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Adieu Raadhuisplein
De toekomstige rooilijn op het
Raadhuisplein heeft de nodige
d e s losgemaakt-Haarlem Dagblad, de Zandvoorne ommep ZFM
en de rubriek "Oog en Qor"van

Bij de
voorplaat
Dit kern geen trismrische foto op de
o d a g van ' W eM*
maar
',
een
afbeeldmg van het prachtige &Mderij "Der Leierkastamam von
Zandvoort?'.Het is geschilderd door
Fsitz w n Uhde in 1883. Meer
biermm kunt u lezen en bekijken
~nafpagina12. Het artikel - en
a& andere publicaties in de serie
"Zandvoort op linnen"- is van de
hand v a n h e Mario11Ce=.
Wer Blujs

de Z a n d w m Courant schonken
de nodige aandacht aan dit onder.werp in het mr&e nummer vam
"De Khk".Voorai op straat werd
ik eraer aangesproken. Her aantal
mailtjw vid mij overigens wat
kgm. In hoofdlijmn komen de
reacties neer op onbekendheid met
wat er staat te @gebeuren en adhesiebetuigingenmet het door "De

Ook d e n er wagen aan het
college &esdd*Het antwoord was
ambtelijk, met andere woorden: je
kimt er niks mee ofje kunt er de
kaaten mee op Zouden er soms al
onderhands toezeggingen gedaan
Pjr?

"DeKlinlr'"p a t over oud Z d voort en is niet het aanplatform voor publicatie
toek m t i g e bouwpianuen.Wameet
echter (het aangezicht van) ons
dorpshart door een "steenbfmt"

*

gem& dreigt te wodm
wij u voorafdamp amd-.
Het pat emm dat deze hhtorisehe
plek een ruim dorPgPleh.~&
Het
Paadhuispf ein heeft voor dorpsgenoot en toerist een sociale en repmentatiwe functie en deze dceigt
nu gebed wrcomrrae~disterd
of
zomaar verbameld te wordm.
Daarnaast dimt sns =adhuis nies
weggemofWd te worden achter het

zoveelste horeca-etablissement.
Een duidelijk voorbeeld van deze
ve~nntruseendeontwikkeling is de
nieuwbouw aan de Hogeweg.

K 8 4 uir de Zuiderstraat had
men tot voor kort een prachtig
uidicht over o.a. de Pas~ttaat,
het groen, de protestantse kerk en
Kerkplein. Nu wo& er een hoog
apparkmetltencompbx gebduwd
en. weg is het uitzicht:j e kijkt tegen
een stenen muur. Op diezelfde
Hogeweg, eens d6 entree naza
Baibotd en s m d , worden meer
en meerhage appmementencornp h gebouwd (-t- gepland}. Hierdoor ligt deze weg nu ai vroeg in
de midag war een gmot deel in
&s&&w Hoezo, badplaamfeer?
Zoiets ma& hij het 'Raadhuisplein
v o o ~ worden.
m
Het iijkt erop dat iemand een passer he& genomen, de punt in het
hart van de rotonde heefi geplaatst,
een cirkel gemken heeft en
m l g t p s wn4:dat de rest vuigebouwd moet worden, a t zo hijg
je e& moaie'mnde.afbakening vau
een pleiu.. ,m gel4 iu ha laatje.
Misschien wgdt;het mooi, maar de
schal is niet passwdin ons dorp.
Wkgoedgekekenhe&naarde
a f b a e l ~ á p ~ 3 ~ n h e t v o 'kigt nummer heeft natuurlijk gezien
dat de:ruimte bii kaashuisTmmp ook
geheel opgwuld gaat worden.

.

Via k uivan het Genootschap Oud Zandvoort wil ik ome
bestuurders - of ze nu in de raad
zitten of oppositie voeren - met
klem mgen zich er rekemchap
van w geven dat j e het hart van ons
dorp niet zomaar kunt mlbouwen.
De functie van eea ruim en gezellig ontmoetingspleinvoor i n i e d e r
( d e r verplichte consumptie)
dient voor nu en here genera~es
gehandhaafd te worden. Het mag
aiet er>zijn dat de generaties na ons
het nog hg d e n hebben over
die stedenbouwkundqgemimer.
Perer Bluìjs

HooMredactwr
pbluijs@hetnee.d

Het bestuur van het Genootschap "Oud Zandvoort"
nodigt u uit tot het bijwonen van de

"GENOOTSCHAPSAVOND"
op vrijdag 3 november 2006
De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden in gebouw "De Krocht".
De zaal is open om 19.15 uur.
Vanaf die tijd kunt a genieten van een doortopende
diavoorstelling over het Zaadmrt van vroeger.
Wellremstwoord door voorzitter G.A. Cense

"De Del het Schuiten@ over het beimg voor Zandvoort van
het Schuitengat en de (sande)Vaonie,
pmentatie: Ger Cense
21-15 uur:

Pauze (warin nog loten re koop zijn)

21.35 uur:

Verloting

21.45 uur:

Zandvoort in de vorige eeuw, deel.5,
Er d e n onder andere filmbeelden yertooríd worden van de spoodijn,
de Kennemer Golf & C o w q Club, cte stranding van de C.A. Banck,
Heiligers BanketIhet DoUhdma, de Reddingsbrigpde en veie andere
itemp. D e fdmbeeidea zijn g e c o + d en bewerkt door Cor Draijer
uit ter beschikking gesteld priv&materiaaî en nog niet eerder vertoond
door het GOZ.

22.15 uur:

SlUiQ3.

"&J het Schuitengat urnstreeb 3 900",~5tugemaakt
door de hkmdejotopfJan &egen

Genootschap "Oud Za

14 november 2006
om 14.30 uur
in de bibliotheek.
De toegang
is gratis.

"Hoort, burgers, hoort!"
door Pcter Bluijs

Reacties var1 lezers

Baaltje Rubber
'De Kliiik', itiriiitncr 102,pagiita 16
Jutter ei1 beheerder van het bekende Jutters Mu-Zee-Urn, Wim
Kr~~istutjk,
nieldt dat het Mu-ZeeUi11 in het bezit is van liet baaitje
rubber waar genoemd artikeI over
gaat. Hij ontving het in mei 2000
van Bwrn Krol (destijds beheerder
van Museum Zandvaart), aiiidat hij
vond dat zoiets riieer passend is in
het Jutters Mu-Zee-Urn. Er was bij
het baaltje larex (ruw rubber) een
iiotitie dat het "i11 de vroege jaren
vijftig" van het strand is gehaaId.
T~~sseri
de notitie op het brieSe en
de vondst van het baattje in desberreffe~~d
artikel zit 10 jaar. W h i
Kruiswijk is natuurlijk riieuwsgierig

of het hier nu wel of n i e t om het
genoemde stuk rubber gaat. Wie
hem daarover meer kan vertelien
is van harte welkom. Het baaltje
rubber ligt ter bezichtiging in het
oiilangs geheel vernieuwde en uitgebreide Mu-Zee-Urn.

Op zoek naar....
'De Klii~k',nrriiimicr 1103,pagitia 13
Onder het kopje 'De Klink' is
op zoek naar ....' deden wij een
oproep voor enthousiaste en geïnteresseerde dorpsgenoten die het
Genootschap kunnen versterken.
Daar had moeten staan "Her Genootschap Oud Zandvoort" is op
zoek naar.. .
Wegens de groeiende interesse UI
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oud Zmdvoortse aangelegenheden
en de verdere digrralisering van
beeldmateriaal kunnen we best wat
handen extra gebruiken.
Denk er eens over na, beI (of m i l )
onze secretaris om te ktjken wat u
voor oud Zandvoort kunt betekenen.Het is een leerzanie en gezellige tijdsbesteding.
Tot 011s gerioegen heeh een aantal
zich reeds aangenield, echter er is
genoeg te doen, dus ook u bent van
harte welkarn.

Claes Jansz. Vlsschsr H
'De Hink', nummer 103,pagina I9
"Op de plaat van de "Seylende
Windwagen" staan twee van deze
vaertuigen met opbollende zeilen.

Om B~rnjdrlllagkwam vaar dam panden te laat,
maar mor Uw pand beinlddden wil naenir
nu of In de toeknmt
L
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,
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van LINGEN
Makelaars O.G.

Jhr.Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort
023 - 5715Tl.5
info@mlmu 1 www,cvI.nu

waarbij, ook door de ruiters die
erop te zien zijn, de indruk wordt
gewekt, dat de wagen(s) naar MS
rijden.
Omdat de toeschouwers op het
duin sman en op zee (achter de wagens) een aantal mmuigen te zien
is, lijkt het mij toe dat de wagens
in zuidelijke richting rijden en dus
niet van Scheveningen naar Petien.
Of de tekst klopt niet geheel met de
afbeeldmg of& voertuigen mimm
weer op de plaats van -k,"
De heer E Henrioui V í a n is
nieuwsgierig naar de juiste lezing,

Kleuterschaal
W.H. Suringar
D e Klink', nummer 103,pagina 25
iUasgenocen op desbewffende foto,
Fred Schilpzand en E w t Koper ( ~ i t
Lisse), stuurden een aantal nog niet
bekende namen i n
Bovenste rij, 3e van.W , W h
HoUenberg. 5e van links,Mieke
Mulder. 3e jongetje van re&& is
Haas Bouwland. Derde rij, le van
links, Coby Omenbrn.4e v;ui W,
Thera NrjssmTmede rij, l e van
luiks,]an Henkeshwen en 2e van
rechts is Frits Ottenbros.

Gertenbach 50 jaar!
'De Klink', numnrer 103,pagina 21
"Het artikel over de Gertenbachschool riep herinneringen op
bij mij in Canada. ik heette toen
Agaath Bol - nu Kemp - m ik woon
al sincis vele jaren in Surrqr British
Cofurnbia, Canada. ik behoorde
tot de eerste klas die eindexamen
deed, Er moeten nog foto's zijn
die Was. Er waren 14 Ietriingen en
a h n behaalden het diploma; dit na
een auto-ongeluk met onze mini
schoolbus toen we op weg waren
naar het oosten van het land.
Ikzelf ben naar Cana& geëmigreerd
en heb 35jaar lesgegeven op de
lagere school,wri.gradejve tot smn.
Met: sommige Zandvoorters heb ik
nag contact,maar ik zou p g in
contact komen niet enige oud klasgenoten ofleerkrachten van weleer.
Hopend iets temg te haren!'
A.P. Kemp, 18031 64A Ave, Surrrey,
B.C,V3S 7K1,Canada.
mail: a,kemp@telus.net

Groet uit Canada
Genootxhapsavond van 10 maart j.1,
Uit Canada ontving het Genootschap per dvanJan BalIedu en
zijn vrouw een w o o d van dank
voor de bijzonder gezellige Genootschapsawind van begin maart.
Elders in dit blad leest u het verhaal
van de Zandvoortse Korfbalverenigingovan&di Bisen b q e r uit
Jamaica ontvingen wij gepubliceerde foto en broer Aad, wonende

Joag mn Nes jt; mailde dat een
aantal docenten meerdete vakken onderwees:de hem Keizer gaf
ook baekhduden, staabinrichting,
h a n d & d en bedrijE,rekesm.
De heer Kant píteveas geschiedenis en de heer Mdder Engels. Sinds
vorig schooljaar heet de 6 0 1 officied " V i m Gertenbach Coltge''.
b

-
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in Toronto,Canada zette de namen
erbij (zie pagina 10 en I l).
Het zwembadtegeltje
Zandvoort had in de jaren zeventig
een schitterend zwembad, gelegen
aan devondeiìaan 57. Over 'De
Duinpan' met een 50 meter buimbad, springtoren van 10 meter,
buieenverlichting,enz., a.
valt
,

veel te vertellen. De Zandvoome
bevolking kon destijds een heide bijdrage lweren door het kopen
van een tegeltje, waaropj e je naam
kon laten zetten. Zeer veel Zandvaamrs, instellingen en bedrijven
hebben er een of meerdere besteld.
De actie was een p a t succes.
De tegeltjes werden gebruikt voor
betegeling van de muren in het
binnenbad. En als j e ging zwemmen keek je altijd even trots aaar
''jouw" tegeltje. Na verkoop M n
het zwembad aan een commercieel bedrijf is helaas de tegelwand
afgebroken.
Het Genoo~chapis nog in het bezit
een exempiaar en vraagt de
rechtmatige eigenaar Pch te meldm.

Brilmode

HB ju, hael jai w e
een blommetje
bai Jopie Bluijs!

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen
Bloemenhuis

I Zandvoort O ~ t i e kI

98 =w
De specialist in al Uw Bloemwerken......
Hakestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-5712060

C&

k

Kerkstraat 34-36, 2042 JG Zandvoort
Te l : 023-5712466

keru

%X

&&-i

q uan Zleeht

@

vereniging
Qvhg

van hoveniers en

groenvoorzienen

Kerkplein 6
023 5713546
www.caf ekoper.nl
Het gezelligste terras van f andvoort

s,-< A A S H U I S

7

I¤ DE TROMP WINKEL

Van Stolbergweg 1
Zandvoort Tel: 023-57 17093

-

Versteege's IJzerhandeI
Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwaren
Etektra
Camping Gaz

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

Gereedschap

De tnarinrktor C4 r tluk

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax U23 5779058

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19,Tel: 023-57 12554, Zandvoort

m ' s UN Miew Zeeland

Bakker Balk
Interiemfttto's van gaken ia Zandv-rt @n s~fiaars.Meil dacht.=
d d e n .aan,er moest gewoon ge-

wikt wordt:~..
' O h g~onmhgik van Conie
&Lk eerj amd intwiedotob m
bakkerij MJ. Balk, sinds september
1934 . p e q $ aande H o m 27.
De Jfeervolìe opname dateert uit
1,965 en is gemaakt ter gelegenheid
van de heropening (na een

v-

dige Vetbouwirlg),
in april 1974 dde nieuw gebouwde bakkerij (n
de meikant)
door G d i
Jaap I3alk (zafin
van de oprichter) hgebruik ge&men. Het pand "aan de &t

sen ook al niet meer: daar werd het

f 946, Helaas x$ á% deurnen h +ti& b e M ; de inzender Taeke
Lau~erstaar op de achtmle rij, gke$ rechts.
Kunt rc om h e l p met de m m w kijta byzncten?
op 35

.apparetmente~ompIëx
"Residente
Pboënihë" gebauwd.
In de voormalige winkel (nr27)
Dat Zandvuorters over de belt
@pendeop 16 m ~ 1974
i MP
d d uitgewaaierd zijn is een
rMan Petity co^^ vsin de
bekend gegeven. Een paar honbekende kapperjoop baar deuren.
De Hit&, n e m e r 104, oktober - dember 2006

&d ex-dorpsgenoten zijn Sid van
het genootschap. We d e n het
bijzonder op prijs dat uj nu via het
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TU& LaupSer.maildeuit Cbnat
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jeua af--d, een aantal
opnames, waawan wij er gmg
twee p u b z i c ~ .

Swnn Lilm is gebareqgerogen
en nog steeds wonend in het pand
Z e e m a t 50.Zij is erg @r~teresseerd in de historie van dat pand,
maar verder dan de wetenschap
dat haar grootouders w ergens in

@

~
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In het boek "WNederlanâs
laatste dagei&', staat a a . de -rdingsga&eder& mn het 822ste
Georgische bataljon, dat ia s e p t e m bm 1943 in Zandmm gelegd
..
was.
doorjpr.cI arte els
.-*.~F\wv,mw
m ; ~ o g - ; i@&k;94:oEf
m
e n m m h a I L w q Pers, ISBN
.l,,.
,.,&-,~&D*iw~:ImimQw:~
. .....
..
906011.O16.1.Waarschijnlijk alleen
.
antiquarisch verkrijgbaar.
:$ii*.&k*w,,w,
&ma*"o . .
,

,

.L.

!'n:

,..

Opname ter hoogre van de Nicolaas

Korfbalvereniging SWIFT
Aker epn's t i d geleden wad CT in Zmtdvoart Ifbulg&peeld. De gediede& mdeze ,wwnij$tgguat mag naar 20 april
1912, toen pr modk dgedaan om fe k o m &t de oprichting

eepi ko+lueren@ng middels een k.rantenadwrtcntie,

Het k@aalspeì is mAtnerihanse mnpmng en is in 3 893 beducht door tmJames Naismith uit Spti&el#,

Marsackwets,

die ook het hbtballen had gdntrodud, Ddodat ~ c h h o f d c nhet bmketbalh als een te m port zagen mor dames,
h

m a tnet aangepaste q e ì s m een ueld dar uit drie delen bestond. Zo r f het niet roegestaan om mn het ene naar het

adere deel te fopen met de bal, wuiathor ket sum+

ondding b d e r d wordt. Het komt dus op behendkhsid aan en niet

op siaelheid. De promotie van het spel in Nederad gaat temg naar hetjaar 1902, toen er m cursus wnig e g m die Bij&w o m i werd door ent hem h! BtveWkri, die ,nuL nestor war& genoemd yurn &'k!@~kprt,
in Ntddud. Al gauw weden

de regels aaprgqust, midat mantièn en vrouwen samen deze sprí konden beoejwn in ~anivedand,Injuni 1903 werd &
NederlandseKufbaUiot~dgevormd, waar z m u#en@tzpn
~
zich bij aans?o&nv

spieelde men in .de korfbdco~petiIn 1909 werd er in Zandvoott al
6 e mmruan de petCo& 1914-1.933
sporadisch korfbal gespeeld, tijdens
gntti~e1,ied.a
kprfbdnieuws.Pas
&&viteiten kaak Eoalnginnedag
op 5 augustus 1.934wed er weer
en pas op 8 juni 1.912dde
een pmpa@afi~edscrijd gespeeld
Zandvoortsche Korfbalvereniging
bij hut Noord~rbaden werden
"SWIFï" een fkit: een vergade- '
ei flyen UItgededd ter promotie
r i ~ i gin het "Wapen van Haarlem"
(destijds geJegeri ti de Sehoolstraat) van de kortbalsport. In 1935 werd
voor de verkiezing van een bestuur er weer een poging gedaan o m
en de bespreking uari het reglement mee te doen in competitieverband, nu onder de naam "Z.K.C.
behchtigd dom de mensen van
Zandwort".Het minimmmnta
het emte uur. Leden b m de 15
jaar b e d d e n 5 gulden conttibutie leden om toegelaten te kunnen
wodm tot de hrfbaIbond wzs op
per jaar en de junioren 4 gulden.
Verder h snen nog donateur wor- 15 gesteld en belangskihg was er
voldoende:met twee team van 12
&n voor een bedrag van minimaal
spelers schreef de 5.K.C.~ c hh.
l @den en begunstiger mor een
Op 18 september 1935 wed er een
b&g
pari minimaal 50 ci~it,Tot
buitengrnone le-Wg
voorzitter werd de heer Hermse
gehouden in cafe Dimer aan het
gekozen en ais overige Zeden In
Kerkp1tin. De eerder gehouden
het bestuur de dames N.van def.
M i j e e n C ~ n K e e r e n e n d e h ~ propag.andawedstrijdep werden als
zeer gedaagd bestempeld c*n men
Wiener aVan der Mtje. Aan de
begon weer met te doen aan de
Oosterstaat was een speelwld &t
rompeetie. Het t o d g e gehet SWIFX-te&
werd genoemd
meentebestuur werkte niet echt
en er was twens een speelveld op
mee om van de korfbalmi&
het terrein hlssen D e Krocht en de
een succes te maken. Materiaal van
spoorbaan van de E.S,M.
school W" mocht in de zomermanden, toen de school toch dicht
Eerste wedstrijd
Op 13 oktober 1912 v o d het eer- was, niet in bruikleen worden genomen en er mocht geen circulaire
ste korfbaltoemooi van Zandvoort
worden verspreid onder de jeugd,
plaats. De Heuren van de vereniterwijl de toenmatrge schaakclub
ging waren pen-wit.Tot 1913

dit'& mocht.Dit @enige wrijving. Gevoig was het ontbreken van
een aspirantenteam en na een jaar
verdween de vereniging weer uit de
competitie. De recessie wn de jaren
'30en ook de ?heedeWereldoodog zorgden entoor dat korfbal

kchts een herianering bleef.

Herstarf
Ruim 16jaar later, q~19 maart
1952, werd er op initiatief van het
batuur van de speelCuinvereniging
"KindeMeugd"weer een korfbalverenighg opgericht. De oprichtingbijeenkomst was zeer druk
bezocht en de contributie werd
gesteld op 15 cmt per week (is
7,80 gulden perjaar).
Het besmuf bestond uit voorzitter A. van Breukden, & heer S.
Termaat ah secretaris, de penn h g m e s ~ e rwas mej. B.Jhmmel
en de commissarissen waren mej.
R.Mooy en de heerW.Bos. De
trainer was de heerveenman. In
1954 kwam er een aspirantenteam
van de p n d en in 1955 speelde
de korfbalvereniging zijn weàstrijden op "Duintjesveld".Een jaar
Jater ontstond er bijna ruzie tussen
het bestuur van de Z.K.C. en het
bestuur van de speeltuin"Kindervreugd". Op een jaarversdering in

ZomerIust waren beiden partijen
aanwezig. Inzet waren de spullen
van de speeltuinvereniging,die
niet m a teruggegeven.verder
had de Z.K.C. zichzelf opgeheven
en was e t een nieuwe korbalvereniging gesticht op 3 januari 2 956
met de naam"Z,K.C.
Zandvoort",
met hetzelfde bestuur als de 'oude'
vereniging. De nieuwe verenigingsnaam was dus dezelfde als waarmee
het korfballen in Zandvoort ooit
was begonnen.

De spullen werden teruggegeven
en de nieuwe vereniging ging vol
goede moed de volîeybalcompetitie
in.In 1958 besloot het 2.K.C.-

bestuur om een onderafdeling
"basketbal"op te richten.
In 1959 werd er voor het eerst een
korfbatoernooi in Zandvoort porgnisetrd, maraan alie scholen van
Zandvoort meededen. M e t enige
ma, omdat de organisatie mn die
dag uitstekend was, reikte Z .KC.voorzitter de heer P.de Cock (ín-

derdaad, met c-o-c-k...) de prijzen
uit in de kantine van Ruingesveld
aan de winnende teams,
De vereniging bleef, voor zaver we
kunnen nagaan, tot 1967 in competitieverband spelen.
Mocht u aanvullende info hebben
betreffende de korfbaivereniging
(zoals de herkomst van de naam
SWFT), dan hoort de redactie &t
graag van u.

Cor Draijer

1- qua, Eh?&

2.Jan Tmaat
3. Wint de la Court
4. Rob Loos
5. Rudi Bismbeger
6.Ab Twtnaat
7,Di& Drost
8. Hmk Liuricr
9.Ans m de Mooien
l 0.Kidna h s
1 i. Annie Koper
12 Nel Keur
13.Ada Strijder
14. Ria Keùw

DeztJofokonit ~ t det wearnering wn Rirud Bisenberger fldmtoica), warm Aad
Bisenberger ( ï h o t ~ t o Canada)
,
er de namen wrn de spelers bg plaarsrc
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Fritz von Uhde (1848-1911) in Zandvoort
I4ir 2 1 nr#icsiirs

tot

18 scptcttiber 1882 verlilet$ Uhdc voor cctz kiitrr in

kci

vis-

sersdorp Zai~diiorirt.bt dc liriefiissclit2g rriet zijti vroriui, Arnatic Eidra, aana ivic

deze p~riodei i ~totaal 30 brìwn s c l i r c ~vertelde hij tiiet alleen ovcr zijn
dn~eltikseku~irbadcnitt de zee, piiaar voorn1 ovcr z.& rocktorlrf iraar gescliikte
ottifcnr)erpcn voor zijn schilderjeti. Naast h ~ O
t C IMarinen~C
eit Vmirweti kiris, de
visafrlq, warm h ~ hier
r iit het bijzoirdcr de uisserskittdereti, die hemfascir~eedeti.
Eiij iri

Op advies van de dokter
naar Zandvoort
In zijn brieven staat te lezen dat hij
naast het doktersadvies ook op aanraden val1 zijn Duitse collega Max
Lieberinann besloten had de riazoirrer van 1882 in Zandvoort door te
brengen. Z o sctirijkt Liebermann in
1 9 1 1 aan Gustav Pauili, de directeur
van de Kunsthalle te Bremen: 'Zeer
zeker heb ik Uhde Zandvoort, dat
ik al in 1875 had bezocht, aanbevolen, en hij had daar die studie van
de orgelman [. ..] geschilderd. Maar
we zijn nooit samen in Zandvoort
geweest. Uhde heeft mijn schdderijen en studies (van Zandvoort) in
München gezien en hij is daarna
riaar Zandvoort gegaan.'
Uhde verblijft tijdens zijn kuur in
een hotel (waarschijniijk Badhotel
Von Kauhann) waar hij niet erg
tevreden over is. Hij omschrijft het
hotel a i s groot en met een slechte
service, omdat er geen bel op zijn
kamer aanwezig was. In zijn torenhoge kanier regende het tijdens de
storm in de nacht van 24 augustus
ook nog in, waardoor hij niet kon
slapen.'Het lijkt pure geldklopperij

zijn,' schrijft Uhde. Het eten is
er echter wel gord maar hij vindt
het gènant 0111 aileen onder de vele
vreeuideli te zijn.Hij schrijft verder
dat er weinig elitaire gasten in het
hotel zijn.'[. ..] het verschrikkelijkste zijn de Duitsers, vooral de
te

Pruisen. Enkele vooraanstaande
12

- l00

Hohndse fandies rnet een grote
kinderschare. In de kuurlijst wordt
nog de naam ml Herrog von Koburg-Gotha met gevolg genoemd,
niaar of h?j er is, weet ik niet.'

Wandelen door het dorp
Voor zijn kuur neemt Uhde bijna
elke ochtend een vefissende 'duik'
in zee. Na zijn ontbijt in het hotel
maakt hij een wandeling langs het
strand of door her pittoreske dorp
Zandvoort. op zoek naar oiiderwerpen voor zijn schilderijen. In
zijn brief van 25 augustus 1882
schrijft hij over zijn tweede kuurbad in zee, dat hem bijna de adei11
benam onidat het zeewater maar 12
graden was en hem niet de lielende
warmte gaf zoals de reisgids dit had

beloofd.
Omdat hij niet tevreden is over
het hotel, besluit hij de dag ervoor
op zoek te gaan naar een andere
behuizirig.Tijdens deze zoektocht
wordt hij betoverd door de schilderachtigheid van het dorp Zandvoort. Hij schrijk'ln het dorp zijn
een heleboel leuke gemoedelijke
huisjes. die Iwniers verhuren [...I
Gisteren in de namiddag, heb ik
urenlang door het dorp gelopen en
heb prachtige plaatjes gezien, ieder
huis met zijn bewoners is schilderachtig [...J. Ik heb zoveel gezien
dat ik wel jarenlang schilderen kan.
[...] De kleding (van de bewoners)
is werkelijk prachtig, heel kleur-

rijk, er is nies mooiers en kleuriger
denkbaar. Ook zijn er veel oude
gebouwen, zoals die op de Oudhollandre schiIderijen voorkomeil. De
vegetatie is ook heel oorspronkelijk,
een paar kleine bomen, d helemaal
kaal, en lage bebossing. j.. .] Ik heb
mijn oog op een paar huizen laten
v d e n maar heb nog geen beslissing
genomen. Ik ga nu af op de uitstrah g van de ramen. [. ..] Er wordt
nog veel gebouwd. volgend jaar
km men er niet nieer oni heen eri
wordt het hier net zo duur als in
Scheveningen. Zodra ik in het dorp
woon, merk je niets meer van die
akelige hotels.'

'Fischerkinder in
Zandvoort'
Vanwcge het aanvankelijk slechte
weer is Uhde gedwongen om eerst
binnenshuis te schilderen.va11de
burgei~iecsterkreeg hij toesteinning om in het Oude Maniien- en
Vrouwenhuis te Inogen schilderen
(zie DP Klink, 23 jr. (2003) nr. 9 1).
Na een week in het oude, bedompte en stinkende huis tt hebben
gewerkt, besloot hij zijn inspiratie
in de frisse buitenlucht re zoeken.
In eerste instantie had hij de vis&lag als nieuw hema voor ogen.
maar de schilderachtigheid van de
kinderen dit voortdurend nieuwsgierig om hem heen dromden,
fascineerde hem toch het meest.
Vanaf dat momeiit concenmerde
hij zich op het maken van studies
van kinderrzn. 'Ik ben vastberaden
oni van d e eigenaardig kinderen
studies te maken, die eigenlijk het
schIderachtigsr en mooiste hier
zijn, en ik denk dat ik daar de hele
week mee bezig ben,' schrijft Uhde
in een brief op 9 september. Hij
ivtriru.ourlrandtr00rt. ril

h a ~ p'dat
t daar nog goed materiaal
vobr een,gchdderijuit k6mt.'
In dt! ,daaropvolgendedagen ont-

wikkelde Uhde het idee voor het
schilderij F i s c W in Zandvoort
(Visserskinderen in Zandvoort).'Ik

heb een visserskind in de kleine
binnenplaats achter mijn huis als
model neergezet en ik ben bijna
klaar met hec schiIdeten van haar.
Ik wil op hetzelfde doek nog
een kind schilderen niet de binenplaats als achtewnd. Ik heb
vandaag werkelijk iets uitzonderlijks gemaakt, zoals waarschijnlijk
niemand eerder; het werken in de
open lucht, in de fijne luchtige
Meuren ligt mij goed.' Het ongeduld van de kleine meid bracht

voor Uhde enige moedijkheden
m& &h m m Niet
het meisje, maar ook de andere rnodeìltn
waren het duidelijk niet gewend
om te poseren.'Een echt schilderij kan mijn doek niet worden.
hoogstens een conglomeraat van
studies, toch hoop ik dat hier iets
bruikbaars uit voort kan komen.'
In plaats van de hele compositie
in één keer in grove lijnen op te
zetten, werkte Uhde figuur voor
figuur uit. Daarnaast maakte hij een
twintigtal losse studies van kinderen in de buitenlucht,waarvan
hij er een aantal gebruikte voor
Fischerkinder in Z a tiduoort.
Met deze studre geeft Uhde een
rustig beeld weer van het vis-

aersdeu. Het meisje rechts op

de watgrond is geheel in haar
breiwëfk verdiept, een tweede had
het naaldwerk reeds neergelegd en

kijkt mdancholisch uit het schilderij.A k e n het kleine meisje naast
haar schijnt schuchter de schilder
aan te kijken, terwijl de overige
meisjes links alles roevallig gade
lijken te slaan. De oneffenheden
i11 het plaveisel leiden naar de
schutting in de achtergrond, waar
zwarte sokken overheen hangen,
een meisje touwtje springt en een

ander bezig is met naaldwerk.
Het schilderij Fischerkittder itr
Zandmort, dat Uhde nog net voor
zijn vertrek uit Nederland kon
voltooien, is het eerste doek van de

Fritz w n Uhde. Fischerkinder in Zandvoort, 1882, olie op doek, 60.2 x 80,2 cm, Österreichische Galerie Behfedm,Wenen.
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In Memoriam

hjanNawijn(1912-2006)

h Z@R ~ o a , p W , w t d is,
~ tip 2 a92006 op 94-j*
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&.periode iY661- 197.7 b
~
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w
De @r Nawijn was niet alleen een k*
bestuupdb hij liet zich
pp s d ~ g&ictdsiiz
d
Zandvmtt giet onbetuigd, Zo behooxde
hij h 19.77tot de-p
iiiitiatrefiiemersvan het Cultrueel Centruni
(M
het.ZmWom
,
Museum) ;aan,het Cjas&Wspleia,& h!j op 18
1W7 offieied op.ende.
M d n dbij Roninldijk Bduit van 28-04-1976
'bmotmdrot Ridder in de Orde-aan Omje-Nassau en bij zijn
m 1977 ontving hij de l 3 m p w vao de @eente.Tm
-hij
door het bvan de
~~cksch&
met
h de
Cmtk Zihwm Eedvan de Maatschappij als dank -r
ptsb-em>kk&eid bG het we& pan\& redb&om. Hij ging
~ ~ , h à I e ~' f elals
e "~pstapeei?'bij odmmcfieen,waarmor de
.&@&J%
commnssie hem onderschei* met de titd 'ere~ps~ppe'r',
e 8 ~:-ti@'itlic
j
@rbp dit m o m t d m & NMjn verleend
@p&J"î
wtd een &heidsmdeaa mn de bevolkhg b w m d
ma.8emfg~t
waanneehet @on
in'her torentje ~ het
i imadfruis
kon woden.,g e m l i s e d .
Ook ~ d j pn . ~ ~ ~ B ~ ~ ~ ~ "~ . ~ inhetwdenweva4o~dorp.
i ~ h ~ ~ ~ w @ j d
Begin di t jaar mocht ondrrgerek&&hem, namens het=,
nog her "Soamamenboek'' overhandigen.
waarvoor hij grote interesse toonde en waarmee hij zeer verguld was.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen.
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e,&

Namens het Bestuur, C.A. Ome, wr~tzitter

Van der V alk Swart
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2040 AG Zandvoort
e-mail
Telefoon : (023) 571 6841
Telefax
: (023)5712088

Duitse schilder dat hij in de open
lucht schilderde.Tot die tijd had hij
uitsluitend in zijn atelier met professionele modellen gewerkt en in
Zandvoort had hij een kamertje in
het Oude Mannen- envrouwenhuis op doek vriscgelegd. Met de
Fiscl~erkindcrin Zandvoort had Uhde
in navolgmg van zijn collega Max
Liebermalm een nieuwe werkwijze
ontwikkeld en gelijktijdig een
eigen theilia gevonden.

'Der Leierkastenmann
kommt!'
111de winter van 1&BZ/ 1 883 maakte Uhde in zijn atelier in Munchen
een tweede versie van het bovengeiioernde schilderij met enkele variaties. Hiervoor gebruikte hij zijn
Zandvoortse schetsen als ook enige
klederdrachtsnikken die hij uit
Zandvoort had meegebracht.voor
dit grote schilderij vervaardigde hij
nog meer modeltekeningen, zoals
blijkt uit de drie schetsboekbladen
met hierin studies van hoofden,
handen en figuren, die zich in zijn
i~alatcnschapbevinden.
Uit het schilderg Fischerkiridcr in
Zandvoort kwam een nieuw werk
voort met als onderwerp een
gebeurtenis, die destijds bij de kinderen voor veel beroering zorgde:
de komst van de orgelman! Het
vcrhaal speelt zich af op dezeIfde
binnenplaats waar Uhde de Zandvoorse visserskinderen vastlegde.
Terwijl de kinderen in het vorige
besproken doek vrij statisch zijn
geportretteerd, komt hier opeens
beweging in de figuren. De veroorzaker van die beweging is de
orgelman, die zich in de smdie ai
had aangekondigd - zijn zwarte pet
stak net boven de schumng uit - en
nu door de geopende tuindeur in
de achtergrond te herkennen is.
Een aaiitaf figuren uit de smdie is
voor dit schilderij gebruikt. Zo zit
het meisje rechts nog steeds verzonken in haar breiwerk dsof zilj de
klanken van het draaiorgel nag niet

de regencon
staat een lege stoel niet hierop een
heeft -geh o a d Naas t

breinaalden. Het
melancholische meisje heeft plaatsgenmakt voor de aardappelschilster,
die zo sneI opspriiigt dat een paar
schillen uit haar schotel vallen.
Terwijl het meisje met het hulIenhoedje (links) kalm tegen de
schutting leunt en het meisje met
de roze strik op haar hoed (ook te
herkennen in de studie) nog rustig
doorbreit, springt het ineisje naast
haar van de bank a f om de orgelman tegemoet te Iopen.O o k het
meisje met de rode jurk, die haar
pop op de grond heeft Iaten vallen,
rent samen met de andere meisjes
naar de straar waar een paar kinderen nieuwsgierig met de hoofden
over de schutting kijken. De op de
p n d gevallen pop en de vooruitschietende kip ondersmpen de
heciiek.
Uhde stuurde dit zonnige genretafereel. bekend als Der Leicrkafreitniann kowiitit!, in voor de Salon in
Parijs van 1883. Het werd beloond
met een eervolle vermdding. Uhde
was ervan overtuigd dat hij, ah hij
Fransman w a s geweest, een gouden
medaille zou hebben gekregen. Hij
mostte zich echter met de gedachte dat hij op de Sdon na Liebermann de m e d e Duiser was, die
een eervolle vermelding kreeg.
zwarte sok met

'Der Leierkastenmann von
Zandvoort'
Nog in hetzelfde jaar, 1883, maakte
Uhde in zijn atelier in München
het kleine schilderij Der LRicrkasteniliaritl wil &iid~riort (zie onislag: olie
op paneel, 47 x 36 cm, Alte Nationalplerie, Berlijn), als vervoIg op
het hiervoor genoemde schilderij.
Het geeft een blik op de gebeurtenis achter de schutting: de orgelmsn met dansende kinderen in de
saaat.Verschjìlende figuren uit de
Fisclicrkiivdrr i i ~Saiicivoo~~
zien we
in dit beeld terug. Op 25 augustus
1882 schrijft Ul~de:'Gisterenw&$ er
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een orgelman en rondom de toegestroomde mensen stonden kleine,
grappige kinderen die met elkaar in
een kring om de volwassenen heen
dansten. Hun kleding was schitte
rend, vooral die van het kleine kind
dat een rude jurk met zwarte kousen ei] een witte muts droeg. Met
in de achtergrond de kleine huisjes
met de oude, in het zand verzonken,ramen, die op voethoogte van
de straat liggen.'
Het is vooralsnog niet bekend waar
deze huisjes in Zandvoort Uch bevonden. De locatie van de binnenplaats, die zich bevond achter het
huis waar Uhde logeerde nadat hij
uit het hotel was vertrokken, is ook
onduidelijk. In een van zijn brieven
schrijft Uhde dat hij, wanneer hij
naar buiten keek, een waterpomp
zag. Op het schilderij Dt Rozetiobelsimat van Max Liebermann
(zie De Klink, 24 jr. (2004) nr. 96).
staat één van de openbare pompen
die destijds in het dorp waren te
vinden. Maar elders in her dorp
stonden er ook poinpen.
Vanwege het slechte weer, het
'akelige' hotel en de miscoinmunicatie met de oude heden in het
Oude Mannen- en Vrouwenhuis,
was Uhde aan het begin van zijn
verblijf niet echt positief over
Zandvoort. Hij betreurde het zelfs.
dat hij het advies van de dokcer had
opgevolgd. Maar nadat het weer
w a s opgeklaard en hij de leuke en
grappige visserskinderen met hun
prachtige en kleurrijke kleding in
het dorp had ontdekt, was Uhde
heIernaal verkocht en schreef hij op
l l september 1882 het volgende:
'Ik ben nu toch blij dat ik de reis
heb gemaah [. ..l. Wanneer er riieb
tussen konit, geloof ik, dat wij
volgend jaar, ais God het wil, enige
maanden hier zulle11verblijven.'

Drs. A itnc Marioit Cense
Met

d t ~ i i kauti

Airs Cc~ise.

Frim von Uhde, Der Leicrlpmtenrnmri komrnr!, 1883, olie op doek. 90 x 151 cm, Hamburger KunsthaHe, Hamburg.
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Het opbouwen van het GOZ-archief
In het w&tmmi 1988.&m

w i de káros om eeiigrote ~IleEh'kp~#ntbri&a+tenMn ZiaWrt te d@tdisem.
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d
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Het hek mij intemani .om,wriuít rn&v&&e als adW,een Blik &er de a c h e n (&Iin hef a&&
dnminee iRxickt ittiem d&l mvqn ons

Gmoókchafi dat tot nu toe achterggtotm d
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Wij hebben ,een.vieMlarchieven:opgebowàmt daarin m groot aátrhal vemiiiüende ~ ~ I l i d h .

Ile ral z e stuk mor stuk besch@n,

In het â&de -hief bevinden zichd m 15;00Q scans waarmee je vla kleine fotootjes (thumbnaih) fotu's
van pientbriefbrtui,,fiito's, ~ $ e n / p l a t t e ~ d e nLrunt herkmen m tmqphden. De werkmg is eenmud& (@ekm
l) elk onùerworp hedi een eigen map.
ï3iJwörbd de map " S ~ * ' Hierin
.
~ j alle
n stratetl
vmtqpw~rdigdmet een eigen map, bijvoorbeeld
"Bred~.~raab'.-EIk
beeld dat wij binnen krijgen dat
h.~"'Bm-k&tmaf'te
he& gaat in deze
r n á : p ~ ~het
~ gaat
~ &om (iiijvo'~rti~ls>~
de kerk in
,&,&dem,&mat)dan gaat deze foto ook hde map
Zskan c.en h d d op verscWende manie.reigevonden wi>rdm,waarbij een verwijzing aangeeft
op:welke dvd dit bedd ~ ~ p t k o mDm
t . een i n d d te
geven van de,inhsudvan dit archief, er zitten i339 scans
in van de coîIe& D e Heer (o.a. met de hand ingef g+
k l e d e fam's
doar de ~oud-Grnemtemhi- ~
bestaat dik mhid uit 81 d's-&i
24,dvù's. Maar de gmtp 6 5 ) . V a n de f a d e Bal& zijn m ruim 635 bedden
hoevèeIheid b,eeIh moet nur ril ijk ook nag beheerd op,pnomen en fora@ JanCmit ia met 930 beelden
worden. B-r
malren w
z g e h i k van in.=bidvertegenwoordigd.
programma (Caato Cirndulm] dat het mogelijk maakt
Maar e~zíjn oók i620 afbeeldingen die iets met s m d
om middels een groot aarural a d e m (mappen) elk
& zee W malsen hebben !
beeld djn plek te geven.Dit L een Yisueel pmgmmm
maar ook van dia's, xleptiweri en &platen.
Van deze originelen zijn h o . m e sc;ins {mor
kenners ~iff-bestanden)gema& in &n ' h m h a i e
kwaliteit waarmee wij (in de tuekonlst) mldo'endc
mogelijkheden hebben voor v e s s M +
publiatk.
Oris "ScraatataamtD.b0ek
pan Zand'i~ort"
is daaiuaa een
mooi morbeeld. Zondet.dm sca&waXeeit W,dm
we nooit WW ntlke illm+tia kunnen besc,rken, Ik
heb di$>d@d
&.een bdangcijk d 4 gdm: nier alken
de
vui'~yrda>&t(in bdd)
b
h voor ons nagdacht, mrtu<o&w& beeldkunnen leteffri:& &t rio:dig mocht zijn:
O&! deze scans 4 ~
~vragen

Ons volgende archief b e s a t uit originele foto's, prentbriebarten, negtiwen, dia's en &platen, maar er
zitten ook hele fotoahm en plakboeken in.Deze zijn
meestai door schenkingen in ons bezit gekomen. In
principe is het zo, dat a l k uiteinddijk gedigitaliseerd
wordt en dus ook in het,&tale =hief wordt opgenomen. Maar het bfijft noodzakelijk o m deae originelen
goed en
te archiveren en te in-.
Een aantal worbeddea van collettles zijn:

*

Al dit materiaal is geregismd en gecatalogiseerd
middels een Excd-spreadsheet waaria al ongeveer 850
arcbief9,ummerszijn opgenomen,(ie f1g.2).We zullen
de k o m d e tijd nog druk bezig zijn o m al dit materiaal te &@tdime,n.Dit kost veel tijd en her is technisch
nog niet altijd even goed mogelijk.Maar we zijn ervan
overtuigd, dat dit de enige weg is om het goed t o e p -

M j k te d e n .

-fit03 en negatiewn ~anfotogra$Andre Liebmm (mim 1400 W&ceId$lms)
- ZW ordrters uit hetfanndmhiefwn Amd Bos m r het w e t ipi de Theede Wreldoodq
- nwra~&toalburns om C m d h Ziindwod vatiaf 1969
- wel oudfilmmaterieal OW Zaduoort

Ik sprak hierboven al even over oud tilmmateriaal van Zandvoort m hiermee komen we dan bij ons filmarchief.
De verwerkmg van oud f4nmateriaaI is wliedig in handen van Cor Draijer die met de allerharste technieken
heel veel oude films weet te digitaheren.W e mm nog steeds verbaasd wer de grote hoeveelheid filmmateriaal
die steeds weer opdikt. Cor heeft op dit moment 8 dvd's
,maar het is duidelijk dat er nog heel veel bij

~~

komen. De Genoonchapsavonden zullen voorlopig goed g c d d kunnen worden!

-
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Als laatste komen we bij het data- of nadagarchief. Hierin bevindt zich infiormaue die bestaat uit tekst i.p.v. foto
offih.Wij komen namelijk ook veel v e r s l a p en corrqondenti~tegen, die we d e n b m e n . Onze eigengeI

d t e mdqpvwken komm hier ook terecht.
Een aanhl voorbeelden:
- de Zandvoae teymnboeken van 1901-1950
- wnckiUendc adresboeken enjaarbb-ekea
- een oud kubeb ~rrwde Fa, Bakeh uit 1884
- het mppord van de O p p h d m e e s t c r wn ti2 brad in Palais d'Etk (4 mgusiw 1921)
En zo zijn er nog d e voorbeelden te nomen.Voor de goede toegankelijkheidis dit archief ook d e d i g digitaal.

Na inmiddels achtjaar van opbouwen ontstaat er zo hgamerhand een grote verzameling w n informatic wer
Zandwort. Het Iwke is dat deze hed divers is: van hto via tekst naar fitn en van 18M)tot heden. En het is ook
nooit af; er kamt dagehjh niew materjaai binnen.
We zullen de komende acht jaar meer vermmelen dan we de b e -acht jaargedaan hebben,
En dar namurlijk mede dankzij de goede hulp v a (o.a.) lezers van De Klit& en onze eigen Ieden. Ik wil a dan
ook oproepen om bier voord mee &or tc gaan en om re bmvm v o o ~ 6 e n . ml& foto's ea mooie oude %S.I
Wij d m er alles aan doen om dit in goede banen te leiden- op.,eenmammorde manier de i n f o d e voor
de ,tóekamst veilig te stellen.
Een voIgende.keerd ilc wat &r ingaan op het
vanfotp's en dia's.
Tot die tijd kunt U met wigen edafoprriakingen altijd bij q,*W.

De Bredcrodestmat van war de oorlog.
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Zandvoorts aardewerk (q
Wat doe je ah je in de bouw een mooie aardewerkherfvindt?
Niet zomaar een, maar een van een bord met een diameter van 35 cm in mooie klwrea.
Bij de bouwItundestudie aan de Technische Hogeschool De% leerde j e wel ales over funderen, maar er werd niets
verteld over bodemvondsten/~&eoIa&e.Terwij~ de bodem het oudste archief is. De genoemde scherf was afkomstig van een Nederrijns aardewerkbod, dat destijds veelvuldig in het huishouden gebruikt werd als opdienbord.
Het afgebeelde Nederrijm bord is afkomstiguit KaMjk aan Zee en in stukken gwonden bij Q restauratie van &
boerderij vanverdoes, een gebsuw met 25 kamers aan & Louwestraat (nr.lO).
Wet bord is gerestaureerd door SjekVenhuis uit Nieuw-Vennep, die mij na de restauratie een foto stuurde van een
zelfde bord met het jaartal 1716.

I
I

Regelmatig vond ik ook bruine aardewerkschwven met gaten h.Na d e jaren zoeken kwam er een gaaf object
in mijn bezit, een gaten-pleteei ("@tepetiel" in het Zandvoorts) van ca 1720.
Het is een stenen.vergiet met in de rand een rond stempel met BOZ + drie sterren, een Bergen Op Zoom pottenbakkerskenmerk.

Bij gmfwerkzaamhedcn ten tijde van de restauratie van het Achtemm (de smederij van Dorsman) vond een medewerker van mij 3û% van een bord met ronde noppen. Na enig speurwerk kwam er een gaaf exemplaar in mijn
bezit. En aan de hand van de catalogus met afbeeldingen en j a d e n , uitgegeven in 1991 door M w u m Boymans
van Beuningen in Rotterdam, bIeek het bord gedatëerd te zijn 1698, vermodeiîjk het oudste Zandvoorts aarde-

I

werkbod.
Tendotte Wj opgemerkt, dat er in Zandvoort -t
a a r d c d ook steengoed met gaintertie Mei erin. Del.fis aardewerk, groen aardewerk en resten van porseleinen kopjes ponden zYn,w;wover een volgende keer meer.
ir. Chris Wagenaar (architect)

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

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM
Administraties en belastingzaken

....bel dm de Klussenman!

Voor ondernemers en particulieren

Klus- en onderhouddedrijf

Voor de vetzorging van onder andere uw:

Ton Bakker

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

Burgemeester Engelbertsstraat 8
2042 KN Zandvoort
Van Lennepweg 131

2041LM Zandvoort

-

023 57 201 52
06 40295213

E-mail: Bakker2021@onnet.nI

Telefoon 023 - 5736028
Telefax 023 5736029
Mobiel 06 11325410
E-mail hampaap@hetnet-nl

-

De technische dienst van B e d Net heefe niim 15 jaar exvaring met computers. Met gepaste trots
kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en exotische computers kunr besteiten bij B d Net.
Ook voor het aanpassen van uw computer naar de huidige s

t a n M kunt u

terecht bij Ba& Net.

2 W s de moeilijke tas& u w data terug t e halen bij een d,
is één van de specialiteiten van onze
technische dienst van B&
Net. Kortom, Beach Net het hvoor u en uw computer.

Reparatie & Onderhoud
Verkoop & Assemblage
Internet

Haltestraat 61 2042 LL Zandvoort

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 19.00 uur
Tel 023-57307491 06-41286175 Email: info@beachnet.nl

Uit de school geklapt
W Mifen dit l e r u a ~ rurg
l e m bij de Zandwor~~
scholen. Want enkele ~&btp?edm
liet iemand mij eenfoto 2im

de

P1esmamhml. ZH-te: keef bgzonder omdat alk !dingtv m . d e school er op staan; ten bede: deze ghmf het$ maar
M

'

l

gjaar bestah (deJuiianuschool53 jaar) en ren denje: met kuip WH immd met een ijzenn geheen hebben w bijnu

alle name@.Tmw is ,hetrrprnerkewk dat de vpenbm lagere school dtt 'krukt wmoemd is mm itmand uit h mtr3nale
vemt m a ~ Itbm
r
ten p m r e die dow d j A grote d i w t m voor het wderland e& w t i ~ f i a kis~
g@wûrdm.
r
De schoP1 in
I

p h Nood, d w m m d +r " A h Plmm",president-dimieur m &>KLM,"een p o o mt
~ bjzondm Witeitm
w# Wter,geest en -tand*

mais daf in die tija zo m&

Veertig faar
Na de oorlog was er een drhgead
gebrek aan een d o o l in plan
Nood. in de nieuwe wijkm over
& spoorbomen wttgden zich
jonge @na
en buiten.de bestaande K& Dnokjmmchad w&
er vraag naar een n i e m o p d m
k h ~ o lIn, 1954 (de tijd van
de babyboom) wad er e m nieuw
5chod gebouwd ia de A.J. van der
M o h s m a t . Op 29 januari Wrd
de Dr. Altiert Pl-,&~ol
officieel geopend door burgemeester Mr.
H.M. van Fenema in het bijzijn van
de I l-jarige Kees en 7-jarige Wim,
zonen van de heer P.Aay, opzichter
van publieke werken.

.

Her gebouw was een modelschool
en bestond uit zes klassen met een
voorname entree en een ruime
speelplaats; er w a s geen -astieklokdWänneer de schoolam
op bezoek kwam werd het kamertje van de hoofdon&rwi.r
gebruikt.vanafhet begin tot aan
zijn vervroegd pensioen in 1976

in de k m fen d d .

was de heer Radema ho&-tfap

de school. Namen van Ieerhxhtea
die er in die =ertig jaar h e b b '
gewerkt i@n (mhez eerste inir)~
C.Brit$% C.H.Klein eh de&
Jd

A. Plesmawhool mrd afgtbmlren
en op die plaats deen nieuwe
4jk gebouwd,"Paik Duijnwijk".
'Hetvedarigt
bestaan heeft de
&oo~leid&g neg wel gevierd met
uen reiiaie:. Het was een gezellige
&pol waar merrig Zandvaor-

Houten, maat ~ a de
k juffen Gflthy;
Bloq khmn,Vm de S&&
'ter met plezier op terugkijkt, zo
G h b e g en àe memmiT
-&&c
niij M e , die mij haar
Van Eik en De Jong @mna&ti&&
'
hto te I
kpf.Een unieke fotu uit
Wcllichiat djn er ..men &
vergeten hen,datih~u~kkJd&& 19% maf aIl.e leerhigen gezammdijk op staari.Zpudtri er ook
Door het da1eq.de d
h d j k m tot stand xijn +men.
vid de d a r F de P-&pnl
in 1994 met eenwadhkEr
is mijn maag. Zo te Pen minstens
kwarn eemi M e m t d-$% Hwm twee! Maar misscfuen weet n er
Goedhamchool en de,- d o l m meer? Ik hoor het w'ag Gan u,
gingen onder de -De
D&roos vader. @ e z ~ ~ o Dr.
u w

m
m

GREEVEN Makelaardij o.g.
Uw partner voor Aankoop - Verkoop - Taxatie - (Ver)huur - Beheer - Advies
Meer info en ons woningaanbod:

www.GREEvENMAKELWRD1Jen1
Max Euwesuaat 19,2042RA Zandvoort
TeI. 023-5733234, Fax. 023-5733 227

@
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Do foto is waatschiijnlijk genomen in 1958.

Bovenste rij van links naar rechts.
Adri Paap,? van Konirisbruggen, Jancje Schuiten,Anneke van Bxeukelen,Sonja Bakker,? Weda, Benneke
Weinands, Corrie van Vliet, Marja Troost,Anja Reybroek, Els van Soolingen,EUy Driehuizen, ? van Duijn,
Kitty 7, Ilona Keur, Sonja Bos, 7 Bol, ?, ?, 3, Huig PaapJan van Duijn, Jan Menks.

Ze rij:

?, Kees Schuiten, Pieter Keesman. C&

Koper, Harrie Terpstra,Evert Bol, Gerard Ftaderna,
Tonny Drommel,Joke Mdmaar, D& Zuidam,Arie & la Court, Meester Ramkema, Margriet Halderman,
Coby de la Court,Jan Molenaar, Henk &p,Tineke Kunkeler, Ranghld de Muinck,Wim Aay, Inge 7, Annie van
Duivenboden, ?,Jaap Kerkman, Meester Briejer, Dick 7.7 Schuiten,Jobje de Jong,Tom Loos, ?, Henk van Gogh,
Evert Koper,Jan Koper.

Alle k t r e n op dejötu mor de mrree m10de B A t b e ~Piesmanschoot,
De m r t m achterttmm die o&k&d zijn, zijn met een ? ingevuld.

36 dj:Jufhuw Giltay,,ju&ouw Klein,J&uw Blom, Bart S c h r a b , ;l,Kees Loos,Jan Pei,.?, Ketje ?, Corrie
Skhuiteri, Beila Schaap, Hertel Spruijt, Petra Bakker, Roelof Garek, Ed Spruijt.Jan Koper,F q Kraese,
Pad van de Hruk, ?Troost,Ineke Koper, ?, Pauicia?.

rij: Robbie ?A? Gilmy, ? Dense. Sjonnie StrmgboIt, Cda \ran der Kruk, Htnk Huvener, Ineke Densen, 7, ?,
?,%o pan Koninebmggen, ? Gilby Gijs MoiantqJoke Draijei; ?, Leny Bol, Sktske Molenaar,Ansje ?,T
o m Looijer,? Sluisdam,?,? van Duijn, ?, DickDmmmel,?,?, 3 van Mualenaar;3 van Maas, ? Driehuizen, Michel
limmmei, T, Atie Terol,3, T,? Loos, Fiijp Halderman, Femy van Loon.

Se dj: Romie Fipedin& L d e 'Slagveld, H e d van Koaui&sbmggen, Martin van. Duijn, Erik van Kaningsveld,
Kees Diependad,Tineke Reedeklcri; ?,A& haprHerman Minden,Wm Paap, 7 Speding, ? Mans, Eddie
ikinsen, EUe vaa der Stem, Wanda Schemer, Margreet Pel,Jnaaie Koper, Hiide Molensaq W
e Drommd,
Pem L~oijer~Jenny
Lawrtu, R o d e
der Wee,PictyVink, Carla Sierraad, Lmdert Mo1enaar.Ywnne
Sluisdam, ? b r n . &es Koper,Joke de M-&.

6e fij: AnnekeVisser, 7, 7 Bol, Marianne Kraayenood, Margriet Tmmat,Ascrid Roos, Hans Dmme~,Yvome
Draijer, Kees Schaap, Corrie Molenaar, ?;Ann& Peilerin, Gerda Bhuw, ? van,S.&*
?, Jannet van Noord,
? van Duijn, ?Vink,Alie van Breukden, ? van Duijn, ?,?,?, Hennie Keur, ? Bas, 7, 7.

Liggend&ril: 7, ?Verboom, 3, Kbas Paap, Ruud Kok, Siebmnd Drommel, ? de la Court, Robbie Mol? Zuidam
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Winkelcentrum
Jupiter
Haltestraat Zandvoort

-

bruna
Bruna Balkenende

ZW2 LW Zandvoort
Tel:
Fax:

023 5716033
ü.23!316540

Een gezelHg centrum voor:
Speefgoed
Kadootjes
Meubels
Herenkleding
Kindermode

Huishoudelijk
Bloemen en Planten
Kinderschoenen

Sport
Snoep
Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

Najaar 1917
"Wat in één decennium is verrezen
op Zandvoort, grenst eenvoudigweg
aan het ongeloofijke. Niet zeIden
verlaat men aan het einde
een
seizoen de badplaats, na er een prettige zomer te hebben doorgebracht
in een huisje, van waar j e uit alle
vensters de ongerepte duinen kan
zien, om bij het volgend voorjaar
een compleet nieuwe straat terug te
vinden, terwijl aan de overkant de
gehele entourage reeds verkocht is

ofin erfpacht uitgegwen.
Nauwelijks is de noodzijde
de
nederzetang aan zee volgebouwà,
zodat de bewoners zich vol schrik
afvragen hoe zij hun huisje de
d g e n d e keer verhuurd krijgen, of
daar begint men in het zuiden dubbel zo hard te bouwen en naar de
landzijde niet veel minder.
De meat voor de hand iiggende
reden van deze opwering is voorzeker gelegen in een doktersadvies.
Onze medici blijken er namelijk
steeds meer toe te komen hun pa-

tiënten naar buiten te sturen en dan
vooral naar de zeekust. Het is een
genot o m re zien hoe de bleekneuzen,meesml stadskinderen,dikwijls
in korte tijd opknappen. De 6isse
reine zeelucht en het verblijf op de
gezonde droge mndbodem heeft al
heel wat - zeE chronische - patièntjes, lijdend aan allerlei slopende
ziekten, verlichting gebracht en

genezing.
Nevens hen, weke o m gezondheidsredenen de badpiaats bezoeken,komt ook een aan& gezinnen,
waarvan de ouders zo verstandig
zijn in te zien, dat het element
voor de a.s. "Spes-Patria, maf het
ogenblik dat ze een schepje konden
vasthouden, tot de tijd dat de ringen
werden gewissdd", of daaromtrent,
uitsluitend is geiegen lang de smalle
smok suand en duin, ofzoal niet in
het water zelve. Een kindertijd zonder her heerlijke morsen met water

en het eindeloze zandscheppen is
nu eenmaal iets abnormaals,iets
onvoiiedigs, zeifs een korte vakantie
in de badplaaa doorgebmcht,wordt
tot op verre leefujd als het prettigste uit de jeugd ah herinnering

bewaard.
Het bezoek aan de badplaats zal
zich nog uitbreiden als de verbindingen daarheen goeàkoper worden; Zandvoort is wat dat betreft
slecht bedeeld.Wel is er een geregeld onderhouden dienst per spoor
of tram, doch vooral in deze beide
diensten is de passagier wat de prijzen betreft geheel aan de willekeur
van de rwee bermkken maatschap
pijen overgeleverd.Dit is janimer,
want de dagjesmensen blijken hoe
langer hoe meer de bekoring die
uitgaat ~ a zee
n en smnd te waarderen.
Op zon- en feestdagen komen gehele families deze weg afleggen,beladen met de nodige mondvoorraad,
voor een middag aan het smnd in
de zon en ze keren tegen de avond
oververmoeid naar hun huizen terug.Verder wordt op mooie zondagen de badplaats bestormd door de
fietsrijdm en massa's autornobieien.
Met elkaar geven zij een "stoflige"
langs de wegen. In de cze's. Iunchmom en restauram kan men uren
met plezier daar naar zitten E i h .

"OudeJan was bij menige
stormnacht de schepelingen van
gesmande schepen te hulp gekomen.
Zijn vrouw zat elke keer in doodsangst wanneer de boot moest worden uitgezet en had haar man afgedwongen dat hij de gevaarlijke post
vaarwei zou zeggen.Jan beloofde
dat aan zijn vrouw. Nu moest een
andere schipper de Redboot rnaar
overnemen. Bij de eerstvolgende
niaai dat er een schip bij stormweer
voor de kust vastlrq?, mt Jan te
popelen in zijn huisje om er op af
te gaan. De buren kwamen zeggen
dat de schepelingen al in de masten waten geklonunen en om hdp
seinden.Janbleefstil bij de kachel
zitten, somber in zichzelf gekeerd.
Zijn vmuw loopt zenuwachtig af en
aan; zo memd is her haar, &t haar
man zo stil blijft zitten nu eenieder in adtie komt om te helpen.
'3anY',vraag ze eindelijk,"zou jij
toch maar niet meegaan en de boot
uitbrengen?"De schipper monipelt
wat over de gemaakte belofte, maar
rijn vrouw houdt het niet langer
uit. Z e vliegt naar de zoIder, grijpt
het oliepak, de iaarzen en de zuidwester, smijt alIes naar beneden en
roept:"m, doe war God je ingeefi
en wat j e mij beloofd hebt, dat weet
ik niet meer!".En Jan ging.
Hij haalde de mensen van die schuit
en nog vele d e n nadien".

Een bijzondere aantrekkelijkheid
De opkomst van Zandvoort als
mor de stedeling, welke tijdelijk op Badplaats is volgens de oud-Zandde Badplaats vertoeft is het leren
voorters voord te danken aan de
k m e n van de dorpsbevo~g.Wd heer K a u h m , een Duitser, die het
krimpt het aantal, doch zo een envoormalige "Hotel d'orange" heeft
kele nog echte oerhallandse vissersopgericht. Hij was de man die aanman of-vrouw Widt men nog wet
gf waar het eindstation van de H.IJ.
Ze zijn niet makkelijk aan het praS.M. moest komen, namdijk op de
ten te hijgen, rnaar heb j e eenmaal
plaats van het tegenwoodge NShet vernuwen gewonnen, dan lukt sbtion. Daar heeft men toen niet
het wel. Daar p a t het verhaal van
naar willen Iuisteren en een andere
de familie Groen,bijgenaamd Jan
plek gekozen. Gunstiger van ligging
Kiaessen, uit de tijd dat hij baes was
koos zich & elektrische tram voor
op de Redboot.
haar eindpunt. Zandvoort heeft

Mystery's
Astro ~ r tGifts
Kerkshaar M

~ ~ I P ~
&!2Y¶-5M
730I3 ~ 78
~ .

Een wur;kid om fn te o h m t w n :
&h* bij jezgte kom& tm
wrikrje &ergie weergaat Flmmm

yi#;rrlres voor O.& w i m o k y m m a -&$nt
harsen, m&k,krrrbaIl#n, sieraden,
boeàdha'sen m g e l meer.

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57f 2451
Garantie voor Topkwaliteit

&n prucht&qad+~~
m r jm#o f voor een ander?
Kom eens lang en k tje v a k door ons assortiment

Geopend wensdagurnzondag van 1200 - 18.00 UUK

PRojenobel antiek

Luxe Brood- en
Banketbakkerij

diverse tdeis in grenen of eiken
verlichting o.a. Tlffsny
ùasteti

staelen

spiegeis

Gasthuispiein 6 Zandvoort, tel ;023-573 1 787
Open van 12.30 - 17.30 uur ook op zondag.
dinsdag gesloten

Raadhuisplein 2, Tel: 023-57 12865
Potgietemtraat 24, Tel: 023-57 36857
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Analoog 6n Digitaal, Menno kan het allemaal
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Alblas Grafische Produ kten

1 uur service Analoog & Digitaal

Kochstraat q*,2041CE Zandvoort
Tel & Fax 023 57 12505

-

Afdrukken vanaf negatief, dia,
foto of digitaal tot 30x45 cm
Pasfoto's Portretfotografie
Batterijen Fotoalbums
Lijsten op maat

-

klokken
nachtkaptja
kapstokken
schilderijen
veel klein antiek

m

Verkoop van:
Aquarel- en Acryl materialen
Lijsten
Passe Partouts op maat gesneden
Boekbindatelier
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Voetbalfoto met vragen
Ondanks dat niet alte gebekend $n, hedi de opnàme een huog Zaadmortgehalte Graag uw amvulhgen zoals vereniging, waar en wanneex gemmen a namen onbekende speiw, Deze opname is door Henk S c h t
ingestuurd.

-
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.

1

horste rij, wwn li& naar rechts: He& &hut, onbekend, S i m Hourkamp,lunW t ~ J a a Keesman
p
en Gemrd Paq.
h h m t e rj,M n links naa~&:de d e i d s m h t q onbekmd,Jarn Schaap, onbekend, Henk deJontg, on&ekend,Jm a u r en
mum iiaop

m

het bekende Hotel "Trianon". waarin tevens een bar-dancing gevestigd was, onder leiding van de heer A. Neefi.
Nadien kwam hier bar-dancing "Ca~amelIa".waar o.a. de bekende artiest Bueno de Mesquita optrad, Boven
"Trianon"zijn Chinese karakters aangebracht;mogelijk heefi hier een restaurant gezeten. Naast de woonhuizen
30
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r i ~ ~ . o u d z ~ t i d wril
ori.

aan de rechterzijde was het siinwinkeltje "Surabaya"w nqg wrda naar mchts een broodjeszaak waarvan ik:&
naam niet weet.TensIotte het markante kinderhuis "Groot Kijkduin" (voorheen pension "Zeerust") met aam de
achterzijde de ommuurde speelplaats.Mocht a meer bekend zijn vari personen of gebouwen uit die periode. dan
verneemt het GO2 dit graag van u.
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Op zoek naar

... een mooi geschenk

In het kloeke lees- eb nasIagtaetk
aoat ui(plbrcid op %de
oom-

-!
bit M i b e e e . a m b + m

heten wij van harte welkom:
Albats F a n J.
A l p Dhr. D.
Alvenaar B.O.R.
AneSenDhL'f:
B;KtlingF-,
BeremenJ.S.
b & e F m , N.ten

Delil Dhr. EF!
Goezime Dhr,J,
Goolen CC.Haaweld Dhr.J.
Hammld D kJ.
H e i s t e h p L.
H e n w e Dhr. HE.
Hoehm P.
Keur Dhr. EJ.
xoning ~ h rJ..
Kooij A.R
Kuhi-ter Wdbeek Mevr. S.
Meer-Tjakkes Mevr.A.NL v/d
Nes j,Mn
Rijndm Dhr. GJ.
Schomnus Dhr. C.
Sigune

Teeding Mew.W. van
Vlugt Dhr. D.
Wetering Fam. H.en G.v/d
Wo1EMtvr.A de

Prins ConsmnJdw4
ZandvooxTselaan 343
Kostperlorenstraat 48
Noorderduinweg 46
Lorenwtmt 32
3Catel Doormanstraat 8/8
Emmaweg 21
Dr. CA. Gerkesmt 125
Kmmboommeld 63
Statio~nsp~ein
15/15
Cath. van Ren&tmat 11
Cort ~ . dLiadensmat
.
30
Leeuwedceumat l6,lhg
Berkenhof 30
GraafJanhan 12
Keesomsmat 389
De Ruperstraar 92
Bod. Paulus Loot 89
Waddenstraat 297
Postbus 346
Lorentzs~raat280
Koningstraat 95
Burg. v.Alphenstraat 61i20
Oosterparkstraat 33a
B ~ d e r o b a a 36
t

Toendrameer 77
Diaconiehuisstraat 28
Opheusdenhof 7

1171
2116
2042
2041
2041
2041
2042
2042
2041
2041
2041
2042
2042
2105
2114
2043
2041

L H Badhoevedorp
EN BentveId
PH Zandvoort
CA

Zandvoort
s3
zandvoort
HE Zandvoort
NT Zandvoort

ER Zandvoort.
GK Zandvoort
M Zandwort

BJ

Zandvoort

CB Zandvoort
CS Zandvoort
MH Heemstede

DH Vogelermng
XP Zandwort
HN Zandvoort

2042 AG Zandvoort
2036 L H Haarlem
2040
2041
2042
2041

AH Zandvoort
SM Zandwort
V H Zandvoort
KG Zandvoort

2042 AP

BG
3994 JC
2042 VM
1106 TN
2042

Zandvoort
Zandvoort
Houten
Zandvoort
Amsterdam
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uthografie
Digitalebtografie

Database beheer

R E P R O

Van ouCam6achtekjh werk

tot de modernste digitale druktechnieken
- voor al uw handels- en familiedrukwerk
- ook betaalbaar fullcolourdrukwerk
Spaarneweg 12 Cruquius Tel.: 023 - 529 20 54

Fax: 023 - 528 27 14 E-mail: drukkerij@nederlof.nI www,nederlof,nl

det is tijd voor
de beste deal
hypotheekgebied.
h t u opzoek naar een knderef kuopwoninpl Dan h het nu tijd om
een afspraak te maken met uw R a W n k wmr a n hypotheek-

adviesgesprekiJoorm.@ect&&
w
.hypo*eekpmducten q een ticherge prijs.

mr&n, inn&m

W (0231512 05 12 vóQr eton verhelditrend adviesgesprek metYmn
hypatbeekJpeciaiistvan Rabobank Zuid-Kennemerland.

