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 Kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

30e jaargang, nummer 117

Vrijwel vanaf de opening van zijn 
eerste zaak, in 1874 bovenaan de 
Kerkstraat, legde Anthonie Bakels 
de ontwikkeling van de badplaats, 
alsmede vele Zandvoorters, op de 
gevoelige plaat vast. Zoon Antho-
nie en dochter Elisabeth deden dat 
eveneens met overgave tot ruim na 
de Tweede Wereldoorlog, waarna de 
derde generatie, in de persoon van 
Ton en Fred, tot in de tachtiger jaren 
van de vorige eeuw dit prachtige 
werk voortzette. Door hun inspan-
ningen en toewijding kunnen wij nu 
zo’n 140 jaar terug in de tijd kijken!  
In dit nummer staan het fotografisch 
werk van de familie Bakels en hun 
bedrijven centraal. Hierdoor krijgt u 
een beeld van een rasechte onderne-
mersfamilie. 

De beelden zijn interessant, leer-
zaam, vaak zelfs ontroerend en 
behoren voor zich te spreken. Door 
de digitalisering echter is het bij 
uitvergroting mogelijk om veel voor 
die tijd kenmerkende details te zien. 
Omdat het jammer zou zijn als deze 
u zouden ontgaan heb ik getracht 
deze details in de onderschriften te 
beschrijven. 

Het was een heel gepuzzel om tot 
een zekere verhaallijn te komen, 
omdat veel foto’s in eerste instantie 
niet te vinden waren en een date-

ring vaak ontbrak. Deze moest dan 
herleid worden.

Gezien het speciale karakter van 
deze uitgave, tot stand gekomen 
met medewerking van Arie Koper, 
Martin Kiefer, Cor Draijer en Ger 
Cense, zult u tot een volgend num-
mer geduld moeten hebben voor 
de rubriek met uw reacties “Hoort, 
burgers, hoort!” en het overzicht van 
de nieuwe leden.

Peter Bluijs

Zandvoort in beeld
Onder bijna elke foto van Zandvoort uit de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e 

eeuw zou moeten staan: opname Anth. Bakels. Drie generaties Bakels zijn verantwoordelijk voor 

een historisch beeldarchief dat zijn gelijke niet kent en van onschatbare waarde is.

De balgcamera van 
rond 1900 is van 
Loman & Co uit 

Amsterdam, dus van 
Nederlands fabrikaat.

Bij het ter perse gaan van 
De Klink bereikte ons het trieste 

bericht van het overlijden van ons 
gewaardeerde bestuurslid 

Jaap Paap. Wij verliezen in 
hem een drijvende kracht, die 
zich vele jaren op verschillende 
gebieden heeft ingezet voor de 
Zandvoortse gemeenschap; bij 
velen was Jaap vooral bekend 
om zijn grote kennis van de 

bomschuit en zijn inzet voor het 
behoud hiervan.
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Cense & Van Lingen bekijkt het onroerend goed 

ook vanuit andere invalshoeken

Jhr. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort

023 - 5715715
info@cvl.nu | www.cvl.nu



D
Cense & Van Lingen bekijkt het onroerend goed 

ook vanuit andere invalshoeken

Hier worden comestibles, souvenirs 
en handwerkartikelen verkocht en 
met de opbrengst hiervan wordt het 
Badhuis voor Minvermogenden aan 
de Boulevard Paulus Loot financieel 
ondersteund.
Bakels neemt deze bazar in 1874 
over en begint aldaar een paar jaar 
later met fotografie. We moeten 
echter verder terug in de tijd om te 
ontdekken hoe hij met fotografie in 
aanraking kwam. 
Rond 1870, tijdens de mobilisatie 
voor de Frans-Duitse oorlog, is de 
dan 19-jarige Anthonie Bakels 
gelegerd in de plaats Millingen. 
Het toeval wil dat daar tegelijker-
tijd ook Henri de Louw gelegerd 

is, zoon van een bekende Haagse 
fotograaf. Zonder enige twijfel heeft 
deze Henri de Louw Bakels het 
fotograferen geleerd. In die jaren 
was het een veelbesproken nieuwe 
techniek, die steeds verbeterd en 
toegankelijker werd. Direct na de 
oorlog, in 1871, gaat Henri bij een 
fotografisch bedrijf werken en begint 
in 1878 zijn eigen onderneming in 
Delft. Anthonie Bakels start zoals 
gezegd in 1874 in de Kerkstraat en 
begint in 1876 met fotograferen. Dit 
valt samen met de periode dat Zand-
voort zich aan het ontwikkelen is tot 
een toeristische badplaats en hij de 
commerciële mogelijkheden hier-
van juist inschat. Opvallend is dat 
er van de tijd zo rond 1880-1890, 
Bakels’ beginperiode, ook foto’s 
blijken te zijn die in Zandvoort door 
Henri de Louw gemaakt zijn. Uit 
een advertentie in de BadCourant 
(1889) blijkt dat hij ook op afspraak 
foto’s maakt. Deze vallen op door 
de hoge kwaliteit, want hij had niet 
alleen een heel goede camera maar 
ook een “fotografisch oog”. 

(lees verder op pagina 5)

De geschiedenis van 
de fotografie op Zandvoort
door Martin Kiefer

De geschiedenis van de fotografie op Zandvoort begint eigenlijk 
op het moment dat een zekere Anthonie Bakels naar Zandvoort 
komt en een pand in de Kerkstraat koopt. We schrijven dan het 
jaar 1874 en het pand is “de Bazar ten Voordeele van het Bad-
huis voor Minvermogenden” van mejuffrouw Wolterbeek. 

De bazar aan de Kerkstraat nummer 
6, ca. 1874.

Advertentie in de Zandvoortsche 
BadCourant van 15 juni 1889

Geboortejaar van de fotografie

1826, J.N. Nièpce; 
eerste met een camera gemaakte foto op 
een met lichtgevoelig asfalt bedekte tinnen 
plaat. Belichtingstijd: 8 uur.
1839, L. Daguerre ontdekt nieuw 
fotografisch proces waardoor korte 
belichtingstijden mogelijk worden. 
De Franse regering koopt dit procédé en 
biedt het als geschenk aan de hele wereld 
aan; op grond hiervan wordt 1839 als 
‘geboortejaar’ van de fotografie beschouwd.
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vereniging 
van hoveniers en 

groenvoorzieners 

 vhg 

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

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

Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060

Kerkplein 6
023 5713546
www.cafekoper.nl
Het gezelligste terras van Zandvoort

Brilmode

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

Kerkstraat 34-36, 2042 JG Zandvoort
Tel: 023-57 12466

Zandvoort Optiek

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel: 023-57 17093

Versteege’s IJzerhandel

 Verkoop van: Verhuur van:
 Verfwaren Kango Betonboor
 IJzerwaren Kango Breekbeitel
 Elektra Div. Schuurmachines
 Camping Gaz Nietmachines
 Gereedschap

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5719058

4 l 532 www.oudzandvoort.nl



D

(vervolg van pagina 3)

Boven aan de Kerkstraat, op nummer 6, links van de straat, 
bevindt zich de bazar. Boven de winkel hangt nu ook een 
naambord. Het huisje dat op pagina 3 links van de bazar 
staat is vervangen door een statige woning. In het verlengde 
van de Kerkstraat zijn de duinen zichtbaar.
Het maken van een opname trekt de nodige aandacht: 
tientallen mensen, zoals de gasten van Badhotel Driehuizen, 
staan te kijken wat er gaat gebeuren. De opname is van 
Anth. Bakels, ca. 1890. 

(lees verder op pagina 6)

De geschiedenis van 
de fotografie op Zandvoort

Uit een interview door Margreet ates 

in het Zandvoorts nieUwsblad in 1978 

Met de dan 82-jarige anthonie bakels 

(de 2e generatie), koMt de volgende 

interessante inforMatie:

“….denk eens aan het gevaar dat 

bestond bij het Maken van foto’s Met 

MagnesiUMpoeder. dat was gevaarlijk 

spUl. de fotograaf legde het poeder op 

een plankje voor de caMera, Moest het 

aansteken Met een vUUrsteentje (een 

lUcifer was te gevaarlijk in verband 

Met het ontploffingsgevaar), dan onder 

Zijn Zwarte doek krUipen en op hetZelfde 

MoMent, dat het MagnesiUM ontbrandde, 

Moest hij afknippen. gebeUrde één en 

ander niet goed, dan was er weer een 

glasplaat naar de knoppen en kon de 

operatie opnieUw beginnen.”
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Programma van de

“GenootSCHaPSavond”
op vrijdag 26 februari 2010

De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden in gebouw “De Krocht”. De zaal is open om 19.15 uur.
 Vanaf die tijd kunt u genieten van een doorlopende diavoorstelling over het Zandvoort van vroeger.

  20.00 uur: Welkomstwoord door voorzitter Ger Cense

  20.10 uur:  “Bakels, fotograaf en ondernemer, meer dan 110 jaar in Zandvoort”
  presentatie door Ger Cense

  

 21.15 uur: Pauze (waarin nog loten te koop zijn)

  21.35 uur: Verloting

  21.45 uur: Zandvoort in de vorige eeuw, deel 12
  Onlangs heeft het Genootschap weer de beschikking gekregen over nieuwe (oude) 

  filmbeelden die niet eerder door het GOZ vertoond zijn. Deze beelden zijn gecompileerd 

  en digitaal bewerkt door Cor Draijer.

  22.15 uur: Sluiting.

Bakels Bazar, 
Passage 3
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De foto’s van De Louw zijn steeds op karton geplakt en voorzien van een (staal)stempel met zijn 
naam. Ook Bakels heeft in deze periode foto’s op karton en met stempel geleverd.

Het strand ter hoogte van 
het Grand Hotel (de huidige 
Rotonde) rond 1890. Onder 
de vlag met de tekst “Bad 
Driehuizen” staat het Badhuis 
voor Minvermogenden, ook 
wel Badhuis Zeeduin genoemd 
(gebouwd in 1871); rechts 
daarvan Hotel Beau Site en 
vervolgens Hotel Noordzee. 

Het verhaal achter deze 
opname is niet bekend. Links 
op het strand staat een groep 
lilliputters. Mogelijk zijn 
dit artiesten die optraden 
in het Circustheater. De 
strandkleding van de dames 
mag ook bijzonder genoemd 
worden. Rechtsonder op deze 
fotokaart staat duidelijk het 
stempel van Henri de Louw uit 
Delft.

De achterzijde van de fotokaart vertelt zijn eigen verhaal: 
van boven naar beneden: 
Je maintiendrai, Henri de Louw 1885
Amsterdamsche Photographen Vereeniging
Specialiteit voor Landschappen
vervolgens zijn naam en woonplaats met het 
onderschrift ”Phot. van Z.M. den Koning.”

(vervolg van pagina 5)

De geschiedenis van 
de fotografie op Zandvoort

D
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De doorbraak kwam met de “droge 
platen”, waardoor een fotograaf een 
stapel platen overal mee naar toe 
kon nemen en deze ook niet meteen 
na gebruik hoefde te ontwikkelen. 
Opmerkelijk is dat er in 1879 een 
grote leverancier van dit materiaal 
was in Amsterdam, de Fa. Wegner 
& Mottu, die zo belangrijk was, dat 
deze naar Engeland en Amerika 
exporteerde! Voor Bakels en de 
Louw was er dus heel dichtbij een 
betrouwbare leverancier voor hun 
fotografische platen.
Voor het maken van de foto’s ge-
bruikte men een balgcamera. Als 
opnamemateriaal werden glasne-

gatieven gebruikt, die in verschil-
lende formaten bestonden. De meest 
gebruikte maat was de zogenaamde 
“halfplaat” met een formaat van 
16,5 x 12 cm. Maar ook groter, tot 
20 x 25 cm., was mogelijk. Later 
werden de camera’s kleiner en ook 
de glasnegatieven beter hanteerbaar 
met 9 x 12 cm. Hiervan werden de 
eerder genoemde harde kartonnen 
kaarten gemaakt die, voorzien van 
reclame van de maker (stempel) 
en bedrukking op de achterkant, 
in verschillende winkels te koop 
werden aangeboden. 
De bazar was daarvoor natuurlijk 
ook een prima plaats. De fotokaart 

was de voorloper van de latere 
ansichtkaart en niet bedoeld om per 
post te versturen. Deze werd wel ge-
bruikt als fotografische herinnering 
aan een plaats of gebeurtenis. De 
ansichtkaart werd vanaf 1890 een 
enorm succes. In tegenstelling tot de 
fotokaart was een ansichtkaart een 
stukje drukwerk: de fotokaart was 
altijd een met de hand gemaakte 
afdruk van het negatief. In 1903 
begint P. Saaf met zijn drukkerij aan 
de Burgemeester Engelbertsstraat. 
Veel van de negatieven van Bakels 
worden dan via deze drukkerij om-
gezet naar ansichtkaarten.

Opname van de 
Kerkstraat om bij weg 

te dromen. 
De afdruk van 

deze haarscherpe 
glasplaat geeft 

een sfeervol beeld 
van rond de vorige 
eeuwwisseling. De 

veldwachter met zijn 
hand op de sabel, een 
man met hoge hoed, 

een meisje met hoepel 
en twee kinderen met 

waarschijnlijk hun 
kinderjuffrouw. Tus-
sen de takken van de 

bomen is de straat-
verlichting zichtbaar 
en het buurpand van 
Bakels staat te koop 

of te huur. 

De geschiedenis van 
de fotografie op Zandvoort
Als we kijken naar de geschiedenis van de fotografie dan blijkt dat er in de tijd rond 1875-
1880 een technische doorbraak is in de vervaardiging van glasnegatieven. Tot die tijd was men 
gebonden aan de z.g. “natte platen”, die (inderdaad) nat in de camera werden gebruikt, waardoor 
de fotograaf beperkt was in zijn mogelijkheden. 
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Op deze “Opname en uitgave van Anth. Bakels” het strand in 1902. 
Gezien de drukte en het aantal rood-wit-blauwe vlaggen moet het een 
feestelijk gebeuren geweest zijn. Mogelijk de voorloper van Koninginnedag 
(Prinsessedag vanaf 1889) op 31 augustus. In 1902, na de genezing van 
prinses Wilhelmina van een ernstige ziekte, werd deze dag uitbundig gevierd.
Op de duinenrij is Grand Hotel Wüst (uiterst links) goed te zien.

Op deze aansluitende 
afbeelding staat Grand 
Café-Restaurant Germania 
nog in volle glorie. Iets 
links van het etablissement 
is nog net de spits van de 
toren van de Hervormde 
kerk te zien.

Op het bord links staat een verwijzing naar “Ons Huis”, het Volkskoffiehuis, 
gelegen aan het Dorpsplein. De volgende aanwijzing ziet u op de hoek 
Kerkstraat en Buureslop. Het uithangbord van de ook op dit punt gelegen 
winkel prijst sigaren aan. Het pand links van Bakels Bazar staat nog steeds 
te koop of te huur.

(lees verder op pagina 11)

De geschiedenis van 
de fotografie op Zandvoort

wij kUnnen ons nU, in het digitale 
tijdperk, naUwelijks voorstellen, 
hoeveel Moeite het een fotograaf 
kostte oM Zijn dagelijkse werk te 
doen. hij ging op pad Met o.a.: een 
grote caMera, een hoUten statief 
en een koffer Met 10 glasplaten. (voor de vorige eeUwwisseling was 

er nog geen sprake van verlich-
ting). als je dit inschat en optelt, 
koM je aan een gewicht van tUssen 
de 10 en 15 kilo.
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Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451

Garantie voor Topkwaliteit

FOTO MENNO GORTER
Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal

• 1 uur service 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 5730600

www.fotomennogorter.nl

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

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

Jim Draaijer

Juwelier - Goudsmid

U bent van harte welkom bij Lenie & Floor
Haltestraat 61 - 2042 LL Zandvoort

Telefoon: (023) 571 21 71

VissPeciALiTeiTenresTAurAnT

De Meerpaal
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De Meerpaal

D

De geschiedenis van 
de fotografie op Zandvoort
In 1893 verhuist de firma Bakels van Kerkstraat 6 naar 
nummer 31, waar de bazar en het atelier een ruimere 
behuizing vinden. Vanaf 1904 werkt dochter Elisabeth 
als fotografe in de zaak. Zij richt op de eerste verdieping 
een fotostudio met donkere kamer in en zal daar meer 
dan een halve eeuw met veel plezier werkzaam zijn. 

Van de hand van Elisabeth (Bets) zijn de ontelbare 
Bakels-opnamen uit de vooroorlogse tijd. Dankzij 
haar studio zijn portretfoto’s van bijna alle bekende 
Zandvoorters bewaard gebleven.

Elisabeth Bakels verkleed als visloopster in haar eigen 
studio (ca. 1905). De firma Bakels had verrijdbare 
decors, zoals een strand-, bos- en stadsgezicht. 
Rechtsboven is in spiegelschrift te lezen dat het 
glasplaatopname 526 betreft.

De piccolo/krantenverkoper van de Bazar. Met dit rek in 
de hand ging hij op pad. We zien het Algemeen Handels-
blad (met daarin opgenomen de Nieuwe Amsterdamsche 
Courant; dus de opname is van ná 1899), de Zandvoort-
sche Courant en (links onder in het rek) het boek Dik 
Trom. Aangezien dit verscheen in 1907 moet de plaat wel 
van daarna zijn.
Als achtergrond het doek strandtafereel met bomschuit. 
Glasplaatopname 91.

(lees verder op pagina 13)

(vervolg van pagina 9)
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De geschiedenis van 
de fotografie op Zandvoort
Maar het meest bekend zijn toch de vastgelegde oude 
straten en panden en juist deze zijn zo bijzonder belang-
rijk voor de geschiedschrijving van Zandvoort. Vandaar 
dat ik hierbij nog enkele mooie en/of opmerkelijke 
beelden wil laten zien, bijvoorbeeld van de schipbreuk 
van de S.S. Alba. Tijdens het lossen van de lading ziet 
Bakels kans om met een zware camera en statief ter 
plekke een foto van dat moment te maken.

Naast de gewone zijn er ook z.g. stereofoto’s bekend van 
Bakels.
Aangezien de stereofotografie zo rond 1910 erg populair 
was mogen we aannemen dat dit soort foto’s ook bij de 
Bazar verkocht werd. Wij hebben er in ons archief een 
aantal, maar van één kunnen we met zekerheid stel-
len dat het een Bakels-foto is, gezien het stempel op de 
achterkant (zie pag 15).

Een fotoplaat, gemaakt aan boord van de S.S. Alba, door Anth. Bakels, voor de kust 
van Zandvoort. Na de schipbreuk op 30 januari 1905 moest de lading gelost worden. 
In het achterste laadruim ziet u een duiker in de klassieke uitmonstering met zijn 
helpers. Uiterst links is nog net een bomschuit zichtbaar. In 1906 wordt het gestrande 
schip gesloopt; de masten zijn hergebruikt in de Hervormde kerk.

(vervolg van pagina 11)

(lees verder op pagina 15)
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Eetcafé Boomerang Passage 46-48
Tel. 023 - 571 92 13 2042 KV Zandvoort

Fijn dineren in 

Australische sferen

bruna
Bruna Balkenende

Grote Krocht 18
2042 LW Zandvoort
Tel: 023 5716033
Fax: 023 5716540
brunabalk@planet.nl

Winkelcentrum
Jupiter

Haltestraat Zandvoort

Een gezellig centrum voor:
 Speelgoed
 Kadootjes
 Meubels
 Herenkleding
 Kindermode

 Huishoudelijk
 Bloemen en Planten
 Kinderschoenen
 Sport
 Snoep
 Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!
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De geschiedenis van 
de fotografie op Zandvoort

EtikEttEn 
op glasplaatdoosjEs 
En films

(vervolg van pagina 13)

Stereofoto van badende 
mensen.

Stereofotografie is de techniek ge-
baseerd op de verschillen tussen het 
linker en het rechter netvliesbeeld 
van een voorwerp of situatie.
Van een onderwerp wordt vanaf twee 
standpunten, die ongeveer even ver 
van elkaar af liggen als de ogen van 
de mens, een fotografische afbeel-
ding gemaakt. 

Die twee prenten worden naast 
elkaar op een plaat gemonteerd 
en gelijktijdig bekeken, zodat het 
linkeroog alleen de linkerafbeel-

ding ziet en het rechteroog alleen 
de rechterafbeelding, waarmee een 
ruimtelijke indruk wordt gewekt. ■
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bakelS 
een beknoPte kennismaking met de fotografische 
tak van de familie

Anthonie Bakels, geboren in 1852 
te Amsterdam, overleden in 1939 te 
Zandvoort, 87 jaar oud. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd met 
Anna Zomer uit Purmerend, 
overleden in 1933 te Zandvoort op 
76-jarige leeftijd.

Souvenir van 
een 12 ½ jarige 
echtvereeniging, 
1891

De dochter huwt Anthonie Bakels 
uit Amsterdam, eigenaar van twee 
scheepsbouwwerkplaatsen: “De 
Valk” en de “Rode Leeuw”. Samen 
krijgen zij twee meisjes. In 1852 
maakt het echtpaar Bakels een reis 
op een van de zeiljachten dat echter 
schipbreuk lijdt onder Naarden op 
de Zuiderzee. De hoogzwangere 
mevrouw Bakels wordt gered, maar 
overlijdt later bij de geboorte van 
haar zoon, Anthonie. Op negenja-
rige leeftijd wordt deze Anthonie 
wees en door een broer en schoon-
zus van zijn moeder, de familie 

Fedi uit Haarlem, grootgebracht. 
Een strenge opvoeding is het, daar 
aan het Nassauplein (waar later de 
Kamer van Koophandel gevestigd 
zal worden).
Anthonie is 19 jaar wanneer hij in 
1870 tijdens de Frans/Duitse oorlog 
in Millingen een fotograaf, De Louw 
uit Den Haag, leert kennen, die 
zich zelfs hoffotograaf mag noemen. 
Deze vriendschap zal jaren blijven 
bestaan en hier zien we dan het 
verband tussen de naam Bakels en 
de fotografie.

(bron: Zandvoorts Nieuwsblad, 1978)

anthonie bakels 
en de fotografie
In 1813 komt een Italiaanse jongen, genaamd Fedi, dienend in het leger van 
Napoleon, uit Rusland terug. Na het vervullen van zijn dienstplicht komt hij 
via Duitsland in Nederland terecht. Hij trouwt hier en wordt vader van een 
dochter. 

16 l 544 www.oudzandvoort.nl



Deel uit het paspoort van Anthonie 
Bakels, uitgegeven in 1923, ter 
gelegenheid van een reis in Europa. 
Hierin werden nog de volgende 
persoonskenmerken in vier talen 
vermeld: kleur van haar, wenkbrau-
wen en ogen; neus, knevel en baard, 
alsmede lengte en godsdienst.

Elisabeth Hendrika Bakels, 
geboren in 1886 te Zandvoort, in 
de Kerkstraat, overleden in 1970 te 
Zandvoort, 84 jaar oud.

Op dertienjarige leeftijd was ze 
naar de kunstnijverheidsschool in 
Haarlem gestuurd, waarna ze naar 
Duitsland ging als volontair. 

Als ze na de 25-jarige bruiloft 
van haar ouders weer naar Duits-
land terug moet, vertikt ze dat. Ze 
wordt voor de keus gesteld: verder 
studeren of vader, inmiddels een 
bekende fotograaf, assisteren. Bets 
is ondertussen al zo thuis in haar 
vaders donkere kamer dat de keus 
niet moeilijk is: het wordt het laatste. 
Een beslissing voor het leven: meer 
dan zestig jaar noeste arbeid zullen 
volgen.
Het is Bets die het familiearchief 
op poten zet. Namen en data keurig 
bijhoudt en orde brengt in de steeds 
groeiende stapel glasplaten.
Zij is het ook die van diverse oude 
en reeds verdwenen gebouwen lan-

taarnplaatjes laat maken, die door 
haar regelmatig voor diverse vereni-
gingen worden getoond. Ontelbare 
portretten van Zandvoorters staan 
op haar naam en bijzondere gebeur-
tenissen, zoals hoog bezoek aan 
het dorp, worden door Bets Bakels 
vastgelegd.
Mejuffrouw Bakels is in Zandvoort 
bekend geworden door haar vele 
activiteiten, waarvan fotograferen ze-
ker de belangrijkste was. Daarnaast 
schreef zij bijvoorbeeld een aantal 
toneelstukken voor de mede op haar 
initiatief opgerichte folklorevereni-
ging “De Wurf”.

elisabeth bakels 
een leven in de donkere kamer

Bets, voor huisgenoten, mejuffrouw Bakels voor anderen, komt bij haar vader in de zaak in 1904. Ze helpt hem met 
het ontwikkelen van de foto’s; dat geschiedt dan nog met de hand, bij het licht van een petroleumlampje. Zij is dan 
achttien jaar en studeert in Duitsland.
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Anthonie BAKELS, de jongere broer van Bets, geboren in 1895 te Zandvoort, in de Kerkstraat, overleden in 1979 
op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd in 1921 te Pritzwalk met Elisabeth Marie Luise SCHAEFER, geboren in 1902 te 
Ratibor (Duitsland), overleden in 1968, met hun kinderen: Fred (1927-2008), Suzanne (1933) en Ton (1923).

de familie bakelS 
gefotografeerd rond 1940
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In het leven van Fred (1927 – 
2008) speelde de fotografie voor 
zover wij weten geen hoofdrol. Het 
“andere deel” van de zaak was zijn 
domein, maar dat betekent niet, dat 
hij zijn bijdrage op fotogebied niet 
geleverd heeft. Als dienstplichtig 
militair, uitgezonden naar Sumatra, 
toen Nederlands-Indië, heeft hij 
veel gefotografeerd en zelfs een prijs 
gewonnen. Hij was daar hoofd van 
de Foto- en Filmafdeling van de 
Dienst Welzijnsverzorging Midden-
Sumatra en legerfotograaf. Het 
bloed kruipt….

Ton (1923) is bij veel dorpsgenoten 
nog wel bekend van het fotovak. 
Gestopt met het werk in 1985/86 
kan hij nog gedetailleerd verhalen 
over het toenmalige handwerk dat 
met de fotografie gepaard ging en 

zijn “dubbelleven”. Overdag op pad, 
voor (bruids)reportages, bijzondere 
gebeurtenissen, gebouwen die op de 
nominatie voor sloop stonden en een 
tijd zelfs voor het minder feestelijke 
werk als politiefotograaf. ’s Avonds, 
na sluitingstijd van de winkel was er 
het tweede leven: tussen ontwikke-
laar en fixeer, met het droogproces, 
het snijden van de negatieven, het 
maken van afdrukken en natuurlijk 
het beschrijven van de zakjes. Bij 
tijd en wijle – vaak op verzoek - een 
duik in het wel zeer omvangrijke ar-
chief van glasplaten, in de hoop dat 
namen en data na al die jaren nog te 
ontcijferen zijn. Hij zegt veel geleerd 
te hebben van “Tante Bets”. In elk 
geval heeft ook het leven van Ton 
tot op de dag van vandaag groten-
deels in het teken van de fotografie 
gestaan.

Ton en Fred Bakels, de derde generatie fotografen. Foto: André Lieberom.

anthonie (ton) en fred bakels 
de derde generatie

De geschiedenis van de familie, die zoveel voor Zandvoort betekende, houdt natuurlijk niet op na 
de tweede generatie. Dat het werk van de derde generatie in deze uitgave “onderbelicht” blijft komt 
doordat de gekozen periode loopt tot ongeveer het eind van de vijftiger jaren. En dat was de begin-
tijd van de carrière van Ton en Fred.
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De ElzbachersDe Elzbachers waren welgestelde 
mensen. Dan snap je niet waarom 
Julius Elzbacher op 22 september 
1884 12 flessen St. Emilion koopt 
en 8 dagen later weer 12 flessen. 
Waarom niet 24 flessen in één 
keer? De prijs van f. 0,78 per fles 
kan geen belemmering geweest 
zijn. Hij had trouwens wel een 
goede smaak!

C.A. Gerke, geb. 17-1-1853, arts, nam naast zijn 

normale aankoop van wijn, port en cognac in de peri-

ode febr. ’84 t/m aug. ’84 ca. 2 flesjes Amstel Bier 

per dag af.
J.M. Heck, geb. ca. 1862, had een feestje in 1883 

en kocht op 6-7-’83 en 9-10-’83 : ½ anker (19 liter) 

St. Emilion, ½ anker St. Estephe Médoc, 8 fl. roode 

port en 8 fl. Madeira. Toen de rekening werd betaald 

werden 61 ledige flesschen ingeleverd...

B.P. Harreveld, geb. ca. 1858, kruidenier, kocht in 

hoofdzaak stoffen, drank en kleding, waaronder een 

“corset busten” voor zijn nicht.

A.J. Hollenberg, geb. 25-9-1830, gehuwd met 

Antje Draijer, overleden 28-7-1906, met de aanteke-

ning dat hij in de Noordzee gevonden is.

S. v.d. Meije, geb. 29-7-1831, organist, brievenver-

gaarder en gemeente-ontvanger, wonende Poststraat 

11, was een echte cognacliefhebber, want naast 

diverse andere goederen kocht hij iedere week een ½ 

fles cognac.

bakelS baZar 
uit de kasboeken van 1883 en 1884
door Ger Cense

Omdat veel Zandvoorters “op de pof” kochten, zijn hun aankopen (en vaak bijzondere details) te 
lezen in de kasboeken van de firma Bakels. Zo staat er:

In de kasboeken komen we verder vele bekende Zandvoortse namen tegen zoals die van: pastoor l’Ami; burge-
meestersvrouw mevrouw Boerlage; schilder J. van de Bos; de aanvankelijke vennoot van Bakels E.H. Brok-
meier, die later een eigen drankenhandel vestigde; W.J. Versteege, geb. 22-7-1840 wonende aan het Dorpsplein; 
Jb. Koning Hzn. met een oplopende schuld in 1883 van ƒ 43,84 en in 1884 van ƒ 65,95, een afbetaling in 1884 
van ƒ 20,00, waarna in 1885 een dreigbrief volgde en in 1887 werd deze zaak ter incasso uit handen gegeven aan 
C. van de Werff, schoolmeester. 
Bovenstaande is een bloemlezing uit de meer dan 900 kasboekpagina’s.

de Clientèle van bakelS baZar: 
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Koning (Visser)Uit de kasboeken van Bakels 
Bazar van 1884 en 1885 is het 
wel en wee van de Zandvoortse 
vissersbevolking duidelijk af te 
leiden. Onze plaatsgenoot Koning 
bijvoorbeeld, van beroep visser, 
kocht op 26 augustus 1884 baai, 
wol en merinos (een soort wol), 
maar kon de ƒ 16,25 niet in 
één keer betalen. De afbetaling 
geschiedde moeizaam in de 
maanden die volgden. In november 
was de voorlopig laatste betaling, 
want de visvangst lag stil dus er 
waren ook geen inkomsten. Pas in 
juni en augustus van het volgende 
jaar kon hij 2 keer ƒ 5,00 aflossen 
(goede vangst). Zijn schuld daalde 
tot ƒ 1,50. Maar op 19 oktober 
van 1885 herhaalde de zaak zich. 
Koning was een vaste klant, want 
hij kocht weer wol en nu ook een 
zijden das op de pof .

De DiaconieOnder de wollen of katoenen 
deken, de Diaconie hield wel van 
een drankje! Een lekkere “Médoc” 
om de 4 tot 6 dagen ging er wel 
in! Eind 1883 hebben ze “op de 
pof” gekocht en er rustig van 
genoten, want de rekening  kregen 
ze pas in januari 1884. Ook hier 
“een streep door de rekening”, 
wat betekent dat ze daarna netjes 
hebben betaald. 

Overigens was de boekhouder 
waarschijnlijk linkshandig; 
een rechtshandige streept van 
linksonder naar rechtsboven.
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Een prachtig stuk geschiedschrijving in beeld 
gebracht door Anth. Bakels.

de schoolstraat, ca 1895. 
De openbare lagere school, nu het Gemeenschapshuis, 
werd in 1892 gebouwd en was bekend onder de naam 
School B. Toen waren er twee leslokalen en een gymnas-
tieklokaal. In 1894 werd deze school verplicht gesteld 
voor kinderen van wie de ouders een hogere belasting-
aanslag dan ƒ 15,- per jaar kregen. 
Ook in deze straat kan men terecht voor een “gemeubi-
leerde kamer met pension”. Op de hoek is café Haarlem 
in aanbouw.
Dat er aan de rechterzijde ook bebouwing was is te zien 
aan de schaduwen. Van de tram is nog geen spoor te be-
kennen: de verbinding zou pas in 1899 tot stand komen.
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Anth. Bakels was op en top ondernemer. 
In de loop der jaren, met als hoogtepunt 
het begin van de twintigste eeuw, bezat hij 
vele panden. In dit artikel een fotografische 
rondgang.

Naast de zaak in Zandvoort was er 
ook een Bakels Bazar in Wijk aan 
Zee. Hierover is helaas weinig terug 
te vinden. Zelfs de data zijn niet 
bekend. 

De Bazar in Wijk aan Zee. Het 
verwijsbord en het bord boven de 
deur geven aan wat er zoal binnen 
te koop is. Bad- en toiletartikelen, 
tabak & sigaren, souvenirs en 
photografieën van Wijk aan Zee en 
comestibles van A. van der Maaren 
Jansen, Haarlem. Het bord boven de 
deur attendeert de bezoeker erop dat 
er ook een bazar in Zandvoort is. 
Wat ook de aandacht trekt is het 
achterste deel van het gebouwtje. Het 
lijkt een loods van de tram te zijn. 
Vanaf 1882 reed er in Wijk aan Zee 
een stoomtram; deze werd in 1892 
wegens de geluidsoverlast vervangen 
door ……een paardentram.

bakelS
de ondernemer
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In 1893 verhuist Anth. Bakels Bazar naar het begin van de Kerkstraat. 
Deze glasplaat is waarschijnlijk uit dat jaar. De winkel heeft nog maar één 
etalage. De opstapjes naar de verschillende entrees liggen er schots en 
scheef bij. De Sierkan is nog niet gebouwd (in 1906) en voor de Hervorm-
de kerk staat een gaslantaarn. De belichtingsduur van een opname was 
dermate lang dat van de bewegende mensen slechts schimmen te zien zijn.

De zaken gaan goed en aan de rechterzijde komt 
er een tweede etalage. Het huisnummer is C 17. 
Rond 1900 vindt er een omnummering plaats 
en wordt het Kerkstraat 31. De “photografische 
inrichting” van Elisabeth Bakels is geopend van 
‘s voormiddags 9 tot 1 uur (ca. 1906)
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Deze ‘Guide de Zandvoort, bains de mer du Nord’ werd rond 1885 uitgeven door Anthonie Bakels Boekhandel 
Zandvoort (vermeld linksonder op de kaart). Opmerkelijk is dat deze kaart een Franse opdruk heeft; dit was de taal 
van de gegoede klasse. Prix 15 cents. 

Afbeelding plattegrond Zandvoort, 1890 
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Het jaartal is te herleiden omdat dokter Gerke vanaf 1882 badarts is op Zandvoort en de tramlijn tussen station, 
Kurhaus, Passage en Hotel d’Orange rond 1885 opgeheven werd.
Op de vloedlijn is nog de wijkindeling van Zandvoort zichtbaar (wijk A, B, C en D). De bazar van Bakels ligt in wijk 
C, vandaar de nummering Kerkstraat C 17.
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Op deze haarscherpe glasplaat is veel geschreven informatie te ontwaren. Op de gevel: Dépôt van J.P. Karthaus, 
Haarlem, huishoudelijke en luxe artikelen. Op het rechter reclamebord staat Dépôt van wijnen, W. Jager e.a., Hofle-
verancier, Spaarne 88, Haarlem. Links van het nieuwe nummer 31, boven de entree, staat dat er gemeubileerde ka-
mers te huur zijn, zonder pension. Dat het personeel in de Bazar zijn talen spreekt is te zien op de linker etalageruit: 
on parle français, man spricht Deutsch en English spoken. Volgens de andere winkelruit is er een agentschap 
van het Handelsblad en de Zandvoortsche Courant.

Uit overlevering weet Ankie 
Joustra-Brokmeier dat haar 
grootvader, Ernst Hendrik 
Brokmeier, geboren in 1865, 
op 17-jarige leeftijd in dienst 
trad bij de firma Bakels. Op 
een gegeven moment begon 
hij een eigen handel(tje) aan 
de Kosterstraat 18 (dat was 
de achteruitgang van Bakels 

Bazar), in de in de adver-
tentie genoemde artikelen. 
Ook werden er ijsstaven 
verkocht. Op 1 mei 1896 is 
Brokmeier’s Drankenhandel 
in de Haltestraat geopend, 
dus op 30-jarige leeftijd is 
hij zelfstandig geworden.

Bakels
de ondernemer

In vergelijking met de vorige foto is de bovenetage stevig onderhanden genomen.
In 1906 werd onder aan de Kerkstraat De Sierkan gebouwd, dus de opname moet van vóór die tijd zijn.
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Een unieke opname 
van het “Tabak en 
Sigaren Magazijn 
Sandevoerde” van 
Anth. Bakels.
Verkooppunt van 
rokertjes van IJpes 
en Posthumus 
Sigarenfabriek, 
Utrecht en echte 
geïmporteerde 
Havana Sigaren en 
Sigaretten.
Bijzonder is dat 
de omnummering 
van de woning nog 
zichtbaar is: C 18 is 
Kerkstraat nummer 
33 geworden. 
Ook hier op de ruit 
de aankondiging dat 
er een gemeubileerde 
zit- en slaapkamer te 
huur is met of zonder 
pension.

Op geen van de 
reclame-uitingen 
van Bakels Bazar is 
dit sigarenmagazijn 
op Kerkstraat 33 te 
vinden, dus mogelijk 
heeft deze zaak maar 
heel kort bestaan.
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fotoZakjeS
door de jaren heen
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advertentie 
Fotografisch Atelier mej. Bakels, 1917
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Anthonie Bakels Bazar in de 
Passage op nummer 1. Behalve 
voor allerhande mode, chapellerie 
(hoedjes), lingerie en badartikelen 
kon men hier, zoals op de etalage-
ruiten te lezen is, ook terecht voor 
een bezoekje aan Heeren of Dames 
Toilettes. 
Door de mensen die links naast het 
gebouw staan wordt duidelijk hoe 
groot en hoog de Passage wel was. 
Van de zaak op nummer 3 staat een 
afbeelding op pagina 6.

Bakels
de ondernemer
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Wederom een afbeelding van “Sigarenmagazijn Sandevoerde”…, maar nu 
gelegen aan de Strandweg 1. De opname zal van rond 1910 dateren, omdat 
de aanbouw aan de noordzijde van het Groot Badhuis in 1905 gerealiseerd 
is.
Naast alle rookwaren was hier het Berliner Tagesblatt te koop en bevond 
zich in de zaak tevens een “Publiek Telefoonstation”. Op de gevel staan 
naast het oprichtingsjaar 1874 de eigen telefoonnummers vermeld: 
13 en 96.

Foto: Zandvoorts Museum.

Kosterstraat 18
Foto: Zandvoorts Museum.
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Op de bres
voor behoud van het mooie, 

en
ontwikkeling van het goede

in en voor Zandvoort

Actief meedoen en / of meedenken?
Bel fractievoorzitter Carl Simons 

023 - 571 27 51, 
 Ouderen Partij Zandvoort (OPZ)

Gebouw “De Krocht”, aanvang 14.30 uur
Alle actuele informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl

7 maart :  Dmitry Baevsky

11 april :  Bart platteau

9 mei :  Ge titulaer

KOMT DAT ZIEN!
Gaarne uw aandacht voor de 

jaarlijkse uitvoering van 
Folklorevereniging

Op zaterdag 20 maart om 20.00 uur wordt in 
gebouw “De Krocht” opgevoerd:

 “Het aanzoek van 
          Jacob aan Annemarie” 

Kaarten à € 8,00 verkrijgbaar bij 
Fam. Veldwisch, Dorpsplein 9, telefoon 5716487; 
mevr. M. Hollander, Const. Huygensstraat 15; 
en indien voorradig aan de zaal.
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Bakels
de ondernemer

Bakels Modes, gevestigd op 
Kerkstraat 29. In de vitrine-
kast links op de gevel pro-
motie voor het “fotografisch 
atelier” van Elisabeth Bakels. 
Naast de entree het bord dat 
eerder bij de zaak op de Pas-
sage hing. 

< 
Het gevelsteentje met het 
bouwjaar 1888 en de naam 
van degene die de eerste 
steen gelegd heeft is verwij-
derd.

De grote, karakteristieke borden bo-
ven de etalages zijn vervangen door 
een sierlijk uithangbord met Tabak 
en Sigaren en de naamsaanduiding 
op de gevel heeft een strakker uiter-
lijk gekregen. 
In het pand nummer 33, waar eerst 
de sigarenzaak was, is nu een cho-
colaterie gevestigd.
In de linker etalage is te zien dat de 
damesmode meer aandacht krijgt. 
De prijzen van de hoedjes variëren 
van 30 cent tot 2 gulden 25. Ook 
kan men kleding inbrengen om te 
laten reinigen bij de chemische was-
serij van de gebroeders Palthe. Een 
tabaksvergunning is er in elk geval. 
Rechts van de ingang is te lezen dat 
de Bazar tevens dépôt en magazijn 
is van De Gouden Bril, van Joh. 
M. Schmidt, opticiën gevestigd te 
Haarlem, Zijlstraat. Uit een adver-
tentie uit ‘Zandvoort en omgeving’ 
van 1917 blijkt dat deze tussentijds 
verhuisd is naar de Gedempte Oude 
Gracht.

De Klink, nummer 117, winter 2010 35 l 123



De technische dienst van Beach Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots
kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en exotische computers kunt bestellen bij Beach Net.

Ook voor het aanpassen van uw computer naar de huidige standaard kunt u terecht bij Beach Net.

 Zelfs de moeilijke taak, uw data terug te halen bij een crash, is één van de specialiteiten van onze
 technische dienst van Beach Net. Kortom, Beach Net het adres voor 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 023-5730749 / 06-41286175 Email: info@beachnet.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM
Administraties en belastingzaken

Voor ondernemers en particulieren

Voor de verzorging van onder andere uw:

* financiële administratie
* loonadministratie

* aangiften loon- en omzetbelasting
* aangiften inkomstenbelasting

* aangiften vennootschapsbelasting
* fiscale adviezen

Burgemeester Engelbertsstraat 8
2042 KN Zandvoort

Telefoon 023 - 5736028
Telefax 023 - 5736029
Mobiel 06 11325410

E-mail hampaap@hetnet.nl

kOuD HÉ?
UW CV UIT BEDRIJF? 

DAN KOM IK IN BEDRIJF!

TON BAKKER
CV-installatiebedrijf & onderhoud

storingen alle merken

Van Lennepweg 131
2041 LM Zandvoort

023-5720152
06-40295213

margaenton@casema.nl



Bakels
de ondernemer

De winkel op Strandweg 1, naast 
het Groot Badhuis, werd in de 
twintiger jaren herbouwd. Er werd 
een woonlaag op gezet en de entree 
werd schuin geplaatst. Behalve de 
bekende Havana sigaren werden 
er nu ook Victor Hugo en Clysma 
cigarettes verkocht.
Links naast de brievenbus staat een 
bordje met de mededeling “eigen 
grond”.

Aanzien vanaf de Strandweg. 
Ook nummer 3 behoorde toe aan 
Anthonie Bakels, maar dit pand 
had hij verhuurd. Links van de 
American Lunchroom hing nog 
wel een rek met schepjes en andere 
strandartikelen.
Heel prominent, midden op straat 
geplant, staat ook hier het bord 
“eigen grond”. Later plaatste Bakels 
op zijn eigen terrein een uitgebreid 
assortiment strandartikelen, 
zodat de dagjesmensen eerst 
dit (vernauwde) stuk Strandweg 
moesten passeren alvorens op het 
strand te komen. Het waren de 
hoogtijdagen van de Blauwe Tram. 
Al het volk perste zich door de 
Kerkstraat, om via de Strandweg 
naar het strand te gaan.
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Bakels
de ondernemer

Interieur Kerkstraat 31

Aan het plafond de mededeling “Men vrage naar onze stalencollectie, 
courante manufacturen, waschzijde enz.” Boven de toonbank de vermelding 
dat men hier tevens terecht kan voor strandwandelschoenen, overhemden en 
boorden. Links staat een weegstoel.
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Vanhier is een veelzijdig kantoor op het 

gebied van accountancy, fiscaliteit en advies. 

Door onze uitgebreide vakkennis én 

nuchtere mentaliteit helpen we iedere 

ondernemer met vraagstukken op financieel 

of administratief gebied. Want ons uit-

gangspunt blijft: een onderneming voeren 

is al ingewikkeld genoeg, dan kun je beter 

met beide benen op de grond staan.

 DGA/MKB-advies  administratieve diensten  fiscale diensten

 accountancy  vermogensplanning  bedrijfsjuridisch advies
  fusie, overname en opvolging  controlling  online diensten

Adres : Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus 286
  2040 AG Zandvoort

e-mail : notarissen@zandvoort.knb.nl

Telefoon : (023) 571 68 41
Telefax : (023) 571 20 88
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Bakels
de ondernemer

Bakels Modes, Kerkstraat 29. In 
1955 werden beide zaken weer 
grondig verbouwd. Zowel aan de 
etalages als aan de sfeervolle 

inrichting werd de nodige aandacht 
besteed: parket op de vloer, stijlvolle 
lambrisering, glas-in-lood en mooie 
lichtinval. Ook het exterieur is 

uitnodigend gezien de bestrating 
van het portiek en de keuze van de 
gevelstenen. 

Bakels’ telefoonnummer 13 is 2513 geworden. De PTT schakelde namelijk in 1938 over op de automatische centrale. 
Voor ieder Zandvoorts telefoonnummer kwam 25 te staan. Het zogenaamde kengetal van de gemeente was K2507.
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■	Digitaal drukken  
en printen

■	Full Colour drukwerk

■	Grootformaat printen:  
posters, borden,  
banners, vlaggen  
enz...

■	Familie- en  
handelsdrukwerk

De “ZANDVOORTSE
DRUKKERS”

      

www.nederlof.nl
023 - 548 30 70
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Wegens het grote aantal toeristen 
dat met de tram naar Zandvoort 
kwam en zich via de Kerkstraat naar 
het strand spoedde, kwam archi-
tect Sterrenburg op het idee om de 
nieuwe etalages meer naar binnen 
te plaatsen, opdat het publiek rustig 
kon kijken, zonder gestoord te wor-
den door de voetgangers.

Helaas, in augustus 1957 reed de 
tram voor het laatst en dit luidde 
het einde in van de glorietijd van de 
Kerkstraat.

In de jaren zestig werd fotograferen 
een populaire hobby. Wie schafte 
er geen camera aan? Ook het (zelf) 
filmen nam een grote vlucht. Lang-
zamerhand veranderde het karakter 
van de Bakels-bedrijven. Ton en 
Fred hebben nog vele jaren met 
groot enthousiasme de zaken voort-
gezet, totdat ze deze in 1985 van de 
hand deden.

Bakels
de ondernemer

Dames, tasjes!



achterzijde fotokaart, rond 1900.



Folklorevereniging

opgericht 1 februari 1948

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

Historische Modelbouw Vereniging
“bomschuit bouwclub”

secretariaat: 
Mevrouw E.M.C. Keizer-Bos
Vinkenstraat 10
2042 CV Zandvoort
Telefoon 023 571 5112
www.bomschuitclub.nl

Zandvoorts museum
Swaluëstraat 1
2040 AH Zandvoort
telefoon 023 574 0280
www.zandvoortsmuseum.nl

Geopend: woensdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur

Ledenadministratie:
adreswijziging, 
aanmelden nieuwe leden &
vragen over bezorging:
mevr. E. Hoogervorst-Schuiten
Oosterstraat 1
2042 VE Zandvoort
023 571 8177
ledenadministratie@oudzandvoort.nl

Na inschrijving als lid van het 
GOZ, ontvangt u het eerstkomende 
(kwartaal)nummer van ‘De Klink’.

Contributie:
Min. € 9,95 binnen Zandvoort
Min. € 14,75 buiten Zandvoort
(incl. verzendkosten), per jaar
Bankrelatie:
ABN-AMRO te Zandvoort
rekeningnr. 56 57 38 305
Girorekening 4206723 t.n.v. 
Genootschap ‘Oud Zandvoort’

Sluitingsdatum kopij eerst-
komende nummer ‘De Klink’: 
1 maart 2010.
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Het blad ‘De Klink’ is een kwartaal- 
uitgave van het Genootschap “Oud 
Zandvoort” en wordt samengesteld 
onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van het genootschap. 
Met het uitgeven van het blad streeft 
het bestuur naar een grotere 
bekendheid van de geschiedenis van 
Zandvoort en het bevorderen van 
de belangstelling hiervoor.

‘DE KLINK’ koperen gong, die 
door de vroegere Santfortse omroe-
pers gebraikt werd om de mense 
waer te schouwe as de vissersschepe 
in zicht kwame. Dan gonge ze naer 
het strand waer de afslag van de 
garnael en de visch gehouwe wier. 
As de klink gong riep de omroeper 
altaid: “Al degeen die scharre en 
garnael kope wulle, komme an 
zee…” (De Wurf)
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