vooriaar 2009

prijs los nummer E 3,95

'DE KLINK9
kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP 'OUD ZANDVOORT'

. m .

HYPOTHEEK
SHOP

Hypotheekshoppen
I

John Wiedenhof
&
Petra Geusebroek

Kostverlorenstraat 100

,

adviseur

DE
HYPOTHEEK
SHOP
m
: . .*d=

1
.
,
*
'

r

29s jaargang, nummer 14

'De KlLixillr;'

A

Kwamaluitgavevan

GENOOTSCHAP 'OUD ZANDVOORT'

DE HERINRICHTING VAN ONS
CZANDVOORTSMUSEUM9
Ah oud-voomitter van het gematschap "Oud Zaadvoort'"

ik

nog stee& nam betrokken bij de b r i e van ons dorp. Mij is
gew"gd ditmaal het voorwmd te d j v e n , met ala onderwerp de
he^^ vrin o m CbZand~oorts
Muammn.

Ook ik waa p l i r o k k e n van de
benchtgevhg in de kranten over deze
herinrichting en dacht: "Het mi toch
niet waar zijn! Zonder enige m m van
d e g worden de geschonken of in
bruikleen gegeven W H H W v weggedaan?"

Eindelijk opende het Zandvmrts
Museum op 14 februarih m deuren.
Aangekomen op het Gasthuisplein

vielen mij o n m W j k de sstraadrekkm met h e d m h t op, die

tijddíjn over de historie van ons dorp.
Gelukkig, mstukgeschigd&op
een
maar weI summieremanier
tentoongesteld. Bij
verder hj'ken
Mijkt er toch belangrijk historie van
om dorp in de tijdlijn te onbeken. Ei
staat weinig informatie op de tekstbordjeseahetstaatdmdteveel.
op&aar.Ikke$cinde%euwe"
4Jlkamer: wat leuk, maar erg klein en

men kan nu overal do^
Indetweeptezaleiistaande

eentafelrnetdmmpmmpt~enwat

pttapdhendatvindikjammer.

EenechtemissBI:is&erw>oxafp
w&ÍB~inetdeculhi+
torkche d g i n p i v a n ons dorp,

d de

~~

de Wurf, de
Bomsehuitclub en het Gen*.
Zij hadden een pecfecte tijdlijn kimnen raeereetten en gode teksten en
foto's kunnen amhmn

%mdn&h''
met de schilderijen

in&vamdige&jstaaa
opgesteld en die door het raam te den
@n. Mijn eerste gedachtewas: "Hier

van de lopende teataonstelung.Dat
wielm;Jexgtqp,ikvmdhetdjk
gezegd afBchuweli]iJ?c!

rJt ik niet op te wachten!"

Jkgingwkeverirtittenm~vmmalig widdtje van Emmy van

Ilc&gtocbmarbinnenenml$ede

Vrijk& de Conin&. Daar staat nu

Natuurlijk werd het tijd wwir een
fa&; dat had mijns inziens a l veel
d e r w e n &uren. Daarom wil
ik het gemotschap "Oud Zandvoort"
een-meeajev;en:neemhet
initiatidenga;amet~e
h e k g met d e Iokde betrokkenen
op het gebied van cultuur en historie
e a & ~ ~ r o m & t a f e I
mttm en kom tot een pd plan, waar

Wij~wataanhebbemEn
bespreek hoe we verder k
m gaan
met &aar.
Neem als VOOM
het Ktttwijks
Museimi met zijn gewdige tentmnst&ngm,waarzel£s~werde
g d k l e n i s woden gegeven.
Kijk dat rmet twh ook in Zandvoort
e j k zijn?

Chkiìen Kemp-mn der Mije
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Algemene Ledenvergadering van
VRIJDAG 8 MEI 2009
IN STRANDPA-OEN

10

aanvang vergadering 20.00 nar

AGEZYDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Vetslag Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2008
4. Jaarverslag van de secretaris *A
5. Jaarverslagvan de penningmee#e
6. V a d a g van de bntro18commissie + verkiezing nieuw Lid *

Toelichthg biij agendapunt 6.
Aftredend is de heer C.R. Simons.
Reserveiid C.W.J. Heemskerk ral
de vacature opvullen. Vacant is de
positie van reservelid.

Toezichthg bi agendaprrnt 8.
Aftredend zijn de heren M.
Gabbendam, C. Draijer en M.
Kiefer; allen zijn herkiesbaar.
Het bestwr stelt tevens MOT de
heer G. Wilmink ds opvolger

g--

*

7. Behandeling begrohg *

8. Besturnverkiezing (zie toelichting)
9. Algemene herichtgeving

10. Rondvmag
11. Sluiting

* Stukken ter fiergaderingwerkrijgbatir.
m

m

I

-

van de onlangs overleden heer
Cbr. Wagenaar te benoemen. Bij
gebrek aan tegenkandidaten (deze
zouden zich uiterlijk 48 w voor
aanvang van de vergadering bij
het secretariaat moeten hebben
aangemeld) stelt hei bestuur voor
hen (opnieuw) te benoemen.

Streven is een KORTE
Algemene Ledenvergadering
te houden met d a m de
VERTONHYG VAN EEN FILM.

Li

r,.

VANAF
DE VLOEIDLUU GEZIEN
De locatie waar het GO2 dit jaar
h- Algemene Ledenvergaderhg
houdt, atradteti+ 10,mg er in de
twintigerjaren op een zumige mmiddag m uit.
Met op de achtergrond, links V$F
de huidige Rotonde (toen nog de
StmdPeg), het op de ~eereep

korte broek, crmpbet met istFopdas.
p d q p &tel d'0en Hotd
De h w n * b r de a d e o n h t e n
Drieh-4
d a
01,het ctrand ter huog&.vande bi- .en m o n ~ o n i ~ p dragen
d i p strandtent l0 s t d L u ~ meen drieddig pak en hoed en de
dames zijn ui het algemeen in het
T m met h t daarachtex de
poiitiepost. L i s daarvan ziet u eui langgekked. De h d posepafier
en @Mig rosr de fotd t a u t o staan.
Er lopen twee jongens keurig in

BIJ DE VOORPLAAT
"HOORT, BURGERS, HOORT!"
Het Tolhuis, gelegen op de hoek
van de Zandvoortselaan en de
Tolweg. Als in 1826 een begin
wordt gemaakt met de aanleg van
de kiinke~wegvan Aerdenhout naar
Zandvwrt heeft de gemeente gelden
nodig voor aanleg en onderhoud.
Al het inkomend verkeer, dus ook
koeien en varkens die 'te voet' over

de Zandvmrtse straatweg werden
aangevoerd, was tolplichtig. Bij het
toenemend verkeer verkregen de
rturomohiIisien en fietsers in 1909
vrijdom van tol. Op 1 maart 1917
werden beide tollen (de andere
stond in Aerdenhout) opgeheven. In
1918119 volgde de afbraak van het
tolhuis en toIhek.
Bij de komst van de tramvehinding
met Haadem werd de halte op deze
hoogte 'De Tol weg' genoemd. Na het
verdwijnen van de tram (1957) wordt
deze naam nog steeds gebruikt,
maar nu voor de verbindingsstraat
tussen de Dr. C.A. Gerkestraat en
hei begin van de Zandvoortselaan.
Volgens de maker van de foto Jan
Zeegers dateert de opname uit
1900,maar mijns inziens uiu deze
nog iets ouder kunnen zijn, omdat
kamleidingen enlof hoqppmingsmasten niet te ontdekken zijn. Zoals
bekend reed de eerste tram naar
Zandvoorî in 1899.
Peter Bhijs

Reactkvanhm

door Peter Bluij

I
ZANDVOORT MEEUWEN

Ook Heino Hoekenau mailde ons:
"nummer 2 is Haitse Hoekerna,

"Na het lezen van De Klink houden

toen nog woonachtig aan de
Zandvoortselaan in Bentveld en
later in het pand Bentveldsweg l.
Aannemer en meubeimiiker Hairse
Hoekerna was mijn op".

I Klink nummer 112,pag. 11
I
I
1
I
I
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mijn zuster b r l a en ik (RiaEmow)
altijd een "nabespreking". Meestal
zien we wel iets wat niet klopt, zoals
deze keer de foto uit 1955 van het
voetbalteam. Di t moet toch echt
1959 of later zijn wweest, want de
huizen op de achtergrond zijn pris in
febniarilrnasrt 1959 opgeleverd.
Aan het stukje wer de hakken aan
de Van lamepweg willen wij graag
toevoegen dat er in de houten loods
mk nog jaren het kleuterscbooltje
van juf Kerkman heeft gezeten.
Het is leuk om zo'n nabesprekmg
te houden, het haalt veel oude
henmeringen op".

TUSSEN EB EN VLOED
mink nummer 112,pag. 13
R h Pcsap meldde ons dat bij de
bovenste foto de naam Herman van
de Veld niet juist is; dit moet Red
Paap ijn.De onbekende vrouw
=hts is Pietje van de Veld, de
vrouw van Piet (volgens Rika is haar
meisjesnaam Draijer).
Op de onderste foto is het meisje in
de witte blouse Miranda Schilpand.
DE KABELWACHTERS
Kludc nummer 113, pg. 11
'?n het artikel over de
Kabelwachters te Bentveld ie meneer
nummer 1 niet Jan maar Piet van
Dam.Dan is er nog een tweede
opname: daarop staat mijn vader".
A m uart Rmk.

Van Roe1 Bister ontvingen we de
namen bij de volgende nummers:6
moet zijn Van der Plas, nummer 8 is
Kees Seders, nummer 10 Clemens
van Rooyen en nummer 11 is niet
Jaap maar Jan Erenc.
DE SLEEP-IN
Klink 113, .pag.
- 22
Bij de bijzondere posters van de
Sleep-in is de bronvermelding
vergeten. Dini Swanirdr mailde
ons dat de posters indertijd door
haar zoon Nico zijn gemaakt. Met
de hand, op een zeefdrukje. Het
was een oefening voor zijn werk
op de grafische school. Ze hebben
op diverse
in het dorp
gehangen en nu hebben ze een mooi
plekje bij haar op zolder.

NATIONALE
ZEEPKISTENRACE
Klink 113,pag. 3 3 en 25.
Grmg vermelden wij alsnog dat de
schitterende poster van de Nationale
Zeepkisten Races ons geievercl is
door de heer en mevmuw Ruhling uit
Zandvoort.
Wij zijn ah Genootschap bijzonder
blij met het unieke materiaal dat
dorpsbewanms ons regelmatig
d e v e r e n om met onze Iezers te
(lees vera2r op pagina 5)
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Brilmode

H6 ju, hael jai ewe
een blommetje
bai Jopie Bluijsl

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

Bloemenhuis

Zandvoort Optiek !

-1

C

m
De specialist in al Uw Bloemwerken......
Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-5712060

Kerkstraat 34-36,2042 JG Zandvoort
Tel: 023-5712466

@
Kerkplein 6
023 5713546
www.caf ekopr.nl
Het gezel lig& terras van Zandvoort

vereniging
Qv

hg

van hoveniers en
groenvmdeners

Van Stolbegweg 1
Zandvoort -Tel: 023-57 17093

Versteege's IJzerhandeI
Verkoop van:
Ve ríwa ren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz

Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Sdiuurmachines
Nietmachines

Gereedschap

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5779058

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pa kveldstraat 19,Tel: 023-57 12554, Zandvoort

"HOORT, BURGERS, HOORT!"

deiw. Voor Fred Boom i rrari de
fdo pan de simt op pagina 25 een
bijzondere herinnering verbonden:

hij zit namelijk din de linker
zeepkist. De twee begeleiders waren
volgens hem leden van de motodub

door een bezoek te brengen aan het
Zandvoorts Mnseum.

Dus nateer alvast in uw agenda:
mterdag 17 oktober.

FOTO ONBEKEND KIND

INBINDEN
'DE KLINK" 2006 2008
Het ia weer mogelijk om uw
jamgangen van '?De Mink'' tegen
een aantrekkelijke prijs vakkundig
te laten inbindem door de f i r n
A l b h . De kosten zijn 8 19,75
inclusieíeen mooie band.
Omdat rt de afgelopen j a m
regelmatig een extra dikke Klink
hebt ontvangen en er op iedm
omslag een andere kleurenfoto staat,
is om inbindtechnischeredenen
gekoeen voor drie jamgagen ia 6th
band. De dikte van het boezd
dan ongeveer &jk zijn aan die van
vorige perioden: ca. 550 pagina's.
Ontbrekende nummm zijn beperkt
bij re besden E 3,- per nummer.
Wilt u van de inbindservim gebruik
maken stuurt u dan een briefkaart
met uw a d m en telefoonnummer of
een m d met uw contactge&vem
naar:
Anne-Miek Kol,
Gasttiuisstrtiat 1,2042 JPZandvoort
of mail kd@casema,nl

Zandvoort.

HET RODE KRUIS
W 113,p a g h 29
~atuu$jk,kur&ty er m,ac+s q-&
jukde&
van het M B
Krtris.
Van é$n bericht
gewoon
een k k . "Men- Bluije, leed u
lYw*fi
bMd...ln
vm!gJim

De foto,inch&namen,

staat in

h

~linknummer83,
op&m
2ûen21.~,datwas3nij~en
onîschotm. Allen die gemgeed

hebben, hartdijk dank.
ZANDVOORTS MMEUM
w Z 4 w d f i b ~ 2009
n
Van de kH; &h? kregen
we begh maart eenmactie op
de inleiding van ,om~~v;porzifter
tijdens de GOZavondi Vo+
Qr
Cease mu Zmdmòrt nog.&&een museum in plaats wuien

n.

Zand-

M

Op een rommelmarkt in Zandvoort
lag afgelopenjaar deze foto. Voor
ons leuk, maar voor degene die
weet wie dit meisje was nog veel
leuker. En die mag de foto dan ook
op komen halen bij mmrouw B.M.
Voolstm,telefwn 023-57162 62.

OPEN GOZ-DAG

In het najaar zal weer de j d j k s e ,

m h e b h omdat

d r u k b d t e open GOZ-dag
d e historie mtnt v ~ m ~ m ugehouden d e n in gebouw De
djn.
Krocht. Ta1 van verenigingen die

I

I

"Niets is echter minder waar., W& de geschiedenis van Zandvoort
v m e q m ijn mgmuila mèt
een warm hart toedragen d e n
stukken uit h& depot, h-aanwezig zijn. Een mooie
oqpbmikdìjk is hij mii9ea. Voorts
gelegenheid om oud foto-, dia- of
is een tîjdii.jp "gehuwd waardoor
filmmateriaal, trouwboekjes en
een ml rustiger en w d t d i j k ~ andere (familie)documenten over
ons dorp mee te nemen, d a t het
gehdisootstaaa"
De heer Gerke dmider aan
~aootschapdit ter plaatse kan
mzichzelf een mening ie vormen
inscannen.
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VISSPECIALITEITENRESTRANT

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451
Garantie voor Topkwaliteit

U bent van harte welkom biJLenie & Floor
Haltestmat 61 - 2042 LL Zandvoort
T e l h n : (023) -1 ri 71

Radio Stiphout
02-

-*g

&
-*C
/

Uw leverancier ah het gaat om
electronische en huishoudelijke
apparaten!!!

&

In- en verkoop van sieraden
Reparaties van sieraden, horloges en klokken

-

Grote Krocht 34 3%
Zandvoort
Telefoon 023 5732649
w.radiostlphout.nI

Haltestraat 39A O 2042 LK Zandvoort
Tel: 023 571 55 74

-
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Analoog (in Digitaal, Menno kan het allemaal

t

i

d

w@gaan
. - " W L
de W

e

d w

W

1 uur sewica Analoog & Digitaal
Afdrukken vanaf negatief, dia,
foto of digitaal tot 30x45 cm
Pasfoto's Portretfotografie
Batterijen Fotoalbums
Lijsten op maat

Grote Krocht 26 Zandvoort Tel 023 57306û0

www.fotamennoaarter.nl

I

AIblas Grafische Produkten
Kochstraat qA,2041 CE Zandvoort
Tel & Fax 023 - 57 125 05

Verkoop van:
Aquarel- en Acryl materialen
Lijsten
Passe Partouts op maat gesneden
Boekbindatelier
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Dit zilveren lepeltje is met de hand
vervaardigd door J.G.J. vrui Niekerk
(1901 - 1943).

(Im verder op pagina 9)
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O p de bres
voor behoud van het mooie,
en
ontwikkeling van het goede
in en voor Zandvoort

4'

Genoo~liap'Oud Zandvoort'

heeft een serie van 6 haaie
mokken laten maken. De
moltken pijn voomien van oud~ v o o r r a afbeeldhgeii:
e
het
Circustheater, de bhuwe tram,
het Gaathuis, de redboot, de

Y

F

Gaethuiestrartt en de oude
watertoien.

DBmokken kosten G 9,95 per stnk.
I

Actief meedoen en l of meedenkn?
mtboorzitkr 6 r l Simons
023-571 2751,
Ouderen Purtij Zandvoort (OP4

wf

Bij aankoop van de serie van 6 st& wordt de plljs
voor Ieden van het 602 &,g5 per mok,
Voor bmteìijngen:
de penningmeester,
de heer M. Crabbendam
(023-5712514) of
de secretaris,
de heer A. Koper
(023-5728441).

Niet-kden kunnen de
Wen ook aanschaflen b$
~ r w Bakenende
a
arsn
de Grote Krocht of b i het
Zaruduoorts Muaeum.

W

l l --\I-

Op zondagmiddag 10 mei 2009#
i
G a f 14.30 uur in gebouw #De IOwhP speelt
trio Jahan Clsment samen met zijn gasten weer de sterren van de hemel.

m

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

Bruna 8alkenende

Grote Krocht t 8
2042 LW Zandvoort
fel:
0236718033
Fax:
023 671654Q
brunabalk@ptcrnet.nl

Huishoudelijk
Bloemen en Planten

Kinderschoenen
Sport
Snoep
Een hapje

I

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!

KLAARRRRRR.

.... OVER!
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Op zekere dag moest de groep even

me1naar de groentezaak van F d d
rennen waar een Mo met en zonder
zuidwester gemaakt werd door moeder F&. Daarna WW -p t a g
nam school.

Niet veel later namen de knippw
bollen het werk van de deersbrigadiertja o m en kwam er een eind

aan deze bermme dienstverlening.

Achter, van
naar rech: Coby
Fa&, Jann.ie Smid, Mirjam Vossen.
Voor.:Eh van der S t o m en Herta
Blugs.

KOUD HE?
UW CV UIT BEDRIJF?
DAN KOM IK IN BEDRIJF!

ADM1NISTRATIEKAMTOOR VAN DER HAM
Administraties en belastingraken
Voor ondernemers en particulieren

Voor de verzorging van onder andere uw:

TON BAKKER
CV-/NSTAllA7!EBEDR!jF9, ONDERHOUD
STORINGEN ALLE MERKEN

Van Lennepweg 131
2041 LM Zandvoort
023-5720152
06-40295213
margaenton@casema.d

* financiele administratie
* loonadministratie
* aangiften loon- en omzetbelasting
* aangiften inkomstenbelasting
* aangiften vennootschapsbelasting
* fiscale adviezen

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

De t e c h n k h e dienst van Beaeh Net heeft raim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots
b e n wij d e n , dat u de meest excimieve en exotische wmpucers lunt bestellen bij B 4 Net.
Ook wwir het aanpassen van uw computer naar de huidige standaard kunt u terecht bij B&

Net.

Ze& de moeilijke taak, uw data texug te balen bij e m crash, is &n van de specialiteitenvan onze
technische dienst van B d Net. Kortom, Ikach Net het a h voor u en u w computer.

Reparatie & Onderhoud
Verkoop & Assemblage
Internet

Haltestraat 61 2042 LL Zandvoort

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 19.00 uur
Tel 023-5730749 1 06-41286175Email: inf0~beachnet.d

Mnbigroeea~j~~taorgh~
geW van amam~q,
& d t e i t m;idvies.

m.Wuit om uit-
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e m o g e a ~birijfsjuridisch
~
advies
oPIine diensten

+

MHhag

mrtem

Van der Valk

+

:HSdiumord
'h
aan de tam'

swart

Notarissen
Adres
: Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus 286
2040 AG Zandvoort

e-mail

:

notarissen@zandvoort.knb.nl

Telefoon : (023) 571 6841
Telefax
: (023) 571 20 88

A

CENSE I ,-ri I
man LINGEN
..

7s

--Makelaars O.G.
P

Jhr. Quarles van Uff ordaan 2
m
2PR Zandvoort

DEdElL 2

Zand'voort op Zinnen
%omwe h e r a van LcZandwmrt
op b e n n hebben &j het dein
mm de prachtige mid&mPka
in het vo*
nummer vanDe

waaraah@dijkgedacht
klopt kets niet? De,
af3wa&Itomt miel ovei!e$ri
met het ~ 8 1 onder
&
h&
%er

schilderij en q deel m het
&eL
Dat was eeii jaiiste
oonWe, ICljSn mevue1vtm~
het m i s ~ o a p +PB
,

lsaa~kL u t t i h p (2616--1'6782 @@aí@a~glaad Sandrioarát (wandeling naar
W W r r j , 1642, olieqeif ep p$m&di
9 0 x 162 cm,Ostfnesisches Luidermuserrm, Emdm.

SPAZIERGANG MACH SANDVOORDT
Er is aog e e r i 6 m m i ü d w e p m

bu&sin haar &erhand

d d & j bekend waa2lgi een bi^
ke5& d w a a d d d liet pB*ma-2in de.a&w
e d . h 1 ~ 4 s2d i i l w e Iml&
LuEtidtuigs,q paneel een tot m t&
m b q k e a d e f i e op hel Zand-

delpren

wlortsasmd Het fmiiiqmmt

Spiergtwg n&
worit
een gezin in de duinen, met links op
de-hetstrandwteri&iek op een rij wandelen de
ouders met d t s m M Sk i e r een
kind h de richthgvan het dorp, dat

door het o p d d t QJ?het schilderij
eenduidi6 @ d d d
wdt:
'Het ghaet d ai t 9 S a n & d t ' .
Op de m o r g o d srechts in

M d de oudma mek hun oudste
dochter, terwijl de a
jm
m enkeìe
passeii voor hm uit

loopt. AdlLijkt
ahaf de maeder en de wdsre dochter even stil w&n blijven .-s
De
vaderis ia een eiegante tred
beeld en wijst met zijn ,rechterhaad
naar her in de verte -de,
door

M

&ede,
dorp Zandvoort. Het vooruit2opende meisje
eeri
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m&hwMer,een

mwl* ~ ' d o o f b j 1 8 1 :

gev~ndm%ikdie' wb4peri Eg+-gen, die .wi&$m -'&p maar o&
nu -&:op lí&stZaid&r&estrand
k viaden zijn,
ïn,de a c h q m x d Wel@de
war het stmd (straadweg =

voorde) tezien. Voor deze v d e
op ket strand bevinden zich enkele
figarendie zich w h i f i k met
de hafsIrrg bezighoudm. O$lend zijn de visserstentjes t e p p hei
duin .en b houten palen mmmm
de netten w d n opgehaqpn om ze
te iatén +n
'.
H o q op het duin

ohmlanger,
tian dit .scW&jhebben
gewakt. V& d
i zijn m.d j n d ,
dat bij deze ahen in& hhulp,van
mveqgm&s hei& kunna maken. Ewi schiIdemchti8e vrijheid,
die de kuastemw &p
is, ontplooit
aicb in de bdschappelijke weergave v a n de kust, de duinen, de k . n e
buizen, de botán in het midden waar
enkele ftpren naar he gaan.

Zsaack Luttiehuys was in Amster
d m een belangrijk en gewaardeerd
parket- en stiUevensch$l&. Hij
w
e
d in 1616 in Londen geboren en
kreeg zijn opleiding in Amsterdam.
Volgens averlvering, kreeg hij al
in 1638 de opdracht om een schils t a de vimkan& VU&&
&e
o o k o p b e t ~ ~ t i derij
a vm de medervan de dichter
P.C.Hooft te maken. Veel van Gn
afgebeld.
werk bevindt zich in prid-bezit en
Luttidqs bewijst een groot expect
Ui muaeri te B a d , B-i,
Mak,
ïn d e u W n g van de*
in. Stwkholm en Urbino.
Heel fijntjes en ~nauwkwrigzijn
de h&&, de pi.O;kraa&de
schelpen en a n k d& uiigev o d . T)s schilderm ~een
t lange
tijd, misschien wei e n kwart jaar

Dirck Dirckst. van Sanluoort (1609-1680),Otto van VoLlenhoven naei zfn urouw Appolonia Booguert en hun dochter
Maria b i het strand van Zandvoors, mes op de achtergrond zijn koopward~schip'De Geweldigei 1644, olieverf op
doek, 120 x 148 cw partiadiere callectie.

FAMILIE VAN VOLLEMHOVEM OP HET ZANDVOORTSE STRAND
Het in de zeventiende eeuw toenemende bezit van land en bui-

tenhuizen heeft in de Hollandse
~ortretkunstzijn sporen nagelaten.
Edellieden, patricigrs en rijke
kooplui lieten zich met hun famiIie
buiten, tegen de achtergrond van
huitenhuis of landgoed, portrelteren.
De representatieve waarde van het
familieportret werd door het rifheelden van een dergelijk statussymhoal
verhoogd.

Vergelijkbaar hiermee zijn de werken waariii motieven in het landschap verwijzen naar hei beroep
van de vader en daarmee de bron
van het familievermogen. Schepen
up de achtergrond duiden er bijvoorbeeld vaak op dat het geld in de
koopvaardij of de marine verdiend
wed. Zo heefi 01to van Vnllenhoven
zich met zijn gezin op doek laien
vastleggen door de kunstschilder
Dirck Dircksx. van Santvmrl(1609-

1680). Op de achtergrond vaart het
koopvadijschip 'De Geweldige',
waarvan Van Vollen hoven kapitein
was. De identificatie is gebaseerd
op het familiewapen rechtsboven.
Hei gezin wandeli in de duinen, met
hei dorp Zandvoort zichihazir in de
achtergrond.

Drs. Anne Marion Cense

In het n l q p Z i ~Ons Amsterdam mmheen injuli
2006 een p u b I h ì e .Z~a- ~
D$&ktdlde~&tkm&Klinkunieb
onthouden en we Mbm cc'ontuc$gezocht mat àe
SC/U&W# die ons ~
~
b
~
W m r onze M.Vaor de bjbehorendef-5
hebben 00j'gepa.t &-b
4%
m&
eigen mhi&

t

&

m

~

~

W E GAAN NAAR
ZANDVOORT!
''En

thans naar zee!

De spoorweg ie geopend?PIn 1881 kreeg Arneterdam een spoorverbiriding

met Zandvoort. Bet viss~rsdorpwerd echter niet direct druk bezocht. Lange tijd bleef het een luxe
badplaats waar Duitse v o r ~ t d a d i e graag
s
geziene F t e n waren. Pas enkele decennia kter (vanaf
1899)zon de Blauwe n a m Zandvoort bereikbaar mahm voor de gewone stedeling. Met het decente
baden vanuit 'badkoetsen' was het toen me1 gedaan,

9 @ , ~ #b
s p

,

d & & e J v r * d * ~ &b;*
~d88n~badplaawthgmal
in

1828,
h& G ~ ~ t - f l d h t h
w
e
d geopesid. B d e m konden
vorirtaan.ook gebruik nialEenvan
eert511 d a w d e jw aangelegde
v&de weg d m de duben m
V b g a l ~ Z&
a n d~~ r e~
niet Itinger w e d la$ d mde

me weg was er &omen cxp
initi&efm
p r u f ~Dmid
r
vam
tennepenWjndPieter,overwier
h d g d m e n hij,daangele&
De badgasten die nruïr Zandmrt
kwmenwaren -end
rijke
m e m die voor h gemdheid
duinen.

aiwdekwtmldenmrbbipenen
aanvankelijk waagla i j ijzich i e t
h zee. Lieyer piomden ze inde
Wadelurn in m m b o n =r h
b injuni 189%g e o p n d e . G r d HoteL.
besdutte entourage mhet Wus
i
De d v i ~ ~ a m is
p hnog ven, ht &ouw honbgrisplijke stmi en er ìi mg
in het mute en deswanne
gem b e ~ i n g . ~ , m
~ het
& hohl.
n
De opnmw iJ gemakt tussen
de
o
p
h
g
en
1906.
Vanaf1906
is
k
h
l
&d
o d r d e naam Grand
z e W & w . Ook in het b$3cheidene~
opgaette horel vm Wilkm
Hotel Wat.
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Driehuken, dat net iets d e r
zijn deuren opende dan het GrootBadhuis, gebeurde dat.
Naarmate de verbinding
met Zandvoort dverbeterd,
kwamen er in het dorp steeds meer
Zogeeradressen bij. Twn e
d
de spoorlijn van Amsterdam
naar Haadem was dcargetroklten
naar Rottedam, kon men op
verzoek uitstappen bij de w a mar
Zandvoort en daar een diligence
nemen. Tets later h a m e n er
omnibusdiensten vanuit Haarlem.

Al met al bleef het een flinke reis,
die vanuit Amsterdam algauw
anderhalE uur in beshg nam.
Weinigen konden zich de luxe
permitteren.
A l kmeg Zandvcmt in 1869 we1
een Badhuis voor Minvermogenden,

In navolghg van het strandleven
in S c h e v e g e n verschenen er ook
irc Zandwort b j e s op het strand,
die de magelijkheidboden om
aígedermd van mogelijk wellustige

onbescheiden blikken vanaf het
strand hen konden zien, waagden de
baders &hdan tot hun middel in
zee. Voor de minder dapperen was
er de 'babbelkoets'. Een overdekte
wagen met een bank voor ongeveer
tien personen, die aan 4& kant
open was. Die w e d de branding
in gereden met de open zijde naar
zee gericht, &t
Ret. gmehhap
dan ongesmfd kon genieten.
De badkoetsbedrijvenwerden
'baMchtingen' genoemd en
daarvan waren er in 1880 ,drie:die
van het Groot-Badhuis, van Hotel

ogen decent te water te gaan. De
badkoets werd dan op een zandbank
voorbij de branding geparkeerd met

Driehuizen m h& -jaar
eerder geopende hotel Kaufmann
(later herdoopt in Hotel Wiist).

de achterkant, meestal voorzien
van een luifel, naar zee. Aan de
hand van een in Zandvoortse dracht
geklede badvrouw en zonder dat

De plaatselijke bevolking pro&teerde natuurlijk pweldig van hei
badtoerisme. De visserij kwijnde al

miar protestantse bleekneusjes

op krachten konden komen. Een
oudtante van mij is er mg in
het inteblium directrice van
gemst. Zo'n S0 jaar later zou dit
voorbeeld gevolgd tvorden door een
'vacantiekolonie' voor Amstdamso
kinderen.

BABBELKOETS

jmm,sJwasbetnrel~wpittoresk
e c h t onfvandh& hotbbms te

kijken.naas het op
s-d &t
kmvan de bemachdn, w a r m e
@Wll&3dk@~k.

Op

~lie
van o d e k i n HW
Xem d t o & en te wt d d m

*&dwmmt 8en
slaadopderug. Hetpadwdie bihilopm'bIomvm5 door&
duinen líepan, bmgt nog -B
eh
looptietstenzdetlvgade huidige
spodijn. ook de ~~t
wasop*mur,cdat&~g&dddaalde .door de wianiag
vanAîn$~~d&lkWateruiEde
duineni De Horrgae sd&eJowph
islaals hedfthe-t~dithele
Wvomt iiogin e b m en &&rijen8
vmgdegd en mhem#-dde D u h

impressionist Max Udxma~io~,
Ze

zi&ervmbewuatdatdeim
a s p u t a l vah het kuHphBj~
mndendwijm~mdmh r -+d
m wod&dar b d p m . . Met
de kamst van e e n * d i n *
WW dh ontwikkeling onvermijdelijk
WW

Het mimepiein voor het Kwhus. Op 2 5 f i b W 188Jlegde RW Ekbacher
de eerste steen w n het hotel. Samett met de Pwoge en het station mmde het
ho&L de mh&ctor&che spiZ tmn het &uwe BAZcwidymrt.
gebouw,

De initiatiehemer van de spoor-

d-

Y,

,k . e i w a $b&wm S*

um,.h.-,&P-

lijn vim Haarlem naar Zandvoort

kwameb
D&

*

r g i g i p ,h>&
*a
veertig hectare zeereep ten den

&s van het dorp. Daar mmoest - bij het
K~.&i<r100+IW;geParr~met~56ioulkolrging&aduc~
koptah4Z--W-een
d hkt #&n h1910
uit het duin worden
&Q,W
twpbuw. -iYmptebmmì nietrw-c
i m 1925
dit r m d m h k h d eg&m. Foto uit 190Z
gedwppt om de badplaats op te
-

~~
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stuwen in de viaart der volkwen.

ZANDVOORTS
KURHAUS
De R o t t d m e architect J.C+
van Wijk werd in de arm genomen
om de beimgrijkste gebouwen te
ontwerpen Hij was uitverkoren
omdat hij in xijn wwnplaais een
Passagegebouw had b e n neemtten. Venassend was het dus &
dat de Zmdvoortse Passage daar
sprekend op eau gaan lijken. De
ioekomsfige kinreiziger zou uitstappen in een e&voudig gehouden,
houten statim. Dan leidden statige
trappen naar de winkelgalerij, die
in verbinding stond met een nieuw
hotel-restaurant annex concernaal,
het Kurhaus. Ter liakerzijde waren
villa's gepland, waarvan de Eltzbachers er een zouden gaan bewonen.
Er dmet man en macht gewerkt
en zeven maanden n d a de
~ eerste
spa de p n d in was gegaan voor de
spoomegadeg, koh de opening van
de spoorlijn plaatsvinden.
Op
2 juni
1881 -k
een
.
.

was er gekomen door toedoen van de

feestelijk versiePde trein vanaf het
Amsterdamse Station-Westdok
(aan hei Centrad Station werd nog
gebouwd) m& genodigden, die z d
"door hunne maatschppehjke
positie als door hunner
betrekkingen tot de onderrigeroepen waren &ze p1ec:htigheid
bij te wonen?, 4 s het Algemeen
Handdsbkd de vaigende dag
meldde in een uitvreportage
die we hier zullen volgm. Na ruim
eeri kwartier was Haarlem W k t
-"spoedi~dan misschien ooit
op dit trajuct is geschied" - en
h e g burgemeester Van T i d o y e n
gezelschap van zijn Haarlemse
d e g a en de 'Commissaris des
Konhqp'. Nu was de vaart eruit,
want de trein stopte bij de twee
t u s s d g p n d e shtions om de
versierde wérchtkamsrs te &kijfren.
Na het piepkleine stationnetje
Haarlem-Bolwerk viel vooral de
lommerrijk gelegen halte OverveenB h e n d a a l (nu Overveen geheten)
in de smaak.Dat Zeiaiste statXonneîje

puissant rijke Willern gorski, over
wiens grondbezit het grootste deel
van de lijn liep. Hij had de grond
gmi5 dgEstam op v o o r w d e dat
het tracé lang de grens van zijn
gebied aou lopen, zodat dat meteen
omheind was. Ook moeat er een
station komen nkt te ver van zijn
buiten Elswout.

Na een tochje met "de
heerlijkste, dilderlichtigste
vergezichten zag men over de al&
in een mythisch waas verscholen
gelegen duinen, de torens en tinnen
versijzen van het nieuwe Zandvoort.
Links liet de trein het dorp liggen,
met een zwenking rechts bereikte
men de onmiddellijke nabijheid
van bet strand, de trap die naar
de Paleidt. W s overal
op den weg door de bevolking
s+ie
betuigd met het nieuwe
&erneeftschapmiddel,door vlaggen,
versierinen, menschemassa's aan
de stations, te Zandvoort was een
p o t gedeelte der bevolking aan het
station meenigcl. De Zandvoorter
Kurkapel hiaf bet voksIid m;de
burgemeester en de gameenteraad
stonden op het perron."

I

lJZER.€N,BANDEN

dkmk
,%w e d -*m

cov m de 2 0 :
gasmvm
&dhamq&ht. "De
Het ~
t
- uh 1828
B
~ het t w e ~ & ' W & J&t i& &di@m&
i
in Zandmort.
&sch&e mm&bgmbntm a & p t m h h p- verwachthgdat &dernemers
zouden W e n te
bruih m a k m uih ~ r koud
n of&ad
of een ~tpawibad.Eot K m moai&d & ~ d ~ i ~ b t k p a t e r - m ~ u i ~ ~ &
a i ~j n~ , iw ;~ r~ ~e t1 ~ 9d ~i . ~' '~~
j&rwcfdreengr& &bbà&gtima
hetpand. D a ~ B ~ ~ & u M
& nade
L
d U-ib.
B m g m ~ ~ ~Van
t e TieIItimm
r
sphk
hmtmerirag m n & ~ h w ì a c h h Ih i a $ .

BOEDAPESTER
TRAMS
h dat elitaire karakter kwam
verandering toen de badplaak een
tramverbinding met Amsterdam
kreeg, die veel goedkoper was
dan de trein. Vanaf het seizoen
1905 was er een directe tramlijn
tussen Amsterdam en Zandvoort,
met als opstapplaats het Spui
(later Spuistraat). Vmd 1924
reden op die lijn onder meer zware
tramstellen uit Boedapest die
sterk tot de verbeeiding spraken.
De grote 'Haarlemmers' raasden
langs bijna alle hdies en reden in
Een $ e 4 mmnt e r b g t e m b,
Hosei Gmt-Badhuis. Bq een d k e
minder dan een uur van hei Spui
oostenwind irastdkea dize moeder &h met haar k i n h n vrmg in L ochnaar
de~Haltestraat
~edopinebs~.Wvarabt~~mr~mog~&~~m
a ~ h eintZandvoort.
Maar de mooiste van allemaal was
Gmnd Hotel zichtbimar.
de Boedapester. "De patrijspoorten

Een zeldzame opname gedateerd 1891 - en waarschijdEJkis àe afielding nog iets ouder - biedt een blik op het strand
ter h,oogtevan de Pmsage. 22 badkoe~iesstaan op deze winderige dag in de ochtendzon te wachten op wat komen gaat.
Links van de sloep van & badmeester slaut een babbeiwagen. Een badgasi he@ zich per badkoets in zee laten rijden en
is aan het pootje baden. De rieten strandkomen st taan met hm rug naar het miden om beschutting te bieden tegen de
wind In dit gmal ook tegen de zon, maar bruin worden WW toen niet ale bedoeling. Langs de vloedlijn ziet u een aanzd
'i~age
jguren' wandelen; wegens $e lange belichtingstijd staan zii niet scherp op deJoto.

in het yerhgde rnidb*

vrrriarji*Fibm7je;d

het'pvdv& een w u d i j a e
rek. bWite.het eeadipbts te
d e n m d e b i k e k ~ ~
dedantEethoweaiambF;eafiaQ;,dan i
w bet trajekt&jd'te.b.'?'H&
'
werd alom b&küd dat de Bliutwe
%m, z& d e z e ~ - ~ ' e a s ~
naar de &@-we
de
trams beene,m het h
1957
v m q e n w e d dm een b d i .

Vanhet aude2%ndxaortw m
h& Circusg&ouw.akea ia $kù@um
opgegaan,rw&eIiijk
in X=

-

nu in badpakken en membroeken
de galven in. Niet d e e n de angsî
mor de zee d overwonnen,
maat aak die voor ondfroeglijke
blikken. Panaf de jaren zestig zou de
badmade steeds bloter worden.

Op een mooie mmerdag zijn
de îreinen naar Z m d w overvol
met Amsterdammers, op zmk
naar de ppoegeris die het strand
en de zee bieden, S I d t s een
dijk als Hans Domtijtl
heelt zo zijn m e s , vertolkt in zijn
' Z w d e d " (1975):"Vrseslijk
is dit d w l s &en!/ De mode
sist een bruine huidl Zweet gutst
rijkelijlin stromen./ Mijn god,hoe
houden we het uit."

DE VOLGENDE LEDEN HETEN WIJ VAN HARTE WELKOM:
Barnhoom Dhr. L.
Blom Mevr. R.
Dees-Olivir M m . C,
Draijer Dhr. F.J.
Draijer Dhr. l.H.
Duijn-Terol Mem, A.M. van
Faber Dhr. G.

2116 EN
Zandvoortdaan 353
2041 PA
J.P. Heijeplantsoen 10
Jhr. EN. Quarles van Uffordlaan 76 2042 PS
2041 RR
hrentzsbaat 463

PrinsCla~~mt23

2012 KV

Haarlem

Harocamo

Kerkstraat 14

2042JE

Zandvoort

Helminck-Bakker Mevr. H.
Huis in de DuinenlPG

Erasmuslaan 11

2037 LA

Haarlem

Dagactiviteiten
Jongsma Dhr. E.

H m .Heijermmsweg 73

2042 XR

Vechtstraat 12Lhs
Jhr. P.N.Quarks van Uffdaan 1
Betsy Perkhaf 59
Haarlemmerstraat 84

1079 JD
2042 PP
1963 CX
2042 NE

Zandvoort
Amsterdam
Zmdvoort
Heemskerk
Zandvoort

Zuiderhavendijk 79

1601 J6

Enkbuizen

Postbus 3006
Nachtegaalstraat 61
Jan Snijerplein 7
Van Speykst- 21187
Fdenaweg 8
Dr.Joh. G.Mezpxtraat 69
EngelandIaan 600
Dr. Joh. C. Mezgemtraat 31
Gold BuhI Stmsse 4 CB 8620
Burg. van Fenernaplein 211506

2001 DA

Haarlem
Hadem
Zandmrt
Zandmrt
filoo(Fr.)
Zandvoort
Haarlem
Zandvoort
Zwitsdand
Zandvoort

Bentveld
Zandvoort
Zandvoort
Zandvoort

Cuiierastraat 7

Marissmat 23

Kider Dhr, M.
Knoop Dhr. J,
Made la Bije Mevr. A de
Messchaer-de Jong Mevr. J.
Noord-Rollrxnds Archief
t .&v, Archiefaf&
Paap Dhr. D.W,
Peilerin Dbr, H.G.A.
Roosendaal F m . M.
Su~kerbuykMevr. R.
Timmer Dhr. A.
TooLnbulg &vr. T.
Vmteege P.M.

Wamerdam Dhr. P.
Z m K.

2025 VH
2042 KL
2041 KL
8424 PP

204l HT
2034 Hl3
2041 HT
Wetzikon
2û42 TA
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GREEVEN- Makelaardij
o.g.
-

Uw partner voor Aankoop Verkoop - Taxatic (Ver)huur Beheer Advies
Meer info en ons woningaanbod:

w w w . G R E E V E ~ ~ I J . n l
huis Davidsstraat 15,2042 LS Zandvoort
Tel.023-5739 234, Fax. 023-5739 227

L..

NVM

Ledeneetratie:
adreswijziging,
aanmeiden nieuwe leden a
vragen over bezorging:
mevr. E. Hoqpvorst-Schuiten
Oostersmiat
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WE KLINK'

GENOOTSCHAP 'OUD ZAIYDVQORT'

2042 VE Zan
023 571 8177

opgericm I i deeember lgm

Folklorevereniging

Na inschrijving als li van het
GOZ, ontvangt u het eersbmernde
( k w d ) m i m m e r van 'De Klink'.

Ja!!!!!
g"

Contributie:
Min. e 9,95 binnen Zandvoort
Miu. £ 14-75buiten Zandvoort
(incl. verzendkosten), per jaar
Bankrelatie:
ABN-A MR0 te Zandwort
rekeningnr. 56 57 38 305
Giro-rekening. 4206723 t.n,v.
Genootschap 'Oud Zzidvoort'

Bestmrr Genootschap:
voorn-tter:
ing. Ger Cense

023 573 3210
ger.cense@oudzandvoortrtnI

A

KwrirtaaluZtgawvan

opgericht 1 februari 1948

secretaris:
Mieke Hollander
Const. Huygensctraat 15
2041 NL Zandvoort
www.dewurf.nl
I

Redactie 'De ECUnkY
Peter Bluijs (hoofdredacteur)
Brederodestraat 28

2042 BE Zandvoort
023 571 8292 (na 19.00 uur)
peter.b2uijs@oudzandv~d

Hisbrische Modelhuw Vereniging

"Bomschuit Boowclub"
secretariaat:

Ane Koper
Secretds:
Arie Koper

023 571 Ml

wiekqer@oudzmdwrt.nl

Mevrouw E.M.C. Wier-Bos
Vinkenstraat 10
2042 CV Zandvoort
Telefoon 023 571 5112
www. bomschuitctub,nl

*

willm Nmsstraat 9
$041 BK Zandmrt

Zandvoorts Museum

,D23-571844l

. iwcretaria@oudzand~~,rt.nl

Sluitingdam kopij eerstkomende mrmmer 'De Klink'
15 juni 2009.
gor Draijer

'023527 37au
Dr. Johannus G.Magerstraat 42
ZW1 HC Zandvoort
crir.draijer@oudzandvoort,nl
JaapKerkman Azn
023 571 5013
jaap,k~-azn@oudeandvoort
.d

:hapPaap
~aap.paap@oudmndvoort.nl

Q Copyright 2009
Alle rechten op de inhoud van
'De Klink' berusten bij het
Genootschap 'Oud Zandvoort', voor
zover deze rechten niet berusten bij
derden door wie materiaal beschikbaar
is ptdd aan het Genootschap 'Oud
Zandvoort'

Losse Verkoop *DeKl;nlr9
Bmna Balkenende, Grote Krocht

Swaluesîraat 1
2040 AH Zandvoort
telefoon 023 574 0280
www.zandvoortsrnuseum.nI
Geopend: woensdag tlm zondag
13.00 17.00 uur
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Digitaal drukken

Grootformaat printen;

posters, borden,
banners, vlaggen
-. .

1

R E P R O

Strandpaviljoen 18
Strand, zee Ivis in het hart
Tasn ik afgelopen romer bij toeval van Huig en Anita Motenaar
wemam dat hun strandtent "ThalassaWin 2009 haar 50e naamdag
zou vieren, waren we het snel eens. Dat ZOU een prachtia
onderwerp voor de lezers uen *De Klink" zijn!
Het strandleven van destijds was immers totml anders den dat van
nu, niet alleen voor de gasten maar zeker ook uoor de explaitanten.
En dat: de Molenaam al een handvol genenties producten uit de
zilte zee aan de man brengen, maakt hst verhaal b r gelegenheid
van hst jubileum nog intereesentsr.
En zo wordt de ges~hiedehiswan Thalassa als uanzelfverweuen
met die van de Familte Moknaar.
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Latere eigenaren zijn Fred
Brand en Piet Goossens (ruim
voerd.
Hans en Bob Gansner zorgden 25 jaar lang). Per 2004 zijn dit
ervoor dat water en gas weer Huig en Anlta Molenaar, die
sindsdien druk bezig zijn om
veilig werden aangesloten.
het bedriit samen met alweer
de volgende generatie, verder
Opa en oma Paap en kleindochter Yvonne Lannoye wa- uit t e bouwen.

verdienen door de verhuur van
de restruimten ten behoeve
van de opslag van strandhuisjes. Die gingen er weliswaar
het eerst in en het laatst
weer uit. Tussentijds opknappen was er dus niet bij.

een oude legertruck aange-

Vanaf halFrnaart werd alles

ren ieder een hardwerkende
steun en toeverlaat tijdens de Peter Bluijs

weer opsebouwd. De Firma
Loos egaliseerde met een
bulldozer het strand (betaItng handje contantfe) en uia
strandafgang
ord werd het materiaal
de gebroeders Vosse op

exploitatie wan Thalassa.

VERVOLG
In 1971 verkochten de dames
De Vries en Lannoye-Paap de
zaak.

Huls Molenaar, geborin op 8 oktobar 1849
t e Zandvoort, herk al vanaf zijn jeugd met
strand, zee en wis t e maken. Niet zo verwonderlijk, want hlj l s al de uijFas gmnmradi
Molenaar die 'in de uìs At'.
Een langdurige opleiding was aan Huig niet
besteed, dus haaide zijn uader hem van school
en gaf hem twee wijze levenslessen mee: wat
voor werk je ook d.oet, zerg dat je dat.gued
doet eh kom nooit Ee hab.
Aki 17-jarige had hij zijn ee,mteba,antje tíQ
ha~lnginleggerij
T. Vooyr toJl<atwijk.G e l d p r
leen brorilmetlwdseV $.e.
Qagplij@;Rèmta hij
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op zaterdag 13 juni 2009
IEDEREEN IS WELKQMI

0
Zie te
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weer aan
het Zan$voort+8 strand a
nu samen mat zijn famili% zijn i i
zdigheid in strandpauit/qe.n *ThaIa L vaar binnenkort zoth het jaap mnd-van
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verse wis sn z a a t r a n l k g e n e ~ k a n

a
jubileum is natuurlijk
aanleiding om eens terug te kijken, in dit
geval op de exploitatie uan een strandtent
rond 1959. Via Huig Molenaar kwam *De
Klink" in contact met iemand, die graag
c r i n n e r i n g e n wilde ophalen aan dia tijd.
Aan hoe hst was en hoe het begon. Op zijn
verzoek noemen we hem "de veteraan".
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uitenlandse tewerkstelling belandt hij in

1959 wederom in Zandvoort.
Strandpaviljoen 18 staat dan t e koop.
Mevrouw A.C. de Vries (boekhouder en
werkzaam bij boekhandel Verloop aan de
Grote Krocht, daar waar nu groenteman
Daniël zijn winkel heeft) en mevrouw
W.H. Lannays-Paap kopen de eenuoudige
strandtent van *mooie Marietje".

De eerste kennismaking van 'de veteraan'

met Zandvoort is wanneer hij het dorp na de
bevrijdingsFeesterr binnentrekt, Zijn eerste
legering is de Corodex, waar wordt geslapen
op de betonnen vloer zadat tater gebouw
De Schelp al een hele verbetering is. Na een

De locatie is ideaal: in het verlengde van
het eindpunt van de spoorlijn Maastricht Amsterdam - Zandvoort aan Zee en direct
onder het in aanbouw zijnde Bouwes Palacecomplex.

*Maaiat M&isQe\ 19Z5.
t&rla. Keur word^ op 1'6 januari.1897
>inde1R06rdb~utk
teZandvourt
geliopn. Zij t s o u ~mek
t
de visser
Cornelis 'Paap ( C e w '~irkctm') geboren
op 36 mei 1893,ook ih de Naordbuurt.
Het kerkeiijk huwelijk vindt plaats op 11
Februari 1915.
Op deze p o t r e ~ F 0 ~is0Maria 18 jaar
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1 Zanduorirt
en zij wordt het mooiste mejsje van
genoemd. In de votksmond
heet zij dan ook "mooie Marietje".
Van 1920 t o t en met 1959 is zii
eigenaresse van strandtent 18.

THALASSA
'De ueteraanaheek een fascinatie voor de
naam Thalassa, de godin van de zee in de
Griekse mythologie. Ze is een van de Griekse
oergoden, bekend als de moeder van alle leven
in zee.

'Waar wind je zoveel onschatbare schoonheid,
inspiratie en prachtige vergezichten als bij de
zee1,vraagt hij zich regelmatig aF1en dit altes
is voor eenieder om niet toegankelijk'. Zij staat
voor hem ook voor ongebonden en eeuwig vrij.

Hij rekeert aan het boek
Thalassa van jan de Hartog,
geschreven in 1951, dat boordevol kleurrijke beschrijvingen
staat van het leven onder de
zeespiegel

HET SEIZOEN
Terug naar 1959, Vrijwel
iedereen in Zandvoort verhuurde. Overal hing achter het
raam het bordje "Zirnmermit
Friihstückn.De huurders waren hoofdzakelijk Duitsers en
Amsterdammers. De laatsten
bleven uaak een maand oFlanger en dan gingen veel vaders
met de blauwe tram dagelijks

op en neer naar Amsterdam
om te werken, De verhuurders (of hun kinderen) sliepen
dan op zolder, in het zomerhuisje of in de schuur.

op vergunningen en de verkoop van stoelenkaarten was
streng. De naam joop Spanbergen moet in dit verband
met terugwerkende kracht

HET STRANDLEVEN
Een strandstoel kon je per
De menukaart was eenvoudig:
week, maand oFzelfs uoor het een uitsmijter, een kop soep
hele seizoen huren. Voordeel en natuurlijk een broodje ham
van zo'n kaart was dat je altijd OFkaas. Geen wonder met
verzekerd was van een stoel. slechts een tweepits gasstel]a, zelk bij topdrukte hield
letje tot je beschikking.
de stoelenman er &&nvoor je De strandtent was nog niet
achter. En als je na 6Bn uur
aangesloten op het elektriaankwam, kocht je een (knip) citsitsnet en een koelkast OF
kaart voor een halve dag. De vriezer ontbrak. Wel kon je
controle van de gemeente
een gekoeld Flesje limonade

en Hem Perl kopen. In het
kwam namelijk iedere
ochtend de ijswagen langs. Als die
oeterde ging je met de kruiwagen
omhoog en laadde je er, afhankelijk
van de t e verwachten drukte, een
aantal staven ijs in. Weer beneden
gekomen werden die in de ijskast
geiegd met de Resjes bier en lhnonade eromheen. De ijsfabriek was
gevestigd in de Cornelis Slegsrsstraat, De dranken werden g~leverd
door o.a. loop 'de KruP van dé Firma
Baggerman.
Kaas, broodbeleg en melkproducten
kwamen van de Firma Warmerdam

sn broodjes van bakker Keur.
Het uerzorgen van de badgasten op
het strand was zwaar werk; Er werd
tot aan de waterkant bediend, soms
wel met zes meisjes tegelijk. Met;
het houten bijzettaFeltje hangend
aan de arm en het plateau met de
bestelling ap de andere hand, sjokten ze door het rulle, warme zand,
zelfs helemaal tot aan de vloedlijn.
Koffie en thee werden nog keurig in
een porseleinen potje met kannetje
room gepresenteerd. En dat altemaat voor 55 centen. Het gepachte
deel van het strand, waar de ca. 80
rieten een- en tweepersoonskorven

Kees Molenaar aan het werk ter
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voor de geboorte
Wanneer er een
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en ligstoelen mochten staan, was
afgebakend met een ijzeren paal. De
ambulante handel ventte langs de
uhedlijn zijn waar uit. Een van hen
was Ben Ruckert; hij liep met een
juk op de schouders, waaraan twee
manden vol vers Fruit.
Elke dag van de week had zo zijn
eigen, uaste publiek: zo had je de
bont- en juwelenhandelaren en mensen uit de horeca; op maandag waren het de kapstertjes en op woensdag de meisjes van plezier. Deze
dames tieten de stoelenman duidelijk
weten, dat zij die dag niet gehinderd
wilden worden door opdringerig
manvolk. Omdat de stoelenman wist
dat hem een dikke tip wachtte, hield
hij een extra oogje in het zeil op het
zonneterras.

Een belangrijk deel van de nering
bestond uit de uerkoop van strandspeelgoed, zoals emmertjes en
schepjes, vormpjes, schepnekten,
windmolentjes ballen, maar ook ansichtkaarten en souvenirs. Volgens
'de veteraan' was er niets dat beter
verkocht werd dan dit speelgoed.
'Kleine kinderen raken nogal eens
wat kwijt, snap je'.

Het strandleven liep dagelijks zo
rond de klok van zes ten einde.
Dan ging eenieder naar huis voor
het avondeten. De strandpachter
maakte vervolgens zijn stuk strand
schoon, het aFual ging in een kul *en
dan gewoon de Fik erin". Dat was een
goede en snelle oplossing, die nu niet
meer denkbaar is.

Tijdens het sekoen sliep er altijd
iemand in de strandtent; dit tevens
om t e uoorkamen dat 's náchm na
het sluiten van Oberbayein unvsrlaten hun ,raes kwamen uitslapert.in
de skrandstoetsn (en deze zouden

bevuilen).
In het voors-seizoen kon het behoorlijk spoken aan zee, ook onverwacht. Dan bonkte jutter Dorsman
's nachts op je tent en riep 'Hoog
water, je stoelen!'
GEEN RIOLERING
De strandtent Thatassa (van paviljoen was nog geen sprake) was
indertijd nog niet aangesloten op de
riolering. Gebruikelijk was dat er aan
het begin van het seizoen een heet

Huig (Sr) en Rietje Motenaar met hun bakfrets op het strand.
De door de gemeente vastgestelde(!) prijs voor een haring was
17 cent. Huig dacht daar duidelijk anders ouer, wat hem op een
berisping uan de gemeente kwam t e staan. Oe Foto is genomen in
1951. Het bordje 'E& Molenaars haring, Westerstr. 8, Zandvoort'
hangt nu bouen de uitgang van Thatassa.
Links staat jan de Groot ('de Egmonder') die met zijn sloep
plezieruaarten maakte met 'tante' Neel Als zij door het water naar
de boot waadde, rolde ze haar rok omhoog en stak deze in de pijpen
van haar onderbroek.
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de tent door de Firma Timmer afgebroken om vervolgens te worden
toiletten op uitkwamen. Bij een abopgeslagen. Dat was in die tijd niet
solute topstranddag was er echter
zo eenvoudig, omdat opslagruimte
na sluitingstijd werk aan de winkel.
schaars was. Die maest t o t in de
Dan moest er een extra gat gespit
bollenschuren bij Lisse worden
worden, waar het overtollige met
gezocht. Thalassa had het geluk dat
behulp van een kruiwagen in gedezij het spul in het dorp kwijt kon.
poneerd en vervolgens goed met
Zo rond haPseptember werden de
zand a@edekt werd. Een smerige
klus, maar d a t hoorde nu eenmaal bij korven, met het nodige zand nog
het exploiteren van een strandtent tussen het rist, opgeborgen op de
onbeschoten, winderige zolder van
destijds. Het gebruik van de W.C.
de Karel Doormanschool. Met een
kostte overigens een dubbeltio.
touw werden ze stuk voor stuk omEIND EN BEGIN VAN HET SElfOEU hoog gehesen. In de winter werden
ze gerepareerd door mandenmaker
Thalassa beschikte een halve eeuw
jaap Schuiten.
geleden over ruim tachtig een- o f
Bij bakker Keur in de Diaconiehuistweepersoons rieten komen. Aan
straat werden in een ruimte achter
het eind van het badseizoen werd

diepe put werd gegraven, waar de

THALASSA 8
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de ra& de,llgsmelenopgeslagen 'sn hele hdrninishatieve rompslomp,,
,
~arieen
de inventarisvérhuisde,:
s Wintem mBar mede ~ Q O FdB:iimeB
naar de opslag wan Irma Bisenberger. vaste Mant met iri~losd,de W O -
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De sWaidpachbr?&kondèn'iii:de
politica rnsvragw vij@@ilil]erF
kwam
winter niebLophun tauw,e.ren~~sksn,er vaart'ln de prraoedurre.,Qmdat
maar moesberr aargm.dat~eF0-k
de aannemer niet rtdfhQkas%zab,
dan brood op #deplank ~ a mDe, een moest stieeds een.dB*imn de LOUW
werkte in de kolen, ,de,ander,bde
uoaruk b e ~ i d . ~ ~ 8 ' raan
i ~b@D~s

bouw, op de suiker&bt@k%eflarfweg dFln de horeica in heb dorp.

> ~ l @#4+&6d$$1@@&k%,
iq
V8lgktd8 HeeF'jan*wan
b e t à l ~ n g w d & r - a a ~ e & ; ~ q ~ ;hrn&~ m d .wn&mam
Een ander prabbem was dat de
m;ekkd&:o'a*wk'i

OPSLAGRUIMTE
In Zandvoort was zoals gezegd een
nijpend gebrek aan opslagruimte.
De strandpachters dienden begin
zestiger jaren bij de gemeente een
verzoek in voor de bouw van 14
loodsen aan de latere Kamarlingh
Onnesstraat. Natuurlijk gaf dat een

grond dicht bij de weg duurder was
dan de verder gelegen kavels. Om
de aantrekkelijke plekken eerlijk te
verdelen werden er lootjes getrokken voor de toewijzing.
De loodsen waren zo ruim opgezet
(20 x 10 x 5 meter) dat de sbrandpachters een extra centje konden
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pony Sjonnie
de haringkar
0, tekst op het
zeil spreekt voor
zich. Janhad een
viswinkel op het
Da Cos~aplein.
Een uader probeert:
een
kiekje
maken wan moeder

an pony.
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OD deze drukke siranddag in 1964 staan huig jarisz. Moknaar en zijn vrouw I ? l e ~ ~ è E
van Huig) met dochter ~ á r i a n n aharing schoÖn t e maken. Dat er veel klandizie Is.is sFaleiderì'uit het Feit
dat er aan beide zijden wan de kraam uerkocht wordt. Op een stilleredagzit.er aawde windkant ëen-&ltj~.
Achterop is een opsmpje; wanneer
Voor ds kar hhatpong
daar even ap gaan staan.
Huig naar een andere plek

Tekst op het bord Altijd weer voor een
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