagina 26
De foto van de stranding van de Heinrich Podeus
riep bij de heer J. van Dijk uit Enschede oude herinneringen op. Hij was in november l928 ooggetuige. Hij was toen 11jaar en zat op school D. Op
die zaterdag - er stond een zware Noordwester
storm - ging hij na schooltijd naar de strandweg en
zag een aantal oude Zandvoorters staan, die naar
het westen wezen."Die zal zeker op het strand terechtkomen"zei een van de mannen. Velen liepen Truus Lorenz achter de kassa van haar zaak.

het er na de
verbom-ng
lWO)uit zag.
Vele Zand.vou~&rsm o e
ten het m ge-

kend hebben.

stond het met " De Zeestei" (1918) vrij in de i e reep, Ik mu heterg waarderen als iemand ergens
Van der Mlja
Ik ben b-wonnenmet de stamboom van van der nog een plaatje van die üjd heeft en voor kopiëren
D,- wil i k zo uitgebreid mogelijk maken. ter beschikking wil stellen.
Heet u ook zo en wilt u hel,pen,mail af schrijf dan HansJanssen, OosterparksW56,2#2AT Zandnaar: Dini van der Weflvan der Mije. Gaarne da voort, Tel:5715566. E-mail: De-Bark@zonnd.nl.
vofgende gegevens: uw geboortedatum en geboorteplaats, de geboortedata ,en$laatsen van uw Circuit Park Zandvoort op DVD
t
Zandvoort zal in samenwerking met
ouders, gm;toudarsof nog verder en de hwellijb C i ~ u iPark
een exclusieve DVD madatum en gemeente van uw ouders en grootou- he€M n f l iDVD-Blah~Urn
Ilseiwi
over
de
55
jaar
gefilmde
historie van Cird m etc kunnen helpen.
wit FCarkZanslvootfwnI'Wû td en m&2[303. Deze
Kruisstraat 28,2042W ZmdvoOtt,
DVD zal in @e10-opvandit najaar verachijtelehn: 028 57'1 5525. Email: v l i n m ~ e @ ~ . nuhiake
l
nen. Op dit momentwordt hard gewikt om het benodigde mafe'rjsral te venarnelen. Circuit Park
foto's van "De BarkJ'
Zandvcrofi
is nsg op mek naar historischerdof bijIn hetouderltjk h u i s ~ e Z ~ f h e b k W r n y ~ 2 3 e
gewoond. Vanaf mijn 238 in het damaast gele zonder materiaal uit heit'(verre)verleden.
J
op VSgen pand, inm'iddels ook al weer 38jaar, dat wij Bant u in het hezitvan ~ ~ O V Qtnaieriaal
kochten van de familie Jaap G m k mDil huis droeg BM, film ofrekSwr.8,dan w e m d m wij u vrienoorspronkelijkde naam *De Noardstef, Wlke wij delijk eontatact: op te nemen met ,bJrk Buwalda
vanwege de liefdevmr himrimhazeikchepen d (telefom 023-5740780) of per e-mail
die namensW 2
snel hadden ~ r n g e d ~i~
n p'"De
t Bark". Enkele d e ~d.b~Ida@circiiib~arrdvoortnl,
cennia en vod geldyersfÍndende inspanningen ra- Be contactpmn k.
ter heeft ons huis, gWen ae reacties, Inderdaad Vanzelfspilekend krijgt u het matwaal temg en te
vens als d@ik een DVD owr:de prachtige hlstorie
de beoqdé s c h e e p s u i ~ l i n g ~
Echter vanaf de huw (4817) Inde bm.nog gehe- van CPZ. Mocht w materka1voor de DVD worden gebruikt,,den wordt uw naam op de aftitelrol
ten Verlengde, û i i S t w j ~ ~ a t ,d~;miiQerjaht
ren hebbenwij geeKfpf6k. W61 de NginëIe blBW geptaakst.
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Wasdag, op een maandag
95 jaar geleden
Deze mei potlood bewerkte foto geeft een kijkje in
Oud Tandvoort van ca. 191O bij het Achterom en
de Swaluëstraat. De waslijnen zijn op palen gestoken in de verschillende tuintjes. In het huisje iinks
vooraan woonde de familie Terol. Zoon Kees
(Vlakkie) is daar geboren; hij was BBn van de vijftien kinderen. In dat huisje woonden 18 mensen.
De kinderen zijn gehaald door de baker Maartje
Koper (Maartje van Buurtje), zij woonde vlak om
de hoek, in de Gashuisstraat. De woning van Terol
had een vierkant kamertje met twee bedsteden en
daaronder de spin, een halfverdiepte kelder. Verder was er een kleine keuken en een open zolder
onder het sparrendak met pannen. Na 1945
woonde daar Piet Koper (Kreupele Piet) en deze
had in het keukentje een melkzaakje. Later is dat
door zoon Jan in het tuintje uitgebreid. In het huis
midden op het prentje, woonde Engelvan Koningsbniggen (Engel de Taaie). Hij huurde het huisje van
de Dorsmannen tot aan de-evacuatie in t 942.
Daarna ging Jan Dorsman er in wonen en kreeg
Engel na terugkomst een huurhuisje van Dorsman
aan de Kruisweg, naast Kee Paap. Op de gevel
wordt reclamegemaakt vmr de vishandel van Jan
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Zwemmer (Jan van Wullum Jampie) in de
Srnedestraat. Jan Zwemmer werd later met zijn
vrouw Zwemmer-Hocgendijk vader en moeder van
het oude mannenhuis, later Cultureel Centrum, nu
Zandvuorts Museum, Swaluëstraat 1.
Wat steeds in de Noordbuurt boven alles uitstak
was de schoorsteen van stomerij "Hollandia", gedreven door de familie Weenink. Overal liepen de
stroomdradenvan nok tot nok, vanaf de palen. Het
knipsel is aangeboden door mevrouw E. LoosSlagveld en heeft gestaan in het huisblad van de
HIK "de Babbelwagen."
JK Azn
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Zandvoort en het jaar 1937
Uit de PANORAMA (De Stad Amsterdam)

I

Zo rond de afgelopen jaawisseling werd de
Zandvoortse gemeenschap geinfomeerd over het
verschijnen van 120 jaar kranten, samengeperst
op een set van 4 DVD's. Dat zou het bijzondere
millenniumgeschenkgaan worden voor elk geïnte
resseerd Zandvoorts gezin. Het is intussen bij ie
dereen ruimschoots bekend dat op zeer grote
schaal deze DVD's zijn uitgedeeld en men heeft
inmiddels menige bijzondere ontdekking gedaan
over het verleden van Zandvoort, maar ook dat van
de familie.
Er is altijd een heel grote belangstelling voor de
tijd vóór ons, omdat de toekomst voor iedereen
heel ongewis is en dat blijft altijd raden.
Hetzal vele mensen zijn overkomen, dat men plotseling weer eens ergens vanuit de kast, een pak
oude papieren vindt. Soms komt ook die oude doos
met foto's en met bepaalde documentatie tevoorschijn, een en ander wordt weer met grote belangstelling doorgenomen, het gaat daarna opnieuw in
de kast of het krijgt weer die plek op de zolder, om
jaren later weer eens naar voren te komen.
Het mag wellicht als een advies worden opgevat
om nog eens op zolder te gaan kijken of daar nog
wat oud spul is te vinden; in vele gevallen weet men
niet eens meer dat er nog wat van vroeger ligt. Het
kan zelfs voorkomen dat er iets ligt wat gewoon
achter gebleven is van de vorige eigenaar van het
pand. Er valt nog veel te ontdekken.
Zo ongeveer overkwam dat de vader van de oudpolitieman JbSchilder, die ooit als timmerman
wemamheden uitvoerde en in een oud pand een
volledige ingebondenjaargang vond van het blad
PANORAMA (De Stad Amsterdam). Het waren
twee dikke delen van het jaar 1937. De boekwerken kwamen in het bezit van de familie Schilder
van de Tolweg in Zandvoort. Omdat ook in 1937
onze badplaats op gezette tijden in het nieuws
kwam en zeker ook in het genoemdetijdschrift, was
het een bijzonder genoegen om na 66 jaar nog
eens kenniste nemen van het nieuws van toen. Het
was overigens leeswerkvoor meer dan een avond,
maar wel heel plezierig.
Omdat ook De Klink beperkte ruimte biedt, zijn wij
gedwongen om een aantal gebeurtenissen hier in
dit overzicht heel beknopt naar voren te halen, zaken van binnen- en ook buitenland en zoals al gemeld ook berichten vanuit Zandvoort.

Het 65-jarige huwelijk van Prinses Juliana en Prins
Bernhard van 7 januari van dit jaar is heel stil voor
8-240

bij gegaan, maar in het eerste nummer PANORAMA van 1937was dat heel groot nieuws en met
vele foto's en beschrijvingenrondom het bruidspaar
waren vele bladzijdengevuld. Even terloops opgemerkt, dat in Wmuiden de voetbalwedstrijd van
V.S.V. met 0-6 in het voordeel van Feyenoord eindigde. De dorpsomroeper van het eiland Heigoland
vroeg de aandacht met een bel en de heer
C.Drayer uit de Potgieterstraat 20, won een prijs
van f 2,50door deelname aan de Kerstprijsvraag
van 1936. Gelet op een geplaatste foto was het
Brouwerskolkje in Ovefveen in februari heel sfeervd.
Een redacteur van het blad was in Zandvoort om
een oefentocht van de reddingsbootte beschrijven.
Het werd een droevig verhaal doordat de boot 150
meter uit de kust omsloeg, waarbij schipper J.
Molenaar verdronk en roeier E. Schuiten korte tijd
tater ook overleed. Een week later werd er een
foto van de begrafenis geplaatst. In dezelfde uitgave een foto van een duinloog.
Dat er in die jaren op de wekelijkse Barneveldse
eiermarkt van donderdag, een jaaromzet was van
70 miljoen eieren valt te lezen in een reportagevan
i 8 maart. Je moet jezelf dwingen om soms de pagina's snel om te slaan en niet alles te noteren.
Ouderen zullen nog weten, dat vele voorpagina's
gesierd werden met een tekening van de bekende
rood-roze chimpansee met menselijke trekjes.
Nederland verloor van België met 2-1, foto's van
Beb Bakhuys en Leo Halle. Het vlaggeschip van
de Holland-Arnerikalijn de "Nieuw Amsterdam"
werd te water gelaten. Van een gratis ongevaltenverzekering door het blad opgezet met enige
"zusterbladen", werd mevrouwa. Schuiten-Raaphorst een bedrag van f 600,- uitgekeerd. In het blad
van 29 april staat genoteerd: "In Zandvoort, de
Amsterdamse badplaats, maakt men zich gereed
voor het nieuwe seizoen". Foto's laten zien hoe men
in 1937 Haarlem kon versieren. De kroning van
George VI van Engelandwas een mooie aangelegenheid om een aantal artikelen daarover op te
nemen. t 3 Mei het bericht van het verongelukken
van het luchtschip de "Hindenburgn. Deze beroemde zeppelin waarmee men 50 passagierskon
vervoeren, was pas 1 jaar oud. Op 23 mei is er
een foto, genomen vanaf de watertoren naar een
drukbezocht strand en in Vogelenzang ging de eerste schep in de grond voor ogbouwwerkzaamhedenten dienste van de Jamboree. De
Canadese Dionne-vijf!ing ging natuurlijk alleen in
bad met Palmolive zeep, 12112 cent per stuk. Op
17juni valt te lezen dat het goed is om meer fruit te
eten, bijvoorbeeldvoor kinderen 's-morgens een

"geschaafde"appel op de boterham. De beroemde dlOrange. Na enige strubbelingen is vergunning
Buziau komt bij herhaling met foto in het blad. En verleend om het te veranderen in een flatgebouw,
wanneer er in Noord-Hollandergens een nieuwe de steigers staan al bij het gebouw". Het echtpaar
burgemeester is benoemd zal er ook altijd een foto Jac.PaapKopervierde het gouden huwelijk. Op de
van de man in het blad staan. Steevast iedere week foto is te zien, dat zij aan tafel een spelletje "Mensreclame voor damesmode, waar de afgebeelde erger-je-niet" aan het spelen waren. Van het kinddame ook altijd met hoed op staat, zo was dat in sterretje Shirley Temple wordt gemeld, dat zij voor
i

die tijd.
De grote gebeurtenis van die zomer was ongetwijfeld de Jamboree in Vogelenrang, opening door
Koningin Wilhelmina en bezoek van Lord Baden
Powell. Alle georganiseerde religies komen aan
bod, zoals de Ned.ChrÎstelijkeVereniging van Padvinders en de De KatholiekeVerkenners. De wereld rouwt om de dood van Marconi, die op 20 juli
was overleden, 63 jaar oud. Ook toen momenten
van slecht strandweer, een foto van een strand vol
met lege badkoetsen en een week later een vol en
druk strand. In het Noorderbadwerden Internatb
nale zwemwedstrijdengehouden.
In het blad van 21 oktober een foto van Hotel
d60rangemet het volgende bijschrift: "Langejaren
stond daar het lelijke en lege gebouw Hotel

de volgende film weer haar haar laat groeien (belangrijk nieuws dus.Th) Op 2 december wordt met
een 4-tal foto's het auto-ongeluk van Prins Bernhard onder de aandacht gebracht. In het blad van
30 december, het laatste blad van dat jaar, staat
een foto van drie Schotse terriers, die deelnamen
aan de honden- en kattenshow in het Krelagegebouw in Haarlem. Zij waren eigendom van mevrouw
G. Plat-Vincentuit Zandvoort.
Het was in vogelvlucht en zeer beknopt even de
gedachten weer terug naar toen. De opzet was om
de lezers van de Klink enige aparte momenten te
bezorgen, zoals het ook mij heeft gedaan.

Nieuwbouw op de plek van Hotel d' Orange: de Oranjeflat.

de kinderen onder andere ballet- en muziekless8n.

?'

Tijdens het opruimen van kasten komt men vaak
oude foto's tegen. Foto's met herinneringen aan
lang vervlogen tijden. Soms zeggen de beelden je
niets meer. Zo'n ervaring heb ik ook met een
groepsfoto die ik ontdek in een oude schoenendoos. Zo te zien is deze gemaakt aan het eind van
een toneeluitvoering. Enkele gezichten komen me
bekend voor maar de meeste namen ben ik vergeten. Trouwens, nergens iste ontdekkenwaar en
wanneer de foto gemaakt is. Hoe langer ik naar de
foto kijk hoe meer herinneringen naar boven komen borrelen. Volgens mij heefi de foto iets te
maken met een speeltuin die in de jaren vijftig op
een onbebouwd stuk terrein aan de Noorderduinweg stond. De straatnaam van toen is nu veranderd in de Sophiaweg en in plaats van een speeltuin staan er nu fiats. De speeltuin met de toepasselijke naam 'Kindewreugd' was omheind met ijzeren hekken en er waren allerlei speelattributen
met, in mijn belevenis, een hele hoge glijbaan. De
vereniging was zeer actief en organiseerde voor

Ik ging er graag naar toe en deed mee met de toneelgroep met als eindresultaatde gmpsfoto van
alle meespelende kinderen.
Nu ik me weer verplaats in het heden bedenk ik
me dat het echt iets unieks is. Want kom tegenwoordig bij de gemeente eens om een knots van
een speeltuin? Een normale wipkip met een spiraal op een klein speelplaatsje moet al in tienvoud
aangewaagdworden. Hae zou men hettoen gefikst
hebben? Wie waren de initiatiefnemers en hoe
kwam men aan de financiën? Vragen waar ik geen
antwoord op heb. Her en der heb ik geprobeerd
om meer informatie te krijgen, maar niemand kan
me wijzer maken. Wel heb ik, samen met een
leeftijdsgenootje, bijna alle namen van de personen op de foto bij elkaar geschraapt. Dat gaf ai
veel plezier. Maar nu nog verder. Want wie, o wie,
weet er meer over de speeltuinvereniging te vertellen of heefî foto's? Ik ben benieuwd of mijn
verhalenschommelin beweging komt.

-

Nel Sandbergen Kerkman

Liggend: Cor Vlieland
Op de eerste r i j van links naar rechts: Onbekend, Bouwe Castisn, Nanny de Muinck, Maj a Spienus,
Jan T i a a t , Gerda Vlieland, Carla Biesenberg, ... Koper, Nel& Keur, Pieternel v. Breukelen.
Op de m e d e rij van links naar rechts: Janna v. Koningsbrugge, Thea Molenaar, Enk Sluis, W m
v.d. Molen, Benny Feyma, onbekend.
Op de achtersîe rij: Sjefske Wolbeek, onbekend, Nelly Kerkman, mevr. W. Paap, mevr. Temaat,
mevr. Sluis, mevr. R. Plug, mevr. van Duyn.
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1"Mijn ballon komt zeker het verst!"

De volgende 150 nieuwe leden heten wij van harte welkom:
Alders Dhr. P.J.
Asperen Dhr. J. van
Bais Dhr. D.J.
Bakker Drs. M.C.
Beekhuijs Dhr. G.A.
Beelen-van Deursen Mevr. M. van
Berg Fam. H. v.d.
Berkhout Dhr. D.
Blaauboer Fam. C.
Bloem Dhr. H.
Blom Dhr. P.C.
Bluijs Mevr. B.
Boer Dhr. M.J. de
Bos Dhr. E.
Braber-Scholte Mevr. C. den
Brands Dhr. C.K.
Brom Dhr. J. van den
Budding W.F.
Castien Dhr. F.W.
Castien Dhr. J.M.M.
Castien Fam. J.
Cats Dhr. H.P.
Dam Dhr. T.J.W.. van
Dam Mevr. M. van
Deinum Dhr. H.
Dekker-Sluis van de Mevr. A.
Dieckerhof-Versteege Mevr. A.
Dijkstra Dhr. R.
Dijkstra Dhr. M.
Disseldorp Dhr. N.J.M.
Dolhain Mevr. F.L.
Draijer Dhr. R.
Drayer Dhr. D.
Drayer Dhr. K.C.
Drayer Dhr. M.W.A.
Eldering Dhr. P.J.M.
Elshout Mevr. W.J.M. v.d.
Endeman Dhr. J.
Faas Dhr. M.
Galavazi Mevr. C.J.M.
Goll Dhr. L.B.
Grebber Dhr. D. de

Poststraat 2a
Zeestraat 30
Max Euwestraat 34
Frans Zwaanstraat 68
van Lennepweg 2/08
Parklaan40
Celsiusstraat 21
Prof. Zeemanstraat 15
Grote Krocht 6a
Schoolstraat 1S
Hem. Heijermansweg 2
Celsiusstraat 217
Passage 3/11
Frans Zwaanstraat 24
Passage 313
Dr. J.C. Mezgerstraat 64
de Favaugeplein 5512
de Favaugeplein 21/44
van Leeuwenhoekstraat 17
van Lennepweg 65123
Broekbergenlaan 16
Keesomstraat 191
Fahrenheitstraat2
Zandvoortcelaan 240
Koningstraat 34
Seinpostweg4117
116 Littonstreet
Linnaeusstraat 911
Keesomstraat 311
Zandvoortselaan 133b
Brederodestraat 1110
van Speykstraat 2199
van Lennepweg 17
Potgieterstraat 25
Paradijsweg 12
Nieuwstraat 4
Schuitengat 67
Celsiusstraat 183
Marn. v. st. Aldegondestraat 9
Haarlemmerstraat 50
Burg. v. Fenemaplein 2211
Keesomstraat 42

(zie ook pag. 16 en 23)

2042 HA Zandvoort
2042 LC Zandvoort
2042 RC Zandvoort
2042 CE Zandvoort
2041 LG Zandvoort
2225 SP Katwijk
2041 TB Zandvoort
2041 CN Zandvoort
2042 LW Zandvoort
2042 VA Zandvoort
2042 XS Zandvoort
2041 TJ Zandvoort
2042 KR Zandvoort
2042 CC Zandvoort
2042 KR Zandvoort
2041 HC Zandvoorl
2042 TS Zandvoort
2042 TN Zandvoort
2041 VB Zandvoort
2041 LC Zandvoort
2071 EW Santpoort-N
204 1XH Zandvoort
2041 CH Zandvoort
2116 ES Bentveld
2042 VJ
Zandvoort
2042 AB Zandvoort
Rottorus New Zealand
2041 BP Zandvoort
2041 XM Zandvoort
2042 XJ
Zandvoort
2042 BA Zandvoort
2041 KL Zandvoort
2041 LA Zandvoort
2041 PB Zandvoort
2041 GC Zandvoort
2042 VH Zandvoort
2042 TK Zandvmrt
2041 TH Zandvoort
2042 AN Zandvoort
2042 ND Zandvoort
2042 TH Zandvoort
2041 XW Zandvoort
1l
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Prijzen voor Zandvoorts Muziekkapel
Op 29 mei 1938 behaalde de Zandvoortse Muziekkapel in een in de Veemarkthallen te Utrecht
gehouden concours, de I e prijs tijdens de Marschwedstrijd en de I e prijs in de ConcertwedstrÌjd.
Siem van de Bos en de heer Berkhout (nu wonende te Beesd) wisten vele van hun collega's nog bij
naam te noemen.
1 L.N. van den Bos. 2 Bertus Balledux. 3 J. Iking. 4 de Vies (schoenmaker). 5 Dirk Berkhout.
6 A.J. Hollenberg. 7 Dirk Koper (de smid). 8 Berkhout Sr.9 Floor Zwemmer. 10 Voerman.
11 C. Koorn. 12 Gerit Gertenbach. 13 ? 14 Lenie Zwemmer (van Willem Keur). 15 Paul Berkhout.
16 Willem Keur (van het gas). 17 Cor Bos. 18 Paul Kostenbroek. 19 H. Dees. 20 ? 21 Reinier van 't
12-244

Hoff (dirigent). 22 Gerrit Weber (PEN). 23 Jan Weber (Harsie). 24 Cees Weber (KI. Krocht Aal Schaap). 25 Jaap de Groot (de bakker). 26 Jan Berkhout. 27 ? 28 Henk Slagtveld. 29 S. van den
Bos Sr. 30A. Balledux Sr. 31 A. Beekhuis. 32 Jaap Weber. 33 Krijn Kerkman (Botje).34 Cowie Koper
(Balledux). 35 Cor Hogenes. 36 ? 37 Gerrit Weber. 38 Jopie Weber (van Jan Harsie). 39 Lies
de Vries. 40 Mientje Weber (uit de Jan Steenstraat). 41 Aaf Zwemmer. 42 Lies Kerkman (dochter
van Krijn). 43 ARe Weber (Harsie}. 44 Jan Balledux. 45 Bruynzeel. 46 Cees Schaap (Wonder van

Zandvoort).
Lid van het bestuur waren de heren Beekhuis, Weber, van de Bos en van Zijl.
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De technische dienst van Beach Net heeft ruim l 5 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots
kunnen wij stellen dat u de meest exlusieve en exotische computem kun t bestellen bij Beach Net.
Ook voor het aanpassen van uw computer maar de huidige standaard kunt u terecht bij &ach Met.

Zelfs de moeHijke taak, uw data terug te halen bij een c m h , is Cén van de specisiliteitea van onze
technische dienst van Beach N e t Kortom, Bemich Net het adres voor u, en uw computer.

Reparatie
& Onderhoud
V-rkoop
& Ass-mblasXnlz-rn-f

Haltestraat 6 1 2042 LL Zandvoort

Geopend van din / zondag 12.00 tot 2 1 -00

Tel: 023-5730749 / 06-41286 175 Email: info@beachnet.nl

ADMINISTRATtEKANTOOR VAN DER HAM
Administraties en belastingzaken

Zit u met een probleem
dat u zelf niet verhelpen kan?

Voor ondernemers en particulieren

....bel dan de Klussenmm!

Voor de verzorging van onder andere uw:

Klus - en onderhoudsbedrijf

* financiële administratie
* loonadministratie
* aangiften loon- en omzetbelasting
* aangiften inkomstenbelasting
* aangiften vennootcchapsbelasting
* fiscale adviezen

Ton Bakker

Burgemeester Engelbertsstraat 8
2û42 KN Zandvoort

Van Lennepweg 131
2041 LM Zandvoort
023 - 57 201 52
06 - 293 40 523
E-mail: Bakker202 1@zonnet.nl

Telefoon 023 - 5736028
Telefax 023 5736029
Mobiel 06 ll32541O
E-mail hampaap@hetnet.nl
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Opa van Veen, voddenboer
Johannes Hendrik Gerardus van Veen

was handelaar in lompen en oude m e
talen. Zijn opslagplaats was in de
Spoorbuurtstraat, onder aan de
kippentrap. Wij kwam in 1939 in Zandvoort wonen, in de (toen nog geheten)
Nic. BeetCSmatop nummer l0. Deze
geboren Haarlemmer (17 oktober
1876) was reeds 63.jaar toen hij dat
huis betrok. Deze opkoper stond b e
kend als h& zuirSM1mIfs op het h n terige af, v m de wam.dl@ hem te
kaop werden aangebod~n,maar dat
is niet zo v e ~ n t t e ' r l ï j kin deze
branche: hij moest at ván Ieven. In
1942 moest mk hij hgt veld mimen
voor de bezetter.
Na 1945 kwam hij iemg op. zijn ver-

trouwdeslbk, &terhetupkopen ging
niet meer zo vlot, He5 bleef bij een
Weine nering en het pakhuiswerd gedeeld door tijdgenoten. Er was altijd
wel een staelom op te;"*.
Die oude
tijd komt niet weer. 0ude.spulIenworden nu als grof wil langs de weg gezet. Johannes van Veen is op 22 sep
temher 1963 in de leeftijd van 87 jaar
gestorven, na eerst een poos verpleegdte zijn geweest in het huis van
de Clara Stichting, Kostverlorenstraat
93.

.

Foto rechtsboven: Johannes van Veen voor zijn
pakhuis in de Spoorbuurktraat,
onder aan de kippentrap.
Pruimtabak in de mond en een
turn-turnmetje voor de kìndemn
(circa 1950).

Foto rechts: Ondeweg metzijn
handkar op luchtbanden. De
foto is waarschijnlijk genomen
in de buurt van de Wilhelminaschool. Helaas is de foto niet
scherp, doch gezien het bijzondere van deze opname wilden
wij hem u niet onthouden. Op
hetschoolbord staat met krijt de
volgende tekst: J. ii: Veen, landelijke inzameling van oude
materialen en afi/aIsfO&n in ....

Groenendijk Dhr. J.T.H.
Haagen-van Wereld Mevr. A. H.
Halman Dhr. E.W.
HeeringenJansen E.H.G. van
Hendriks Dhr. H.A.R.
Hennekes Dhr. P.J.
Hoenderdos Fam.
Hoezee Dhr. M.
Hooge-Koper Mevr.F.
Hulshof Mevr. E.J,
Hylandes Dhr. H.L.
Janssen Dhr. J.G.A.
Johann Drs. F.
Jong Dhr. M.L.M. de
Jong Dhr. R. de
Jordans Mevr. J.
Keiler-Kuneman Mevr B.
Keur Dhr. W.
Keur Mevr. W.A.
Klepper Fam. A. J.
Koelemeijer Dhr. H.
Kok Dhr. G.
Koning-Dees Mevr. H.
Koper Dhr. J.
Koper Mew. F.J.
Koper Mevr. J.D.
Krippendorf-Visser Mevr. A.
Kmonsberg Dhr. F.
Kuiper Mevr. G.A.
Laan Dhr. H.J. van ter
Landman Dhr. J.
Leuven M. & Bijl P.
Lijnzaat Dhr. M.
Limbeek Dhr. C.W. van
Loos Dhr. P.F.
Meijer J.H.
Mesman Dhr. J.
Mesman Dhr. J.C.
Meulen Dhr. K. van der
Minnebo-Visser Mevr. S.
Minten L.
Molenaar Dhr. J.
Molenaar Dhr. W.J.
Molenaar Dhr. W.J.
NieuwenburgSpeerMevr. E.H.N.
Nijkamp Dhr. G.A.
O'Reiliy Dhr. C.
Ottho Mevr. B.€.
Oudshoorn Dhr. C.J.
Paap Dhr. A.
Paap Mevr. M.L.H.
Paap Mevr. P.
Parle-Visser Mevr. M.
Pijper Dhr. P.
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Fahrenheitstraat44
Zr. Dina Brondersstraat lO
Jac. v. Heemskerckstraat23
Keesomstraat 229
Lijsterstraat23
Marisstraat 48
Celsiusstraat 89
Bakkerstraat5
s-Heeren bergstraat 93
Fahrenheitstraat8
Burg. Nawijnlaan32
Tollensstraat 2
Nieuwe Kerksplein6 rd
Mart. Nijhoffstraat 12
Flemingstraat344
van Galenstraat 170
Oosterparkstraat 14
Haarlemmerstraat 36a
van Lenriepweg 115
Zandvoortselaan 34
Brederodestraat 168
Brederodestraat48
Zr. Dina Brondersstraat 3
Mart. Nijhoffstraat 83
Dr. J.G. Mezgerstraat40
Zr. Dina Brondersstraat 12
Zr. Dina Brondersstraat 13
Wilhelminaweg 56
Gasthuishofje 20
Burg. v. Fenernaplein211O8
Vinkenstraat24
Noorderstraat22
Jan Koperstraat20
Oosterparkstraat 5
Grote Krocht 24a
Witte Veld 1O
Bilderdijkstraat 18
Flemingstraat358
Herm. Heijermansweg 73, kmr 214
Vondellaan 22
Passage 3149
Witte Veld 31
Mart. Nijhoffstraat 29
Nic. Beetslaan 22b
Lijsterstraat2, fl1
Zr.Dina Brondersstraat22
Brederdestraat 79
Tjerk Hiddesstraat 161
Burg. v. Alphenstraat 61123
Kennemerweg 79
Zeestraat45b
Oranjestraat 13rd
Hofdijkstraat 17
Kostverlorenstraat 92 F

2041 CJ
2041 €E
2041 HA
2041 XJ
2041 CH
2042 AL
2041 TD
2042 HK
2241 PD
2041 CH
2042 PM
2041 PR
2011 ZT
2041 NV
2041 VT
2041 JX
2042 AS
2042 ND
2041 LM
2042 XA
2042 BM
2042 8G
2042 ED
2041 NT
2041 HC
2042 EE
2042 ED
2042 NR
2042 JS
2042 TA
2042 CW
2042 KK
2041 EH
2042 AP
2042 LW
2041 GB
2041 NO(
2041 VT
2042 XR
2041 BD
2042 KR
2041 GC
2041 NS
2041 NN
2042 CY
2042 E€
2042 BC
2041 JK
2041 KG
2042 XT
2042 LA
2042 GR
2041 NA
2û42 PC

Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort

Zandmrt
Zandvood
Wassenaar
Zandvoort

Zandvoort
Zandvoort
Haarlem
Zandvtxirt
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort

Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort

Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
ïandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort
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Historisch verieden (111)
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De eerste gedachte om te komen tot een geestelijk leven in S a n M en een Cap1te bouwenstamt
uit ca.1387. Vanuit kloosters werden de kloosterlingen, onder leiding van Augustijner kanunniken
in Windesheim het land ingezonden. De congregatie had voor zijn moderne devotie, te weten leven in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, t o e
stemming gekregen van Paus Bonifatius IV om
deze boodschap te verkondigen. Dit deden zij in
het Bisdom Utrecht en het betrof vooral de Noordelijke Nederlanden.Ze kwamen ook in Santfoort,
wat bestonduit een schamel aantal inwoners, waar
de bevolking sterk was uitgedund door de voorgaande builenpest epidemie. Dat gaf een goede
voedingsbodem om de leer van de kerk te verkondigen van genade, gerechtigheid, gehoorzaamheid en bescherming, door de enige heerser GOD.
De monniken namen hun intrek in het oude
pelgrimshuis en gingen met steun van het Bisdom
de Capel bouwen. Deze was eenvoudig van opzet, maar nog zonder de toren, een grote ruimte
waarin zij de katholieke leer in kerkdiensten aan
het volk konden verkondigen. In die tijd besteedden de burgers maar een bescheidendeel van hun
kapitaal aan woongenot, maar meer aan kerkgebouwen. Burgers hadden daar alles voor over en
dat niet zozeer uit religieuze aandrift, maar als uiting van zelfbewustzijn en in competitie om de naburigedorpen in grootte te overtreffen. De Bisschop
van Utrecht verzocht de kanunniken van de Grote
Sint Bavo kerk te Haerlem om zich met de Cape!
in Santfoortte bemoeien. Want in Utrechtvond men
de Capel als Godshuis onwaardig en dat er een
volwaardige kerk gebouwd moest worden met een
Toren en een Koor. Om de bouw te kunnen bekostigen werden de financiële middelen verkregen
door de bevolkingen van dorpen en steden te laten betalen als zij gezondigd hadden tegen de kerkelijke leer. Hietvmr verkregen zij een aflaatzodat
de hel aan hen voorbij kon gaan en de hemel open.
De bekendste aflaat, waarvoor toestemming is
verkregen van Paus Bonifatius was in 1397 en in
begin van de 15e eeuw werd begonnen met de
bouw, daarna het koor en de toren. De bewoners
van SantFoort konden niet veel meer bijdragen aan
de bouw dan hun arbeid er aan te geven.

Er waren toch genoeg kapitaalkrachtige mensen
die het met de Santfoorters goed voor hadden ondanks de slechte politieke omstandighedenwaarin
men verkeerde. Rond t470 woonde in de stad
Haerlem een welgestelde koopman die verschil18-250

lende vrienden en kennissen had in Santfoort. In
de wandelgangen werd Rij door een ieder Oom
Henk genoemd. Zo nu en dan kwam hij naar het
dorp en de Santfoorterswaardeerden hem, omdat
hij altijd de tijd nam om naar hen te luisteren. De
vrouwen welke met een mandvis naar de stad gingen, klopten bijna altijd aan op de deur van zijn
woning aan het Spaame. Devrouw van Oom Henk,
Anna Allards dochter, was net zo viendelijk als haar
man en stuurde de vrouwen nooit zomaar van de
deur weg. Vaak hadden Oom Henk en zijn vrouw
het over de ellende en armoede in Santfoort en hij
zei: die mensen daar kunnen er zelf niets aan doen
en zijn tot alles bereid maar vaak kunnen ze niet
uitvaren door storm of tegenwind en door het verstuiven van hetzand wil er ook niets groeien; vrouw
we moeten bereid zijn daar iets aan te veranderen. Nu hadden Oom Henk en zijn vrouw geen kinderen en ze spraken af om een testament op te
stellen met daarin een tekst om zo veel mogelijk
van het kapitaal nu te geven aan de Santfoorters
en later het nog overgebleven vermogen over te
dragen aan de gemeenschap van Sanifoort.
Zijn vrouw was toch een enigszins andere gedachte
toegedaan,want zij had kontakten met Franciscanen en Dominicaner monniken uit de streek die
regeimatig bij haar thuis kwamen en deze katholiekebroeders mochten niet vergeten worden. Oom
Henk was van oordeei dat deze eerwaarden zich
best zelf konden redden, maar omwille van de
vrede liet hij het zo. Toen de vraag kwam, van wie
de Santfoorters het geld zouden verkrijgen na de
dood van beiden, want er waren nog geen gemeentelijke instellingen, moest de kerk zich er maar mee
belasten. Man en vrouw werden het eens om het
geld te laten beheren door de kerk-capel te
Santfoort met de opdracht er ruim van uit te delen
aan de armen, vooral als de nood het hoogst zou
zijn. Bij de notaris werd onder getuigen op 12 april
1470 de officiële acte opgesteid en ondertekend.
Een gedeelte van het vermogen bleef in de zaak,
een gedeelte werd opgedeeld tussen de bedelorden te Haerlem en de helft was voor de Capel te
Santfoort "tot de armen behoeft." In de bewaard
gebleven uitgaven staan verschillende uitkeringen
aan de "paupen", de armen. In 1474 werden uitkeringen gedaan van 34,12 en 11 florijnen. Dit kon
nooit uit de gewone middelen geschonken worden
maar wel uit de erfenis. De kerkgangers moesten
wel bidden dat er nog meer goede gevers machten komen, "want wij hebben extra steun hard nodigm
.
Het beeld uit de 15e eeuw verduidelijkt dat er altijd
wel goede mensen gevonden werden om de

I

I

I

dig weer onder het bewind gebracht wordeh vond
de Duitse vorst. In 1492 kwam dan toch de Duitse
overheersingen aangezienwoorden weinig indruk
maakten op de Sanffoortse bevolking werd de kerk
in brand gestoken. Het dak van het schip werd
maar beschadigd en toen de legerscharevertrokken was werd het dak vernieuwd, maar anders uitgevuerd dan voorheen. Om meer aanzien te verkrijgen en door de verbeterde economische omstandigheden werd de toren voorzien van een luidklok welke in 1493 gegoten is en nog steeds in de
toren hangt van de (nu Hervormde protestantse)
kerk. Een klok in de toren gaf aanzien en riep de
mensen op ter kerke te gaan, maar werd tevens
gebruikt als er gevaar dreigde van buitenaf. Was
De politieke situatie werd gematigder zodat de er nog wel een pastoor bij de kerk? Bij een enquete
burger meer vrijheden kreeg, maar dat moest no- in 1494, van tellingen in steden en dorpen, hebben

Santfoortse armen te ondersteunen. Definanciële
middelenom de kerk te onderhoudenen uit te breiden werden veelal verkregen vanuit Haerlem want
de burgers moesten hun zonden blijvenafkopen en
verkregen daarvoor een aflaat, Men kon de aflaten
ook vooruit inkopen om, als de priecler de zonden
accepteerde, deze te verzilveren met de aflaat. In
1473 kreeg de Sinf Bavo kerk te Haerlem opnieuw
het recht van Paus Sirkis om in aflaten te handelen
en wee de burger die niet aan de eis kon voldoen,
ze werden de stad uit gezet, buiten de pootten en
verbannen verklaard. De kerk in Santfoort kreeg
ook zijn deel van de gelden en werd afgebouwd,
het zal ca. 1475 zijn geweest.

De kerk zoals die er in 1475 er uit moet hebben gezien. Pas na 1492 is de kap veriaagd van de Capel,
omdat de sparren niet lang genoeg waren. De afbraak is geleidelijk gegaan en menig huisje is opgetrokken van de binnenmurenvan de kerk.
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twee waarnemers vernomen dat in het dorp aan met de toevoeging, dat een ieder die naar de
de kust een zekere pastor Claes was van 40 jaar predikaties van hervormers was gaan luisteren
oud, maar de waarnemers hebben hem niet ge- boete moest betalen. In het register van het Bissproken want ze zijn niet in het dorp geweest. In dom Utrecht is een bijzonderebrief welke gaat over
1514 was er een nieuw ondenoek om te zien hoe- een priester in Santfoort, Baidowinus Dodonis.
veel financiÙn er was, bij een bevolking van ca.200 Baldowinus was van Friese afkomst en zijn vader
personen. Daar hebben ze gesproken met pries- Doedewas schipper en deze werd geconfronteerd
ter Dirk Claes, 30 jaar oud en hij woonde in een met de getoofsverandering van zijn zoon, maar hij
klein huisje bij de kerk. Het dorp Santfoort had nog liet hem vrij in zijn keuze. De vader drukte zijn zoon
geen eigen bestuur, er was wel een Schout en deze wet op het hart, zorg er dan voor datje rechtvaardig
stond onder de Baljuw van de Heer van Breder- bent tegenover iedereen. Waarschijnlijk heeft zijn
ode. De Baljuw behandelde de burger zaken. De vader, die alle kustplaatsen kende, hem op het
gerechtelijke zaken werden in Haerlem afgehan- dorpje aan ree gewezen want Baldowinus sollicideld. Alle zaken werden opgetekend in de keur- teerde bij de Bisschop van Utrecht om pastoor te
boeken en met Pasen enlof met Pinksteren wer- mogen worden in Santfoort. Wanneer dat precies
den de zaken afgekondigd in de kerk. De reden was is moeilijk te achterhalen, maar het moet omom het in de kerk te doen was, dat de mensen niet streeks 1530 zijn geweest. Hij was niet enkel de
allen konden lezen en schrijven. De kerkgangwas geestelijk vader in de kleine parochie maar hij
in de 16e eeuw niet zo groot meer daarom was stelde zich ook op als verdediger van rechtvaareen eigen parochie met een pastoor niet meer dige belangen.
haalbaar. Eens in de zoveel tiid kwam de kape- Hoewel de vissersbevolking onderling als eerlijk
laan uit Overveen, doch bij hevige stom en slecht bekend stond, werd ze vaak door buitenstaanders
weer kwam hij niet, want hij moest door de duinen bedrogen en dat leidde tot de nodige burgerlijke
conflicten die voor de Heer van Santíoort werden
lopen.
uitgevochten. Een integer man, die gezag had was
De heworrning in het katholieke geloof - in gang Pastoor Baldowinus en hij werd nog al eens door
gezet duor Maarten Luther - werd in de Noorde- de vissers gevraagd om voor hen te pleiten. Nu
lijke Nederlanden ook ontvangen en gehoord. Kei- moest de priester aan de kerkelijke overheid verlof
zer Karel V zond monniken naar de Nederlanden vragen om voor de burgerrechter te mogen optreom de reformatorische stroming te voorkomen. In den. In 1540 kreeg Pastoor Baldowinus verlof van
het keurboek van 1531 kan men een verordening de bisschop van Utrecht om als getuige voor de
vinden waarin de bevolking wordt gewaarschuwd rechtbankte mogen verschijnen. Het bisdom vroeg
zich daar verre van te houden. Dat de nieuwe reli- daar wel geld voor, een vrij hoog bedrag van 45 tot
gie reeds doorgedrongen was tot Santfoort was 65 stuivers, en daarom werd alleen om toestemtwijfelachtig, maar omdat de geestelijke vernorging ming gevraagd, als de kans om te winnen het
slechts af en toe plaatsvond, meende de kerk van grootst was. De inzet van Pastoor Baldowinus zal
Haerfem voor Santíoort een aparte verordening te gemaakt hebben dat het invoeren van de nieuwe
moeten maken. Het leek of Santfoort een broei- religie, in tegenstelling tot andere vissersdorpen, .
nest was van de reformatie, maar het bleek een op afstand kon worden gehouden, omdat zij in
vootzorgsmaatregel. Ze hield in: dat geen inwoner Baldowinus een priester hadden die voor de been poorter tot Santíoort zullen gaan horen naar de langen van de eenvoudige eerlijke vissers opkwam.
nieuwe predikaties, doordien veel questie komt In het jaar 1530 zagen de vissers aan de hemel
over het zeggen "Ghy syt luytheranie, ghy papisten een flonkerende ster (het was de komeet Halley)
en de andere orde"! In Santfoort had men wel het en ze waren ervan doordrongen dat er een boodeen en ander over Luther gehoord maar wie of wat schap moest komen. De natuur zou op een of andat was konden ze niet zeggen en toen de veror- dere manier iets kenbaar willen maken. Nu werden
dening met Pacenwerd voorgelezen ging deze over ze op hun wenken bediend want te Wijck an See
de hoofden van de gelovigen heen. EBn ding was een walvis aangekomen van wel 75 voetmeter
voelde men daaruit wel, dat Haerlem de lang. Beste mensen zei een visser, deze walvis
Santfoorters wilde verplichten kathojiek te blijven brengt een boodschap en we moeten gaan om te
en daar waren ze niet van gediend, dat pikten ze zien welke. Vijf mannen gingen naar de Wijck, vonniet want ze wisten zelf drommels goed ze wat wel den de walvis en ze schrokken van de open bek
en niet mochten doen.Omdat de verordening niets die richting Santfoort wees die, zo meenden de
uit haalde werd deze in 1532 nog eens herhaald Wijckers, kwaad was op het dorp. Op de terugweg
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De foto is genomen in de Spoorstraat. De heer W. Slootweg, wonende in Oosterbeek, heeft zelf de
foto's op pagina 17 en deze pagina geschoten en "de KlinPter hand gesteld.
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GENOOTSCHAP
"OUD ZANDVOORT"
0pgenRchtPI december 1970

e-mailadres: genoofschap~oud~zandvo~rt@hotmaiI
.com
Werkgmepn Genootschap:
Indien uzeHactiefwiltdeelnm aan o n d e m k van Zandvoorts histode, dan
zijn er de volgendewerltgroepen:
- Genealogie, wntactpemonAtie Koper.
- Monumenten& grafstenen, m n t a c i p e m Jaap Kerkman Azn.
Zelf kunt u ook het initiatief nemen om een wewnrep op te richten.
"KIInkertjes":
Indien u een opruepwih p l a n om hfctorischmaten'aal te ruilen of te veiknjgen,
kan digratis Zn de rubriek"Klinkerfjes.' Deze service geldt allwn m r teden van
het Genadstmp "OudZandwof. De advertentie m g niet van commNële aard
rijn- Vermelding van naam en adres of telefoonnummer in de advertentie is verpiicht. Uw temdient binnente zijn op de sluitingsdatum van de kopij (decolofon).
G b n:
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Indien u het werk van het Genootschap 'Oud Zandvoort" met een in principe
fiscaal afbkhare gift wilt ondersteunen, kunt u uw bijdrage statten op onze
rekening van ABN-AMRO te Zandvoort. Hiervoor is het Genootschap u 2aer
erkentelijk.

-

Op roek naar een Oud Zandvooris cadeau?
Iets tevieren, ietste schenken? Denk dan eens aan een ingelijste afbeetding van
een echt Oud Zandvoorts tafereel van "Bhg en Braet." U hebt keuze uit twee
kleurenafbeldingen.Voor nadere informatie: Mam Cmbbendam.

Bestuur
Voonithr:
ing. G.A. Cense
Kostverlorenstraat 115
2042 PL Zandvoort
023-571 5715
gemcensev-lingen.demon.nl
Wcemniiter:
ir. C J. Wagenaar
023-571 3999

smm:
A. Koper
023-571 8441
Penningmeester:
M.A.J.M. Crabbendam
023-571 2514

Leden:
A Joustra-Bmkmeier
023471 5155

Opruiming? Vooi-richtíg, niet wgpoienl
Grote schoonmaak, verhuizing of een andere aanleidingom eens opte ruimen?
Indien u spullen, foto's (ook wds famifiefoto's met herkenningspuntenvan ons
dorp), knipsels of andere publicatbsover het Zandvoort van vroeger tegenkomt:
a.u.b. niet weggooien! Schenk het aan het Genootschap "Qud ZandvuoR".

J, Paap Lui
023571 5967

Advertentles:
Beschikbare brmaten: hele, h a k , kwart en 116 pagina.
Tarieven op aanvraag via M m 6 Crabbendam.

J. Kerkman k m
023471 5013
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FdMorevereniging
&DeW u f l
secretafis: Mieke Hollander
Gonsf. Huygenstraat 15
2041NL-

073-6217222

J. Paap C m
023-571 5168

Losseverkaap "De Klink*:
Bruna Balkenende, Grote Krocht 1,8
Zandwiorts Museum, Swaluktmat l
tSSN l384-7082
-

W.A.H.Keur

t l i ~ s c hM
e &~w~W:f@~tí~
L L B o m ~ hBouwclub'
~it
secr.:mw. C.C.M. Kem@m:dët Muë,
Tolweg 2!$,2Q42~l&nc&mair

biefoon
c.van&mije@p~mdn~

Ereleden:
P, Brune
ir. C.J. Wagenaar
M. Weber
CoWIbde:
Minimaal E 9,25, binnen Zandvoort
(incl. venendkosten), per jaar.
Minimaal £ f 3,85, buiten Zandvoort
(ind. verzendkasten), per jaar.

Bankrelatie:
ABN-AMRO te Zandvoort,
rekeningnr. 585738305
Giro-rekening: 4206723 t.n.v.
Genootschap "Oud Zandvoort" 02

Kwekerij

P. van Kleeff

Luxe Brood- en
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vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners

Van Stolbergweg 1
Zandvoort Tel: 023-57 17093
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Versteege's IJzerhandel
Verkoop van:
Verfwaren
IJzenuaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Raadhuisplein 2,Tel: 023-57 12865
Potgieterstraat 24, Tel: 023-57 36957
Pasteurstraat 4, Tel: 023-57 31967

DL (jlU Ik A fl ER
Exposities
Workshops
Proeverijen
Recepties

GALERIEDE STIJLKAMERen Café Koper:
een verrassend veelzijdige combinatie.
Kerkplein 6,Zandvoort.Tel:023 5713546
E-mail: galeriedestijlkamer@pIanet.nI

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

Café - Brasserie
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Del Mar
Haltestraat 54,Zandvoort
Tel: 023-5712451
Garantie voor Topkwaliteit

.,.CA
4-q
<

I'

Haltestraat 13, Zandvoort
Tel: 023-57 14738
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Adres

:Kosfveríoremtraat

Postadres

: Postbus

E-mail

: notarissen@gielen.varide~&.nl
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Telefoon (023)571 68 41
Telefax (023)571 20 88

286
2040 AG Zandvoort
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Bruna Balkenende
uw adresvoor:
Kantoorartikelen
Strippenkaarten
Reisgidsen
Boeken
Tijdschriften
Stripboeken
Landkaarten
Wenskaarten
Krasloten
Rookwaren
Staatsloten
Toto en Lotto

Grote Krocht 18, 2042 LW Zandvoort
T@[:023-5716033

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

Huishoudelijk
Bloemen en Planten
Kinderschoenen
Sport
Snoep
Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

