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VOORWOORD
Beste Klinklezers en vrienden van het Genootschap

winnaars zaterdag 12 december

Oud Zandvoort,

live voor de radio hun verhaal
vertellen! Diezelfde avond was er

Terwijl ik dit voorwoord schrijf tikt de regen tegen de ramen,

een uitleg door Marianne Rebel over

ligt de temperatuur ver boven het vriespunt en staat er al

de Kinderkunstlijn 2015-2016. Het

dagen een flinke zuidwester. Nee, de winter is nog ver weg en

thema van de Kinderkunstlijn: oude, nog in gebruik zijnde

volgens de weervoorspellers kunnen de schaatsen voorlopig

gebouwen in Zandvoort, en vanzelfsprekend draagt het

nog in het vet blijven. Terugkijkend op 2015 kan ik toch wel

Genootschap daar een steentje aan bij. U leest daar absoluut

concluderen dat het een jaar van uitersten is geweest.

meer over in de volgende Klink.

Op 8 januari overleed Genootschapsvoorzitter Carl Simons

2016 gaat een bruisend jaar worden met tal van activiteiten,

en heeft Henny van der Leden – de Groot tijdelijk de honneurs

noteert u alvast maar: In maart opening van de Kinderkunst-

waargenomen. In mei ben ik gekozen tot voorzitter van het

lijn in het gebouw van de ABN-AMRO bank, 1 april ( geen grap)

Genootschap Oud Zandvoort en ik kan u zeggen, ik vind het

is de Genootschapsavond. Dominee Teunard van der Linden

geweldig en een hele eer, om uw voorzitter te mogen zijn.

zal dan zijn tweede boek, ”Joodse ondernemers in Zandvoort”

Een prachtige vereniging met alweer bijna 1600 leden

presenteren, een avond die u niet mag missen.

en daarmee een van de grootste, zo niet de grootste
vereniging van Zandvoort. Vanaf deze plek wil ik het bestuur

Er komt medio mei/juni, hopen we, een extra thema Klink uit

en u heel erg bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.

met als onderwerp: “De Haarlemmerstraat”. In mei hebben

Het bestuur heeft mij op een prima manier geholpen om mij

we weer onze ledenvergadering in het Zandvoorts museum

snel thuis te laten voelen in het Genootschap.

en we presenteren ons weer op de jaarmarkten in Zandvoort.
Verder is er nog een aantal activiteiten in ontwikkeling zoals

We hebben twee Genootschapsavonden gehad; avonden,

een tweemaandelijkse open dag in ons clubhuis; ook werken

die, zacht uitgedrukt, heel verschillend waren. In het voorjaar

we aan kleine Genootschapsavonden in het Zandvoorts

hield dominee Teunard van der Linden een prachtige voor-

museum en nog veel meer. U merkt wel, we zitten niet stil.

dracht over zijn verschenen boek “Joods Zandvoort, Kroniek
van een pioniersgeschiedenis (1880-1942)” en in het najaar

Rest mij u nog een gezond en fijn 2016 te wensen.

hielden Boudewijn Duivenvoorden en Fred Paap een mooi

Tot zover, tot de volgende Klink.

verhaal over het uitgaansleven in Zandvoort tussen 1950 en
1980; een avond met een toeloop die De Krocht nauwelijks

Paul Olieslagers, Voorzitter Genootschap Oud Zandvoort

aankon, een avond die door sommigen als slecht ervaren
werd, maar gelukkig door een grote groep bezoekers erg

TOELICHTING FOTO VOORPAGINA

gewaardeerd werd. Jammer dat de deur van de zaal open
stond en dat de geluidsinstallatie ons in de steek liet, waardoor het geheel wat rommelig werd. Daar hebben we van
geleerd. Ook hebben wij in het kader van ons 45-jarig
bestaan een opstelwedstrijd voor de Zandvoortse basisschoolleerlingen van groep 7 georganiseerd.

Op 11 december 2015 zijn de prijzen door juryvoorzitter,
wethouder Gerard Kuipers, tijdens een gezellige avond in
het Zandvoorts museum uitgereikt. Feline van de Hannie
Schaftschool, Maxime van de Oranje Nassau school waren de
prijswinnaars en Manie en Giselle van de Hannie Schafschool
met een eervolle vermelding, ontvingen van wethouder
Kuipers een mooie cadeaubon. Verder kregen de klassen als
geheel een jaarabonnement op de Klink en mochten de prijs-

De Kerkstraat in 1965, zo te zien aan de dikke kleding
van de man en vrouw was het al behoorlijk fris, maar
nog net geen winter. Blijkbaar mocht je toen af en
toe nog met de auto de Kerkstraat in rijden want het
verkeersbord is verplaatsbaar. Bekende winkels in die
periode waren natuurlijk de sigaren/souvenirwinkel van
Drommel, juwelier Lansdorp, de fotowinkel van Bakels,
Lunchroom Berkhout, schoenmaker Portegies en van
Kampen, boekhandel en bibliotheek Van Petegem,
Cafe en IJssalon Petrovitch, de supermarkt van Albert
Heijn, broodjeszaak Harocamo, souvenirwinkel van
Potte Keessie, kruidenier/supermarkt de Gruijter met
het bekende snoepje van de week, de kledingzaak van
de Boer en natuurlijk niet te vergeten de speelgoedzaak van Merkelbach op de hoek met de Buureweg.
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FysioFit Zandvoort
Praktijk voor Fysiotherapie

Fysiotherapie
Gespecialiseerd in:
Orthopedische therapie
Hartrevalidatie
Etalagebenen

023 - 57 133 33
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ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...
Deze rubriek gebruiken we graag voor reacties

ongetwijfeld wel artikelen tussen zitten, die niet

(aanvullend dan wel corrigerend) op eerder

voor iedereen interessant zijn, maar toch voor de

verschenen artikelen. Kleine nieuwe wetenswaardig-

redactie de moeite van het vastleggen waard.

heden zijn welkom, maar ook vragen/verzoeken
over bepaald beeldmateriaal. Ook nu weer heeft

Ook in deze Klink weer gevarieerde tijdsbeelden

uw redactie van u een aantal leuke zaken mogen

uit de rijke geschiedenis van Uw Zandvoort,

ontvangen. Hoewel we veel positieve geluiden krijgen

afkomstig van onze lezers.

over de Klink komt er toch ook wel eens een kritisch
nootje binnen. Soms heeft men wat moeite met het

De redactie is mede afhankelijk van uw verhalen

gekozen lettertype (grootte) en soms vindt men de

en foto’s om een gevarieerde Klink te kunnen

artikelen niet boeiend genoeg en wordt er bijv.

maken. Neem gerust contact op met de redactie

gevraagd om weer eens een themanummer te

om uw verhaal vast te laten leggen. De Klink is een

maken.

blad voor U, maar ook van U. Het GOZ laat zich
graag verrassen met persoonlijke verhalen en foto’s.

Nu is het voor iedereen boeiend maken van de Klink
een lastig project, want we hebben heel veel leden

Harry Opheikens

met uiteenlopende interesses en, tja, dan zullen er

Een schuilkelder
Deze mannen zijn Dirk van Dijk, oud secretaris van de woningbouw vereniging EMM
en A.J. van der Moolen wethouder en voorzitter van de EMM. De heer Van der Moolen
woonde in de oorlog aan de v Haemstedeweg, die later weer terug genoemd werd naar
C.A. Gerkestraat. Hij woonde naast de Wilhelminaschool. Voor zichzelf en zijn zoons
had hij in het duin, achter de rij huizen, een schuilkelder gemaakt. Beiden staan hier voor
de ingang die onzichtbaar afgedekt was.
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Brilmode
Hé ju, hael jai evve
een blommetje
bai Jopie Bluijs!

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

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

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

vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners

vhg

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel: 023-57 17093

Versteege’s IJzerhandel
Verkoop van:
Verfwaren
IJzerwaren
Elektra
Camping Gaz
Gereedschap

Grote Krocht 3-5
2042 LT Zandvoort
tel/fax 023 5719058
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Verhuur van:
Kango Betonboor
Kango Breekbeitel
Div. Schuurmachines
Nietmachines

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort
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ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...
KLINK 140, BLZ. 32
ZANDVOORTMEEUWEN 1958
Van verschillende kanten kregen we namen van de spelers op de foto in de vorige Klink en
hebben daarmee alle namen op papier. Nico Luĳkx, mevr. Stokman en Karel Hendrikse gaven
allen (extra) informatie over de foto, waarvoor dank.
De foto is afkomstig van Ton van As. De foto is gemaakt op het internationale jeugdtoernooi van 1959 waar
het elftal de eerste prijs behaalde. Karel Hendrikse gaf nog extra aanvulling. Karel concludeerde dat dit geen
juniorenteam kon zijn. Hij was samen met keeper Bertje Molenaar wel de jongste deelnemer! Ook gezien het
feit, dat er een 2e keeper (Andries) op de foto staat was een toernooifoto het meest voor de hand liggend. Het
OVVO –Amsterdam- is het meest waarschijnlijk daar dit een toernooi was voor jeugd tot/rond de 20 jaar. Zandvoortmeeuwen is hier 2x bij aanwezig geweest, het was een PAAStoernooi. Nico Luijkx gaf als volgt de namen:
STAANDE VAN LINKS NAAR RECHTS:

ZITTEND:

1.

10. Andries ter Wolbeek (keeper. Riep naar But Water:

Jan van Duin (Was jaren lang beheerder van de oude
van kantine)

2.

Twijfels. Dacht aan oude Richard Kerkman,
maar het is Ton van As

3.

“laat gaan”, hij dus ook, dat was lachen)
11. Ab Koning (KOKKE. Was met NANAI boegbeeld
van RCH)

Gerrie Kraayenoord

12. Bert Molenaar.

4.

Ko Luijkx

13. Karel Hendrikse.

5.

Wim Pennings (ging later naar handbal)

14. Seine Stobbelaar.

6.

Fred van Ypenburg. (Getrouwd met Bep Drommel.
Beppie was Nederlands kampioene turnen)

7.

Piet Koopmans (grensrechter)

8.

Jaap Molenaar (pa had een kleine viswinkel en was
duivenmelker, Blub)

9.

Kees Stokman

(Hij was een standbeeld)
15. Bub Keur.
(Had altijd een zakdoek in zijn mond).
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ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...
Flora 1935
De redactie is op zoek naar de namen, maar hoopt
Van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

ook op een verhaal over deze muziekband. Indien u

kregen we het volgende fototje. Het betreft een opname

informatie wilt hebben over de drie Flora’s (1925,

van “De Zandvoortsche Vissers”, genomen tijdens de

1935 en 1953) in Heemstede, dan kunt u dat terug

Flora van 1935 in Heemstede.

vinden op de volgende website: www.hv-hb.nl.

KLINK 140, BLZ. 10
SECRET FILE U.S.A.
Jan Koper uit Heemstede reageerde als volgt op
het artikel: “U vroeg zich af wie zich de opnames
nog kan herinneren, bij deze de mijne: Ik herinner
mij de opnamen van Secret file U.S.A. nog goed,
heb trouwens altijd gedacht dat het om een speelfilm
ging. De melkwinkel van mijn ouders - melkwinkel
Piet Koper - in de Swaluëstraat zou hier ook een
rol in spelen. Het winkeltje werd veranderd in
een schoenenwinkel compleet met een etalage
vol met (oude) schoenen. De hoofdrolspeler zou
hier een ontsnappingsscene spelen en via een raam
aan de achtervolgers van de Gestapo ontkomen.
De scene is niet doorgegaan en mijn ouders bleven
met een dag inkomstenderving en wat tweedehands
schoenen zitten.” Jan vervolgt: “Mijn moeder
met Jan Jacobs bij de winkeldeur”. De foto’s zijn
volgens Jan uit ongeveer de zelfde tijd als de film
werd gemaakt, zo rond 1954.
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ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...
KLINK 138, COVER
VOORPLAAT
Hans Paap uit Santpoort-Noord gaf ons de volgende reactie: “In voormelde uitgave (35e jaargang, nummer 138) onder de kop: Voorwoord/
De voorplaat wordt aangegeven dat het nummer
van de bomschuit niet is te lezen. Mijns inziens is
het de ZV 9. Vanuit het Katwijks Museum kreeg
Hans twee krantenartikeltjes.
Deze vertellen iets meer over de ZV 9. In het Haarlems Dagblad van 2 maart 1900 lezen we: “De Zandvoortsche bomschuiten ZV 9 en ZV 11 zijn naar
zee vertrokken ter schrobnetvisscherij”. In dezelfde
krant lezen we op 12 april 1900: “In het jaar 1899
namen 2 bomschuiten deel aan de schrobnetvissecherij, evenals in het jaar 1898. De besommingen
der twee schuiten in 1898 bedroegen resp. f 2600,=
en f 2500,=. In 1899 waren de besommingen der
schuiten als volgt: ZV 11, stuurman Jb. Keesman,
besomming f 2200,=. ZV 9, stuurman H. Molenaar,
besomming f 2100,=.
In het geheel kwamen de 2 schuiten 78 maal met
versche visch aan, dus gemiddeld elke schuit 39
maal. In 1898 kwam elke schuit gemiddeld 57 maal
aan. De laagste besomming per schuit per keer bedroeg f 8,=, de hoogste f 65,=. Deze cijfers waren
in 1898 resp. f 4,= en f 92,=. De gemiddelde prijzen
der visch waren als volgt: tarbot f 0,80 tot f 5,-,
griet f 0,20 tot f 3,=, tong f 0,10 tot f 0,30, knorhanen f 0,25 tot f 0,55, kabeljauw f 1,= tot f 1,50
per stuk, bakschol f 1,= tot f 6,=, scharren f 1,= tot
10,50 en pieterman f 0,50 tot f 2,= per mand. Kabeljauw werd weinig en schelvisch niet aangevoerd.
Groote rampen zijn niet voorgekomen en bij de
uitoefening der zeevisscherij zijn geen personen
verongelukt. In 1899 is de bemanning van de 2 bomschuiten aangemonsterd, te zamen 12 manschappen,
afgemonsterd geene manschappen”.

We kregen ook nog een reactie van dhr. Jan
van Beelen van het Maritiem archief Katwijks
museum.:
Volgens de tekst behorende bij de foto was in het zeil
het nummer onder ZV niet leesbaar. Echter achter
deze letters is een 9 zichtbaar! Ook op de boeg zou
dit cijfer kunnen staan, maar dit is minder duidelijk.
In de nadagen van de Zandvoortse visserij met
bomschuiten was er in 1895 nog sprake van zeven
bomschuiten. Dit aantal nam jaarlijks af en in 1899
waren er nog twee: de ZV 9 ‘DE JONGE JAN’ met
als schipper H. Molenaar en de ZV 11 ‘ORA ET
LABORA’ met schipper van J. Keesman . In het jaar
1900 hebben beide vaartuigen voor het laatst aan de
visserij deelgenomen. De ZV 9 heeft echter het jaar
niet uitgevist. Op 3 mei 1900 vond er op de ZV 9 een
dodelijk ongeval plaats waarbij één van de matrozen
door een klap van de giek over boord sloeg en bij het
aan boord halen bleek te zijn overleden. Mogelijk dat
dit ongeluk een rol heeft gespeeld, want begin juni
blijkt de ZV 9 te zijn opgelegd en in augustus is de
schuit verkocht. Begin 1901 wordt tenslotte ook de
ZV 11 verkocht. Volgens de berichten in de krant
zijn beide schuiten naar Katwijk vertrokken.

In het Haarlems Dagblad van 10 april 1901 lezen we
dat de bomschuiten ZV 11 en ZV 9 in 1900 wederom
deel hadden genomen aan ‘schrobnetvisscherij’. Dit
keer was er 1 persoon verongelukt. Er wordt geen
naam vermeld. De twee schuiten zijn in 1900
verkocht en naar Katwijk vertrokken.
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GEWOON EEN
VAILLANT AAN
DE WAND

TON BAKKER
CV-INSTALLATIEBEDRIJF & ONDERHOUD
STORINGEN ALLE MERKEN

Van Lennepweg 317
2041 LM Zandvoort
023-5720152
06-40295213
margaenton@casema.nl

Winkelcentrum
Jupiter
Haltestraat Zandvoort
U Boeken
U Tijdschriften
U Kantoor artikelen
U Wenskaarten
U Tabak
U Lotto Staatsloterij
U Kopieeren
zwart/kleur

Grote Krocht 18, 2042 LW Zandvoort
Ti\ÊäÓÎ®ÊxÇ£ÊÈäÊÎÎÊÊUÊÊÜÜw.brunazandvoort.nl
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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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“GENOOTSCHAPSAVOND”
6 november 2015

“Het ‘Genootschap Oud Zandvoort’ bestaat
in december 25 jaar.” Nu denkt u gelijk dat
dit een typefout is, maar nee, ik citeer Klink
nummer 3 van de 15de jaargang, juli 1995.
Toen werd het voorwoord geschreven door
de nieuwe voorzitter Ger Cense.
Deze Klink zat met twee andere exemplaren
in het presentietasje, dat alle aanwezigen
kregen na afloop van de avond. Daarbij zaten
een kalendertje, een pen en magneetje met
een Zandvoorts tafereeltje ter viering van
het inmiddels 45 jarige bestaan, waarbij op
deze avond wederom een nieuwe voorzitter,
Paul Olieslager, de avond opende.
De Klink was toen nog een A5-formaat,
eenvoudige opmaak, geheel in zwart en met
een grote redactiecommissie, bestaande uit
P. Brune, Ger Cense, Kors v.d. Mije PZN,
Harry Opheikens (jawel), Maarten Weber
en Cees Wester. Het is erg leuk om deze
oude Klinken weer eens door te bladeren en,
wellicht, oude verhalen op te diepen en uit te
werken met de kennis van nu. Klein oproepje
dus aan u als lezer.

onderwerp waren deze avond Boudewijn Duivenvoorden en Fred
Paap, geen onbekenden uit de Zandvoortse Horeca.
De zaal zat helemaal vol, dus de verwachtingen waren hoog. De
beide heren hadden een keus uit meer dan 400 beelden, her en der
verkregen uit archieven van ‘oud’ horecamensen, maar mochten
slechts 65 beelden kiezen om het uitgaansleven weer te geven.
Een aantal van deze horecamensen zaten ook in de zaal.
Diverse herkenbare beelden kwamen langs, maar toch ook wel
foto’s, waarbij je kunt afvragen wat deze toevoegden. Daarnaast
waren veel foto’s te zien van vele personen, die wat te klein in
beeld werden gebracht om de mensen te kunnen herkennen.
Hoewel menige foto herinneringen en herkenningen opriepen was
de presentatie soms samengesteld met een te grote hoeveelheid
foto’s op 1 pagina, wat dan weer niet ten goede kwam van de sfeer
en herkenning/leesbaarheid en dat was jammer. Nu zaten er wel
veel (privé) beelden tussen waar we wat mee kunnen in de Klink
en vanuit de Horeca zijn ongetwijfeld mooie verhalen te vertellen.
Dus ook hier weer een oproep.
Ter afsluiting werd nog de loterij gehouden, maar die heb ik even
gemist, omdat ik het signaal voor de trekking blijkbaar gemist
heb. In ieder geval zag ik weer vele mensen met fraaie prenten de
Krocht verlaten en voor een ieder dus een leuke verrassing.
Harry Opheikens

Voorzitter Paul zei in zijn openingswoord
dat er komend jaar basisscholen aan het werk
worden gezet om niet alleen de geschiedenis van Zandvoort op te laten tekenen door
groep 7 kinderen door interviews af te
nemen van (groot)ouders, maar wordt er ook
gewerkt aan een kunstlijn van kinderen in
samenwerking met kunstenares Marianne
Rebel, die oude Zandvoortse gebouwen moeten gaan tekenen en vastleggen. Een mooi
project waar we ongetwijfeld meer van gaan
horen.
Zoals gezegd zijn we inmiddels 45 jaar ‘oud’
en dat is altijd wel een feestje waard en hoe
aardig is het dan om een presentatie te krijgen over het uitgaansleven in de jaren 50, 60
en 70, waarin toch ook vaak genoeg feesten
te vieren waren. Kenners bij uitstek voor dit
9 l 1367
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SLOOP POSTKANTOREN
Niet iedereen is fan van Facebook en is enigszins wel begrijpelijk gezien de grote hoeveelheden onzin en reclame, dat er op geplaatst wordt. Toch zijn er ook leuke Zandvoortpagina’s, zeker als ze betrekking hebben op de historie van Zandvoort. Daarin moet ik
dan wel weer toegeven dat er wel erg veel pagina’s ontstaan over Zandvoort, zoals
bijvoorbeeld Nostalgisch Zandvoort, de Blauwe Tram, het circuit, enz.

Het blijft echter leuk en verrassend. Hoewel
vaak bekende beelden voorbij komen zie
ik toch ook wel weer (voor mij) onbekend
beeldmateriaal, zoals bijgaande foto van de
sloop van het oude postkantoor in de jaren 60,
op FB geplaatst door Ton Zuidema. Voor de
sfeer nog even een foto erbij uit de jaren 30.

Postkantoor jaren ‘30

Het is niet bij de sloop gebleven van dit ene
postkantoor. Ook het in 1964 geopende
postkantoor aan de Grote Krocht is in 2014
gesloopt. Jan F. Hollander plaatste op FB
een foto van het postkantoor in zijn volle
glorie in 2011. Op dezelfde foto is wel de sloop
van de bushalte te zien. De foto van de sloop
in 2014 is een screenshot van een film,
dat door Roelof van der Hoff voor ZFM TV
gemaakt is.
Harry Opheikens

sloop Postkantoor oud

sloop 2014
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Jan F. Hollander 2011
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DE
KERKSTRAAT
en zijn gedaanteverwisselingen
Als er een straat in Zandvoort is met vele gezichten, dan is het
de Kerkstraat wel. Buiten het feit dat er veel winkels gekomen
en gegaan zijn, is het straatbeeld op zich ook aan vele veranderingen onderhevig geweest. Neem de rustige tijden van voor
de oorlog met bijna geen verkeer, behoudens misschien wat
fietsen en een paard en wagen. En zelfs bomen. Na de oorlog
een lange periode, waarin toch ook het autoverkeer gebruik
kon maken van de Kerkstraat. Inmiddels alweer een tijdje een
wandelgebied met alleen nog verkeer van leveranciers.
Harry Opheikens
Toenmalig verkeer en smalle stoepjes

De Kerkstraat richting Kerk

Zomers afgesloten voor verkeer

Fraaie feestverlichting

Gelukkig wel eenrichtingsverkeer

Haast niet meer voor te stellen: met bomen.

Alweer een tijdje een wandelstraat (foto 06-11-2015)
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MODDERKOMMEN

Zoals al wel vaker gezegd komt

modderkommen aan de Noorder-

zich het vlotje varen, slootje

er veel beeldmateriaal voorbij op

duinweg met op de achtergrond

springen, kikkervisjes vangen,

diverse pagina’s op Facebook. Nu

o.a. de Corodex-fabriek. Nu staan

schaatsen, de Entos en de ander

kom je wel veel bekend materiaal

hier de huizen aan de Celsius-

herinnert zich het vinden van de

tegen, maar soms toch ook wel fo-

straat. Op de 2de foto zijn de

vele vinylplaatjes (misdrukken)

to’s, die nog niet zo vaak de revue

huizen in aanbouw. Vervolgens

van de singels van Polygram. De

zijn gepasseerd. Zo ook de twee

komen daar dus vele herinneringen

verffabriek Colora staat ook nog

foto’s die door ‘Behoud Zandvoorts

van naar boven, die we weer als

voor de geest die toch ook vaak de

Cultureel Erfgoed’ zijn geplaatst.

reactie kunnen lezen op de betref-

modderkommen als dumpplaats

Wie herinnert zich nog de

fende FB-pagina. De één herinnert

gebruikte.
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Programma van de

“GENOOTSCHAPSAVOND”
VRIJDAG 1 APRIL 2016
Zoals gebruikelijk wordt de avond gehouden 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 Paul Olieslagers.

20.10 uur:

Een presentatie over Joods Bad Zandvoort door
Dr. T.G. van der Linden. Het vervolg op zijn eerste
boek over dit onderwerp is inmiddels verschenen.
Over dit vervolg gaat de presentatie.

20.45 uur:

Pauze

21.00 uur:

Verloting

21.10 uur:

Vervolg van de presentatie

21.45 uur:

Sluiting.
GRAAG TOT DAN, WE HOPEN U TE MOGEN BEGROETEN!
13 l 1371

zeg maar
goed met
mensen

Wat is
adviseren
voor ons?

Onze klanten bijstaan met raad en daad. Niet alleen van een
afstand observeren. Maar meedoen in de ondernemersprocessen.
Zowel positief als ook negatief kunnen adviseren. En inspireren en motiveren. Zeg maar
wil actief samen werken en oplossen. Voor u betekent dat altijd een persoonlijk gezicht
en contact.Veel aandacht voor u en uw onderneming.
www.zegmaar.nl

Adres
: Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus 286
2040 AG Zandvoort
e-mail
website
Telefoon
Telefax
14 l 1372

:
:
:
:

info@notaris-zandvoort.nl
www.notaris-zandvoort.nl
(023) 571 68 41
(023) 571 20 88
WWW.OUDZANDVOORT.NL
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EEN LEVEN ZONDER INTERTOYS
Een leven zonder Intertoys, je eigen speelgoed maken, spelletjes spelen, op straat spelen,
knikkeren en tollen. Herkent u dit? 1970! En Feline van de Hannie Schaftschool heeft er
een opstel over gemaakt. Ook Maxime van de Oranje Nassauschool is teruggegaan naar
ongeveer 1970 en heeft erover geschreven.
Het was op uitnodiging van het Genootschap: opgericht op
11 december 1970 en dus 45 jaar oud. Of jong, zoals we
zelf liever zeggen. En we hebben het dit keer gevierd door
een bruggetje tussen ‘oud’ en ‘jong’ te slaan. Gevraagd
aan de groepen 7 van de Zandvoortse basisscholen: ‘Hoe
zag Zandvoort er uit voor een 11-jarige in die tijd? Of voor
een volwassene? Ga eens op zoek naar iemand die je dat
kan vertellen en schrijf er een opstel over.
En die opstellen kwamen en waren heel erg leuk om te
lezen: de verwondering….. je moest nog met een krijtje
schrijven op een bord…. Afijn, u kunt er zich vast wel van
alles bij voorstellen.
Maxime vertelde het verhaal van Dien, een meisje
dat haar ouders ging helpen in de slagerij en wat ze
vervolgens beleefde. Een verhaal dat je uit wil lezen, zo
spannend! En bij Feline voel je de tijd van toen en al die
dingen die nu anders zijn! Fantastisch.
En ja, er was een jury en die heeft al die opstellen
gelezen. Vaak met een nostalgische glimlach… Gerard
van de Laar, de kinderboekenschrijver, Ankie Joustra,
Henny van der Leden en de jury voorzitter, wethouder
Gerard Kuipers. Ze hadden er zowaar een harde dobber
aan. Want leuk en apart waren ze allemaal en toch
moesten ze een winnaar aanwijzen!
Het werden de beide dames, Maxime en Feline, maar er

was ook een eervolle vermelding voor Namie en Giselle
van de Hannie Schafschool, die samen een verhaal
schreven en dat verhaal begonnen met: “Je vraagt je
misschien af hoe de mensen vroeger leefden”. En dat dan
haarfijn gaan vertellen.
Vrijdagavond 11 december: in het museum is de
bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking. De
juryvoorzitter, Gerard Kuipers, deelt de prijzen uit: voor
iedere winnaar een bon van Intertoys, voor hun school
een jaarabonnement op de Klink. Maar niet voordat hij
iedereen vroeg om ‘Lang zullen ze leven’ te zingen voor
een jarig GOZ!
Hoe de mensen vroeger leefden konden de leerlingen zelf
zien en horen, want Mieke Hollander van de ‘Wurf’ (de
Folklorevereniging die op 1 februari 1948 werd opgericht
en aan de wieg van het GOZ stond!) nam ze even mee
naar het water-en-vuurwinkeltje en vertelde. Over hoe de
mensen vroeger leefden dus….
De winnaars mochten de zaterdag erop live voor de
Zandvoortse radio vertellen over hoe het allemaal gegaan
was en ook dat leverde een enthousiast verhaal op door
de dames die bekenden dat ze ‘best wel zenuwachtig’
waren!
We feliciteren nogmaals de winnaars, danken de juryleden
voor het lezen en genieten van de verhalen, danken
de vrijwilligers van het museum. En wij? Wij gaan
op naar het volgende lustrum! En als u zich soms
afvraagt hoe de mensen vroeger leefden, dan vindt
u de antwoorden weer in deze Klink; u kunt uw hart
ophalen!
De prijswinnaars: op de voorste rij van links naar
rechts, Maxime Roseleur, Feline Ketting, Giselle
Mansvelder en Namie Lunstroo.
De jury: op de achterste rij van links naar rechts,
Gerard van de Laar, Henny van der Leden en
Gerard Kuipers
foto: Zandvoort Photo/Joop van Nes jr.
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Haarlem den 28 September 1803. Sedert van morgen vertoonde zig voor Zandvoort een
Engelsch Oorlogschip, met eenige Kanonneerbooten, welke gestatig Kogels in het Dorp en in
’t Duin wierpen, niet zonder schade te veroorzaken. De Generaal Dumonceau heeft zich dadelyk
derwaards begeven en er is een Detachement Dragonders* van hier naar het gemelde Zeedorp,
en het naburige Wyk-op-Zee getrokken. Men denkt echter, dat het oogmerk van den vyand
hoofdzakelyk geweest is de Pinkjes te vernielen en schrik te versprijden […].
BATAAFSCHE REPUBLIEK
Dat de schrik er goed in zat, is goed te zien in de prent
van Amsterdamse graficus en tekenaar Reinier Vinkeles
(1741-1816). Hij legde de gebeurtenis, die zich afspeelt in
de Frans-Bataafse tijd, in een ets met een burijn vast. Dit
was de periode van 1795 tot 1813, waarin het grootste
deel van het tegenwoordige Nederland een vazalstaat van
Frankrijk was en vanaf 1810 een onderdeel van het Eerste
Franse Keizerrijk. De Vrede van Amiens van 27 maart 1802
maakte een einde aan de oorlog tussen Groot-Brittannië
en de Franse republiek die begonnen was met de Franse
oorlogsverklaring van 1793. De vrede hield echter niet lang
stand. Na ruim een jaar verklaarden de Britten weer de
oorlog aan Frankrijk. Beide landen hielden zich niet aan de
gemaakte afspraken. De vijandigheden braken opnieuw
uit op 18 mei 1803 en de onrust aan de Hollandse kust nam
weer toe.
Na dit voorval van 28 september deed de Raad van
Marine der Bataafse Republiek op 10 oktober 1803 de
aanschrijving om de pinken achter het duin te bergen.
In 1804 mocht men wel weer bij dag uitvaren, maar men
moest zich stipt houden aan alle bevelen, die gegeven
werden, en zich op zeker overeengekomen sein dadelijk
bergen, als er vijandelijke schepen op de kust kwamen.

REINIER VINKELES
Het verhaal dat zich in 1803 afspeeld, werd pas jaren later
in 1810 in een prent door de in die tijd beroemde graveur
Reinier Vinkeles vastgelegd. Vermoedelijk is de prent
gebruikt als illustratie in P.A. Loosjes. Vaderlandsche
historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde
Nederlanden […],dl.35 (1788-1811). De prent behoort niet
tot de beste werken van Vinkeles. Hij was, in de tijd dat
hij deze ets maakte, zwaarmoedig en in de rouw over zijn
overleden vrouw met wie hij ruim 20 jaar lief en leed had
gedeeld. Zijn werk zag hij vanaf dat moment nog slechts
16 l 1374

Ets op papier, 253 mm x 167 mm, Particuliere collectie, Zandvoort.

als middel om te overleven en om zichzelf en zijn zeven
kinderen te kunnen onderhouden. Het technisch verval
was onmiskenbaar: fijnere nuanceringen blijven dan
achterwege en de prenten maken de indruk zeer vluchtig
en ruw opgewerkte etsen te zijn. Maar dat was niet altijd
zo. Vooral zijn vroegere werk wordt hogelijk gewaardeerd.
De stijl van Vinkeles is in drie stadia te onderscheiden.
In het begin was zijn stijl tamelijk barok, later tendeerde
het naar het classicisme en werd daarna weer meer
natuurgetrouw.
Vinkeles begon in 1752 als leerling bij Jan Punt, niet
alleen de beroemdste toneelspeler van zijn tijd, maar
ook een graveur van naam. Deze bracht hem tevens de
etskunst bij. Hij trad in 1762 toe tot de Amsterdamse
Stadstekenacademie en werd in 1765 een van haar
bestuurders. In 1770 vertrok Vinkeles naar Parijs, waar
hij studeerde bij Jacques-Philippe Le Bas. Een jaar
later ging Vinkeles blijvend terug naar Amsterdam en
begon talloze toneel- en boekillustraties, historische
prenten, topografische scènes, portretgravures,
schilderijreproducties enzovoorts te produceren.
Datzelfde jaar werd hij uitgenodigd door Catharina de
Grote van Rusland om directeur van de Sint-Petersburgse
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Kunstacademie te worden. Hij sloeg dit eervolle aanbod
echter af, omdat hij te zeer gehecht was aan zijn eigen
land en familie.

verhoogde koor en op zee het Engelse fregat dat tezamen
met de kleinere kanonneer-sloepen op Zandvoort heeft
geschoten.

Vinkeles liet na zijn dood in 1816 een uiterst omvangrijk
oeuvre na: het aantal door hem gegraveerde prenten
wordt geschat op 2.500, waarvan 1.500 naar eigen
tekeningen. Toch raakte hij – ondanks de vele lovende
woorden na zijn overlijden – snel in de vergetelheid. Wat
Vinkeles heeft nagelaten is echter heel bijzonder, omdat
geen Noord-Nederlandse graveur de kwaliteit van zijn
prenten kon of kan evenaren en zeker de enorme omvang
van zijn oeuvre niet.

De kranten uit die tijd vermelden dat er ruim 200 schoten
door de Engelsen zijn gelost en dat daardoor 18 huizen zijn
beschadigd. Eén van de kogels zou zich in de achtergevel
van het Oude mannen en vrouwenhuis hebben geboord
of later daar zijn ingemetseld. Daarnaast zou een ‘Vissers
Schuit geheel in den grond zijn geboord, en eene andere
zeer zwaar beschadigd is; terwyl er waarschynelyk nog
meer zouden zyn vernield geworden, in het vuur van de op
Strand aangebragte Troepen de Booten niet genoodzaakt
hadden af te houden. De waakzaamheid en het goed
gedrag van den hier commandeerenden Luitenant Schepel,
met deszelfs Manschap, en de moed van een Jongman, met
name Matthijs Moolenaar, die te midden van het schieten,
naar de in brand gestoken Schuit is toegezwommen, en
dezelve heeft geblust, verdienen allen lof.’

Het beschieten van Zandvoort door de Engelsen
Op de prent is goed te zien dat de bewoners van het
dorp ontvluchten en dat een detachement dragonders
met bajonetten uit Haarlem direct naar Zandvoort is
gegaan om het dorp te verdedigen tegen de Engelsen.
In de achtergrond zien we de H.H. Agatha kerk met het

Een week later vermelden de kranten dat hetzelfde
Engelse schip zich ook voor de Scheveningse kust heeft
laten zien. Een paar pinken, die op al op zee waren,
probeerden naar Katwijk te varen. Maar het Engelse fregat
was sneller en drie pinken werden genoodzaakt om aan te
meren op het strand de anderen pinken bereikten Katwijk.
Het Engelse fregat zond vervolgens gewapende sloepen
naar de wal en haalden twee pinken weg. De vissers waren
al gevlucht. Het oprukkende Franse detachement artillerie
en voetvolk met geschut voorkwam dat ook de derde pink
weggenomen zou worden.

DE TABAKSDOOS

Reinier Vinkeles, (1741-1816), Het beschieten van Zandvoort
door de Engelsen, 1810

Op 15 oktober 1803 wordt Matthijs Molenaar door
het Constitutioneel Gezelschap te Haarlem, in een
volksvergadering met muziek onthaald en voor
zijn heldhaftige daad bejubeld en beloond met een
tabaksdoos. De ‘fraai verlakte zak-tabaksdoos’, die zich
tegenwoordig in de collectie van het Zandvoorts museum
bevindt, is beschadigd maar door de beschrijving in de
kranten van 1803 weten we dat op de deksel de dappere
daad door middel van een schildering is afgebeeld. Aan de
bovenzijde van de deksel staat het dorp Zandvoort vanuit
zee gezien, terwijl de pinkjes aan het strand liggen en
Matthijs Molenaar tijdens het schieten van de Engelsen uit
de sloepen uit het water op het brandende pinkje klimt.
Op de binnenkant van de deksel staat in een ovaal het
volgende versje geschreven:
Deez’ doos vereerde een Vriendenkring
Aan Zandvoorts braaven Jongeling,
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Den kloeken Matthijs Molenaar,
Die, spijt het dreigendst lijfsgevaar,
Bij ’t fel beschieten van de Kust
Een brandend Pinkje heeft gebluscht.
Dat dit geschenk, hoe kleen, bewijs,
‘Bataafsche moed staat nog op prijs.’
En om de rand van het ovaal staat:
Geschonken wegens het Constitutioneel Gezelschap te
Haarlem, voormaals de Volksvergadering, aan Matthijs
Molenaar, den 15 October 1803.
Matthijs Molenaar werd door de president van het
gezelschap, de heer A. Loosjes, met muziek verwelkomd
en daarna toegesproken. Na het overhandigen van het
cadeau werd er nog een ‘Volksliedje’ gezongen en werd er
op de dappere held geklonken en gedronken.
Wie was Matthijs Molenaar en waar bleef het doosje?
Matthijs Molenaar had geen mannelijke nazaten, maar
het is wel bekend dat hij drie dochters had. Eén daarvan
trouwde met een nazaat uit de familie Keur. Zodoende
kwam de doos in handen van de familie Keur (de Del).
Kees de Del (alias Corn. Keur geboren 10 november 1875
en op 29 maart 1946 overleden) gaf de doos voor zijn dood
over aan zijn zoon Jacob. Deze vertrok in de jaren 50 naar
Amerika.
Tabaksdoos, 1803, metaal, Collectie Zandvoorts Museum.
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Het genootschap Oud Zandvoort wist dat de doos zich in
Amerika bevond en begin jaren 70 schreef men aan Jacob
Keur een brief met het vriendelijke verzoek de doos af
te willen staan voor de toekomstige Oudheidskamer van
Zandvoort (vanaf 1977 Cultureel Centrum en vanaf1994
het Zandvoorts Museum). Maar op dat ogenblik vertoefde
zijn zoon Kees (die de doos weer van hem gekregen had)
als vredeswerker in Vietnam en Laos. Hij wilde wachten
tot zijn zoon weer thuiskwam. Er ging een klein jaar
overheen totdat in september 1973 het echtpaar Schuiten
een bezoek gingen brengen aan de familie Keur in Detroit.
Het genootschap waagde een nieuwe poging en gaf een
brief en een exemplaar van het boek ‘Gort met Stroop’
aan hen mee om Jacob Keur nog eens aan de vraag te
herinneren. Dat dit eindelijk succes had mag blijken want
het doosje bevindt zich tegenwoordig in de collectie van
het Zandvoorts Museum.
Anne Marion Cense
* Een dragonder was een infanterist die zich per paard
verplaatste en te voet vocht.
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NIEUWE LEDEN 2015
We heten de volgende nieuwe leden een hartelijk welkom en hopen dat u mag genieten van 4x per jaar
onze kwartaaluitgave ‘De Klink’ en 2x per jaar de Genootschapsavond. Mocht u zelf leuke verhalen of
beeldmateriaal voor De Klink hebben, dan kunt u contact opnemen met: redactie@oudzandvoort.nl.
2E HALFJAAR
Hr. Ch. Bos

Bilderdijkstraat 9

2041 NJ

Zandvoort

Hr. J. Cohen

Burg.Nawijnlaan 10

2042 PM

Zandvoort

Hr. R.P. van der Does

Dr.J.G.Mezgerstraat 47

2041 HT

Zandvoort

Hr. R. van Duijn

Brederodestraat 49

2042 BB

Zandvoort

Hr. R. Harkamp

Brugstraat 16

2042 LG

Zandvoort

Hr. H. Jansen

Hogeweg 62F2

2042 GJ

Zandvoort

Hr. H.C. Jurgens

Jac.van Heemskerckstraat 13

2041 HA

Zandvoort

Hr. J.N.H. Konijn

Max Euwestraat 39

2042 RA

Zandvoort

Hr. E. Kraaijenoord

Noorderstraat 5

2042 KK

Zandvoort

Mevr. C. Lentink

van Lennepweg 151

2041 LM

Zandvoort

Hr. Batul Loomans

Julianaweg 15

2042 NZ

Zandvoort

Hr. P. Oostendorp

Max Euwestraat 15

2042 RA

Zandvoort

Hr. R. Ouderdorp

Vinkenstraat 6

2042 CV

Zandvoort

Mevr. M. Vos

Kostverlorenstraat 37A

2042 PB

Zandvoort

Mevr. M. de Vos-Heijne

Zaalbergstraat 13

2405 XA

Alphen aan de Rijn

Mevr. H. Willems-Verbeek

Dijkstraat 18

6658 AH

Beneden Leeuwen

Mevr. M. Waaijer

Trompstraat 7F

2041 JC

Zandvoort

Mevr. E.G. van der Wolde

Winter 88

8251 NW

Dronten

Mevr. van der Woude

van Speijkstraat 81

2041 KM

Zandvoort

Harry Ketting

Kostverlorenstraat 72b

2042PK

Zandvoort

OPROEP
Ik ben al jaren bezig een overzicht te maken van de
fotografen die op Zandvoort gewerkt hebben. Onlangs
kreeg ik een foto in handen met het stempel van
fotoatelier Mireille, waar ik nog nooit van gehoord had.
Onderzoek in de Millennium DVD set bracht aan het licht
dat de eigenaar J. de Koning was en dat alle door mij gevonden
documentatie uit 1946 afkomstig was. Zo te zien is de winkel in
dat jaar geopend. Wie heeft het bedrijf gekend en kan mij er
meer over vertellen?
Arie Koper
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Op de bres
voor behoud van het mooie,
en
ontwikkeling van het goede
in en voor Zandvoort

023 - 571 27 51,

www.opzandvoort.nl

www.jazzinzandvoort.nl
17
14
13
10

januari - Simone Pormes, zang
februari - Marco Kegel, altsaxofoon
maart - Jaap Stork, piano
april - Cor Bakker, piano

Theater De Krocht
Grote Krocht 41, 2042 LV Zandvoort
Gebouw “De Krocht” - voor al uw feesten en partijen.
Alle actuele informatie vindt u op www.jazzinzandvoort.nl
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100 JAAR BAKKERIJ KEUR
21 MAART 1913-21 MAART 2013

Geschiedenis van Bakkerij Keur, Handelsnaam “Bakkerij De Hoop”, gestart op 21 maart 1913

Op 20 maart 1913 huwden Maarten Keur, zoon van Jb.Keur (bakkertje) en Jobje Drayer (Lutertje)
met Willempje Paap, dochter van Gerrit Paap (van Kieten) en Aaltje Schaap. De dag na hun
huwelijk zijn zij gestart met hun bakkerij in de Diaconiehuisstraat. Deze keuze had te maken met
de uitbreiding van het dorp in deze buurt. L’Amistraat, Hulsmanstraat, Hobbemastraat, het was
allemaal sociale woningbouw, dus vrij grote gezinnen en er werd in die jaren vrij veel brood
gegeten. Vooral veel vloerbrood, snijertjes, papputje vloertjes, vloercadetten, dat waren de
meest gangbare soorten. Zaterdags stond er altijd een mandje krentenbollen. Die waren minder
gevuld en die noemde men ‘weggevertje’s, Ze waren voor de kinderen die meekwamen.

De zaak had een voorspoedige start. Al snel waren er drie
bezorgwijken: één met een handkar, één met een bakfiets
en één met een transportfiets met een grote mand
voorop. Er werd nogal wat gepoft en de klanten kwamen
pas afrekenen als de eerste badgasten weer kwamen.
De zaak draaide heel goed en in 1920 liet mijn vader een
grote schuur met meelzolder bouwen en de meelzolder
boven de bakkerij liet hij in dat zelfde jaar verbouwen tot
badkamer, wat voor die tijd al heel vooruitstrevend was.

Ik heb een boekje uit de jaren 20 met omzetten van brood:
in de week van 26 juli t/m 31 juli werden er 7.540 witte
broden van 400 gram gebakken en 330 krop (bruinbrood)
van 400 gram en in een week in november was dat 4500
wit en 460 krop. Dit moest allemaal met de hand verwerkt
worden, heel arbeidsintensief. Prijzen van die tijd weet
ik niet, maar het zal niet meer dat 10 cent voor 400 gram
brood zijn geweest.

2 l 1379
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WAT DIE OUDE MAARTEN (BAKKERTJE)
ALLEMAAL DEED……
Onder andere begon hij rond 1930 een filiaal in de
Kerkstraat in de zaak van J. Koning. B. Bosman was daar
filiaalhouder. Oom Barend was met tante Cor, de zuster
van moeder getrouwd. Ook toen was het een moeilijke
tijd. Het filiaal werd verplaatst naar de Tramstraat 13.
Dat pand was van mijn vader. Ook dat was geen succes.
In 1936 heeft mijn vader het filiaal overgedaan aan
oom Barend. Die is toen weer teruggegaan naar de
Kerkstraat en heeft daar tot begin 1970 de zeer bekende
banketbakkerij Bosman gedreven.
Na 1933 was het succes wat minder. Er was een
personeelslid, die voor zichzelf een bakkerij begon. Hij nam
zijn hele broodwijk mee. De avond voordat hij weg zou
gaan, kwam deze man aan mijn vader vragen of hij f 500,=
kon lenen. Mijn vader zei nooit nee tegen iemand, dus hij
kreeg het geld. Groot was de verwondering van mijn vader
toen hij de volgende dag kwam afrekenen. De man zei dat
diverse klanten hadden betaald (van mijn vaders geld) en
dat mijn vader daar geen brood meer hoefde te bezorgen.
Dat was een harde klap na 20 jaar.
Ondertussen was zijn eerste vrouw op 17 april 1926
overleden. Dat was de eerste zware klap. Mijn moeder
werkte al vanaf 1919 bij hen. Dat was gekomen doordat
haar vader, mijn opa dus, Pieter Molenaar op zee was
gebleven. Mijn oma bleef met vijf kinderen achter
zonder een cent; ze kreeg alleen een kleinigheid van het
zeeliedenfonds. Mijn moeder mocht bij ze komen werken.
22 l 1380
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De eerste vrouw van Pa werd steeds zieker en is in 1926
overleden.
Op haar sterfbed heeft zij aan mijn moeder gevraagd:
“Maartje, laat jij Maarten nooit in de steek?” Dat heeft ze
ook niet gedaan en op 30 augustus 1927 zijn ze getrouwd.
Ondanks de zaak en het feit dat mijn vader al 40 jaar was
toen mijn oudste broer Piet geboren werd, hebben wij een
stel hele fijne en lieve ouders gehad.
De jaren 30 kabbelden rustig. Zakelijk ging het niet vooruit,
maar ook niet slechter. Toen kwam de gevreesde oorlog,
alles was op de bon. Voor de kolen van de oven moest
je toewijzingen hebben, maar, omdat mijn vader het
vertikte om één brood voor de Duitsers te bakken, kreeg
hij in januari 1942 geen toewijzing meer. Hij heeft één jaar
bij Balk ingebakken, daarna moesten wij evacueren naar
Oude Pekela. Voor mijn ouders is dit de zwartste bladzijde
in hun leven geweest. In juli 1945 kwamen we terug uit
Groningen. Daar stond mijn vader: de zaak bestond al 32
jaar, een lege zaak, een kapotte oven en na 32 jaar geen
klant meer. De man moest op zijn 57ste met 4 jonge
kinderen weer helemaal opnieuw beginnen. De eerste 1½
jaar heeft hij toen bij Henk van Staveren ingebakken. Dat
was een geweldige man en ik denk ook een hele steun
voor mijn vader. Ik vergeet het nooit!
1 Augustus zijn we weer begonnen met een handkar
met brood het dorp in en vragen bij familie, vrienden en
bekenden of we weer brood mochten leveren. De eerste
dag hadden we ongeveer 60 klanten, want we hadden
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natuurlijk de pech dat er toch heel wat bakkers wel
hadden mogen blijven en die hadden de eerste maanden
na de oorlog het monopolie.
Ik heb mijn vader de eerste jaren zoveel mogelijk
geholpen, maar zat nog op school, de ULO. Mijn vader
wilde geen personeel meer, dus stond hij alleen in de
bakkerij en daarna de weg op. Als hij dan thuis kwam
ging hij weer aan de gang om beschuit te bakken.
Beschuit bakken was zijn grootste hobby en de warme
beschuitbollen waren alom bekend in Zandvoort.

In 1949 ben ik van school gegaan. In 1948 ging ik over naar
de 3e klas als de ijverigste leerling van de school, maar
ik spijbelde af en toe. Vooral op zaterdag om mijn vader
te helpen. Dat ik van school af ging kwam doordat een
nicht van mij bleef zitten en zij van haar ouders van school
af mocht. Mijn moeder zei toen tegen mij: “Als jij blijft
zitten moet je ook van school af”. Ik blij. Mijn vader was
toen 61 jaar en kon best een hulpje gebruiken. Vanaf 1949
kwam voor mijn vader het geluk weer een beetje terug
en de zaak begon te groeien tot dat ik een oproep kreeg
voor militaire dienst. Wat mijn vader ook geprobeerd
heeft om mij uit dienst te houden, niets lukte. Zelfs een
brief aan koningin Juliana met het verzoek om vrijstelling
van dienstplicht omdat mijn vader al 65 jaar was en in
feite geen volledige werknemer kon betalen, heeft niet
geholpen. Volgens mij hebben ze er nog spijt van dat ze mij
opgeroepen hebben: ik was de slechtste soldaat die er ooit
geweest is. Ik schoot op de schietschijf van mijn buurman
en draaide nog net niet rechtsom als die brulboei van een
sergeant linksom riep. Als ik de kans kreeg smeerde ik ‘m,
net als op school.
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Het was een hele zware tijd voor mijn ouders. Mijn moeder
deed dan, voordat mijn vader de wijk in ging, gauw even
lopend een paar klanten op de van Speijkstraat en plan
Noord. Als mijn zuster vrij was deed zij dat. In 1955 kwam
ik uit dienst. Van die tijd hebben mijn ouders kort kunnen
genieten, mijn moeder werd 5 februari 1956 plotseling
ziek. Op 8 februari naar het ziekenhuis gebracht en
geopereerd. Er was niets meer aan te doen en op 17
februari is zij overleden. Het geluk van mijn vader was van
korte duur, na 29 jaar overleed ook zijn 2e vrouw. Er brak
weer een moeilijke tijd aan. Mijn zusje Janny werkte bij
de N.Z.H. op kantoor, die is toen thuis gekomen. Nadat
Janny getrouwd was, hebben nog diverse dames de revue
gepasseerd, want de zaak moest doorgaan. Op 1 april
heb ik, op advies van de notaris en onze boekhoudster
juﬀrouw A.de Vries, de zaak van mijn vader overgenomen.

Ik had altijd voor een zakcentje en de kost gewerkt, waar
ik nooit spijt van heb gehad overigens, dus heeft mijn
vader met juﬀrouw de Vries een redelijke prijs bepaald. De
zaak is toen enorm gegroeid en toen oom Barend Bosman
in 1970 stopte, is de zaak uitgebreid met een volledige
banketbakkerij.
In het begin heb ik verteld dat wij in 1945 bij van Staveren
hebben ingebakken. Eind 1947 was onze oven hersteld
en bakten we weer in onze eigen bakkerij. De oven was
echter in de jaren dat hij had stil gestaan toch te veel
beschadigd, dus moest er een nieuwe komen. Hij kocht
via het Gasbedrijf een gasoven waar ik tot 1960 mee heb
gebakken. Deze werd toen te klein en het was goedkoper
om op olie over te gaan. Helaas kwam mijn vader op
9 februari 1959, veel te vroeg, te overlijden. Na zijn
overlijden waren er gelukkig geen financiële problemen,
omdat mijn vader in 1957, na het overlijden van mijn
moeder, de zaak goed had geregeld door mij niet alleen de
zaak maar ook het pand te verkopen. Ik kon dus de zaak
23 l 1381
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VERVOLG: 100 JAAR BAKKERIJ KEUR
zonder problemen voortzetten.
Het eerste waarin ik investeerde was een nieuwe
winkelinventaris. Die kostte toen f 3.000,=, voor die tijd
een heleboel geld. Later dat jaar kocht ik een grotere en
zuinigere oven. De bakfietsen werden vervangen door
motorbakfietsen en later kwam er nog een zogenaamde
electrocar bij.

Op 12 mei 1963 kwam ik de liefde van mijn leven tegen
en op 19 november 1963 ben ik met mijn Adriaantje
getrouwd. 46 Jaar zijn we gelukkig getrouwd geweest. 32
Jaar hebben wij samen de zaak voortgezet en uitgebreid
tot een zaak met een omzet van f 1.000.000,=. Vanaf
september 1963 hebben wij samen onze schouders er
onder gezet. De winkel werd te klein en in 1966 hebben
we de hele zaak verbouwd. De winkel was ca. 12 m2 en
is vergroot tot 40 m2. Nog geen jaar later was er al weer
ruimtegebrek en hebben we het woongedeelte verbouwd
tot magazijn . Het bovenhuis, dat 5 slaapkamers en een
badkamer met een grote overloop bevatte, hebben we
verbouwd tot woon- en slaapgedeelte.
In de jaren 70 hebben we er een oven bijgekocht, omdat
de andere oven te klein was. Voor deze oven was geen
ruimte en stond tijdelijk buiten in een kleine loods. Er
was nog een tuin van ca 60 m2, daar hebben we toen
een nieuw stuk aan de bakkerij van gemaakt. Zakelijk
was er in die periode veel veranderd. In de jaren 1965-70
werden de broodwijken van de Zandvoortse bakkers
gesaneerd. Financieel was het een grote besparing. Van
de 3 bezorgwijken konden er 2 worden gemaakt. Dat gaf
natuurlijk een behoorlijke besparing op de loonkosten,
maar zakelijk gezien was de rek er helemaal uit en je
kreeg ook bepaalde beperkingen opgelegd. Ik mocht wel

gebak bezorgen in het hele dorp, maar als de klant dan
een brood erbij bestelde mocht ik dat niet meenemen.
Dat werkte niet. Ik kwam bijvoorbeeld een keer op een
vergadering, kreeg ik van een collega te horen, dat hij mij
brood had zien bezorgen op de Koninginneweg. De man
was slecht op de hoogte, want we waren in 1973 verhuisd
naar de Koninginneweg 36. Er waren meer ergernissen,
dat was voor mij een reden om met die sanering te
stoppen, wat me niet in dank werd afgenomen. Vóór
de sanering hadden we 12 strandtenten, diverse hotels
en restaurants waar heel wat stokbroden heen gingen.
Op het strand werden heel veel broodjes verkocht,
maar door de sanering werd dat ook al minder. Ook een
oorzaak was dat er broodjes aangeboden werden door de
grote bakkers, die 10 cent goedkoper waren. Langzaam
veranderde de zaak. De wijken werden er weer één,
hoofdzakelijk in nieuw noord.

Wij zijn toen begonnen met kruideniers te voorzien van
brood en dergelijke. Onder anderen Leek, de Enkabé,
Disseldorp en in de zomer Camping Sandevoerde en Vok
Seijer, die een strandwinkel had op het Noorder strand.
Onze winkel groeide ook heel goed in de jaren 70, maar
eind 70er jaren zagen we de groei stoppen. Eén van mijn
grootste klanten, de Enkabé stopte in 1981. Jan Nijssen,
de eigenaar van de Enkabé, zei in augustus 1981 dat hij er
mee stopte en hij bood mij zijn winkel te huur aan. Ik zei
dat ik die winkel van hem niet hoefde, omdat hij aan de
voorkant veel te smal was. Ik was echter al jaren op zoek
naar een pand op een goed punt in ons dorp en had al
diverse winkels bekeken, zoals Thomas, Schuilenburg en
Kranenburg, maar altijd zat er een addertje onder het gras
25 l 1383
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of was er wat anders. Door het wegvallen van de omzet
van de Enkabé werden de kosten in de Diaconiehuisstraat
te hoog. Ik had geïnvesteerd op die omzet en had een
grotere oven gekocht. Begin december 1981 zei ik tegen
Attie dat ik maar eens met Jan Nijssen ging praten. Het
resultaat was, dat wij er heel snel uit waren. Jan Nijssen
wilde wel, maar moest wel andere woonruimte hebben.
Dat hebben we snel opgelost: hij kocht ons huis op de
Koninginneweg en ik het pand op het Raadhuisplein. In
eerste instantie zouden we van elkaar huren, maar heel
toevallig kregen we allebei op dezelfde dag het advies
om niet van elkaar te huren, maar te kopen. Van dat
advies heb ik tot op heden geen spijt gehad. We maakten
een afspraak dat de overschrijving eind februari plaats
zou vinden. We kregen toestemming om in de volgende
maanden de zaak te verbouwen en op 25 februari 1982
hebben wij ’s middags de zaak feestelijk geopend. De
opening van het Raadhuisplein was een groot succes,
vooral omdat wij er een open bakkerij van hadden
gemaakt. De mensen vonden het prachtig dat ze konden
zien hoe alles werd gemaakt. De meeste producten
werden gemaakt in de Diaconiehuisstraat, want daar
stond een complete bakkerij, maar de kosten van twee
panden, het transport en de loonkosten zorgden in het
eerste jaar voor een behoorlijk verlies. Het meeste, ca
80%, werd verkocht op het Raadhuisplein. De winkel in
de Diaconiehuisstraat werd op 1 maart 1983 gesloten en
de bakkerij werd verplaatst naar het Raadhuisplein, waar
voldoende ruimte was.

Op het Raadhuisplein kregen wij weer een heel ander
bedrijf. Wat wij vooral veel verkochten op het plein
waren: harde broodjes, echte duitse semmels, stokbrood,
bruine sesam stokbroden, rogge knarren en zelfgemaakt
roggebrood. Van het gebak waren dat vooral de
moorkoppen en ‘emmaplakken’. In het weekend heel
26 l 1384
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veel snitjes. Wij maakten daar 4 soorten van: slagroom,
chipolata, mokka en vruchten. Onze chipolatataarten en
slagroomtaarten waren altijd een succes. Er was te veel
om op te noemen en niet te vergeten onze beroemde
appelbeignets met oudjaar.
Maar er moest weer geïnvesteerd en verbouwd worden.
De machines in de Diaconiehuisstraat waren te groot,
dus moesten er nieuwe compacte machines en een
nieuwe oven gekocht worden. Door samenwerking
met wat bevriende relaties en een goede vriend,
een bakker uit Haarlem, is dat allemaal gelukt. Hans
Baas, een machinehandelaar wist de bakkerij in de
Diaconiehuisstraat te verhuren aan een Turkse bakker, die
de meeste machines en ovens kocht. Na een jaar moest
deze man helaas sluiten omdat hij met illegale mensen
werkte. Daarna is het pand na 70 jaar in ons bezit te zijn
geweest in vieren gesplitst en verkocht. Rond 15 maart
1983 zijn we toen volledig op het Raadhuisplein gestart,
wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat de zaak 82 jaar
in onze handen geweest is. De zaak was ondertussen
zo veranderd: wijken, kruideniers, strandpachters en
visboeren hadden we niet meer als klant. Dat kwam o.a.
omdat bezorgen te duur werd; kruideniers verdwenen,
strandpachters en visboeren gingen zelf broodjes
afbakken. Dus waren we hoofdzakelijk op de winkel,
een paar hotels en restaurants aangewezen. Er ging
veel stokbrood naar die restaurants. In die jaren waren
3 broodbakkers en 3 banketbakkers in dienst en in het
weekend had ik nog een gepensioneerde broodbakker en
een stil levende banketbakker. Zelf werkte ik hoofdzakelijk
in de broodbakkerij, verzorgde de bestellingen en de
administratie.
Wij waren natuurlijk ook op zondag open en dan hielp
ik ook wel eens in de banketbakkerij. Als ik dan eens
een taart had gemaakt zei mijn vrouw tegen de klant:
“hij is niet zo mooi als anders, want mijn man heeft hem
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gemaakt en hij is maar een broodbakker”. (het is haar
vergeven). Attie heeft jaren de winkel met veel liefde
verzorgd met assistentie van door de weeks 2 meisjes
en op zaterdag 5 of 6, maar zij moest helaas wat afstand
nemen vanwege een rugkwaal, waar zij twee keer aan
geopereerd is. De leiding van de winkel kwam toen in
handen van Thea Koning, die dat fantastisch heeft gedaan.
Niets was haar te veel. Op zaterdag kwam ze altijd om
6 uur om de bestellingen klaar te leggen. Rond de jaren
90 kwam onze dochter het winkelpersoneel versterken
en niet te vergeten mijn zuster, die diverse middagen en
ochtenden aanwezig was en bij ziekte of noodgevallen
altijd inzetbaar was. Janny, mijn zus heeft vanaf 1970
tot 1995 altijd alle rekeningen geschreven. Zij was voor
mij ook onmisbaar. Ook hebben we weer diverse keren
wat moeten veranderen. Er moest van de warenwet een
scheidingswand gemaakt worden tussen de brood- en de
banketbakkerij. Dit was op zich zelf niet verkeerd. Achter
de zaak was nog een open stuk van ca 30 meter. Dat
hebben we ook bij de zaak getrokken en daar konden toen
mooi de vriezer en de koelkasten staan. Verder hebben
we nog wel het een en ander geïnvesteerd: een nieuwe
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koeltoonbank. Die was te breed en de halve winkel moest
omgebouwd worden. Een nieuw blikken spuitapparaat
en een nieuwe deegmachine, want op één van de oude
deegmachines kon geen beveiliging gemaakt worden.
De eisen van de warenwet werden steeds strenger; wij
mochten geen slagroom meer opkloppen in de mixer,
want dan verdubbelden de bacteriën zich per seconde.
Er moest dus een speciaal gekoelde slagroommachine
komen. De omzet bleef stijgen, we konden niet genoeg
meer uitstallen in de winkel en het koopgedrag van
de klanten veranderde. Ook beschuit, biscuit, snoep,
ontbijtkoek werd minder verkocht, maar we hadden
meer ruimte nodig om onze eigen producten te kunnen
uitstallen. Begin jaren 90 zijn we plannen gaan maken
voor een nieuw winkelinterieur. In het voorjaar van 1992
hebben wij toen de winkel vernieuwd. We konden toen
ruim 300 broden uitstallen en ook in de toonbank konden
we konden we meer gebak presenteren. Ook was er weer
een nieuwe tegelvloer ingelegd. Zo konden we weer jaren
vooruit. In het jaar 1992 zijn we ook nog ondernemer van
het jaar geweest.
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Ik had altijd geroepen: “ik hoef dat niet te worden, want
ik moet elke dag al de ondernemer van de dag zijn”.
Maar als je het wordt, ben je toch heel trots en ook op al
je medewerkers, want je doet het niet alleen. Met enige
trots mag ik zeggen: de zaak bleef gelukkig goed lopen en
dan word je benaderd door iemand die een koper voor je
zaak heeft. In eerste instantie was ik niet erg enthousiast,
maar als je er dan over gaat denken en er komt zomaar
een koper binnen lopen, ga je er toch anders over denken.
Mijn zwager Adri van der Werﬀ die altijd op vrijdagmiddag
mijn zus kwam ophalen, vroeg altijd: “wanneer stop je er
nou mee? Ga lekker genieten!”. Ik heb naar hem geluisterd
en in september 1995 hebben we de zaak over gedaan aan
Peter Bos (Pronkie). Ik heb er geen spijt van gehad dat wij
na 82 jaar bakkerij Keur het stokje hebben overgedragen.

vroeg overleden. Dat ik het zelf 50 jaar in de bakkerij heb
volgehouden en het mooie leven wat ik nu heb, heb ik
te danken aan het lef en de moed die mijn vader met zijn
eerste vrouw Willempje en later met onze moeder 100 jaar
geleden had om Bakkerij Keur te starten.
Pa, ma, Willempje, Attie en later Corriejanne, bedankt voor
jullie doorzettingsvermogen.
Maarten Keur jr.

Helaas was het geen succes, na 2 ½ jaar moest hij de zaak
noodgedwongen verkopen en heeft Jb. Paap hem 8 jaar
voortgezet en nu zit van Vessem Patichou er al 7 jaren in.
Dus is het nu in maart 100 jaar geleden dat bakkerij Keur
is gestart. Wij hadden in 1995 een prachtig afscheid. Van
’s morgens 8 uur tot ’s avonds 6 uur kwamen meer dan
1000 mensen ons geluk wensen voor de toekomst. Wij
hebben samen nog heel veel mooie jaren gehad. Helaas
is Attie door die slopende ziekte op 7 augustus 2009 te
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Van Gert-Jan en Annelies de Roode kreeg ik de hierboven geplaatste foto. Het is een sfeervolle
afbeelding van een Zandvoortse vishandelaar, die met zijn kar op het vooroorlogse Badhuisplein
staat. Er is veel te zien op de foto. Aan de linkerkant is nog net het hek van Hotel Groot-Badhuis
te zien; in het midden café-pension Strandweg met daarnaast de V.A.M.I. De vrachtauto, die
vanaf de rechterzijde aan komt rijden is vermoedelijk een 1930 Ford Model-AA Truck van Van
Gend & Loos die nummer 56 heeft.

De man heeft nog een ouderwetse bakfiets met trapaandrijving. Vergelijk dat maar eens met de
hedendaagse tractoren! De kistjes met vis (makreel, bokkum) liggen uitgestald op de kar en een
vaatje haring staat voor de snijplank. Op de achterzijde is te lezen dat de foto genomen is op
3 juli 1937. De kaart is geadresseerd aan Arie Paap, die in de Hulsmansstraat nummer 20 op
Zandvoort woonde. De hamvraag is nu of dit daadwerkelijk Arie Paap is? Wie het weet mag
het zeggen.

Arie Koper
29 l 1387
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H.A.O. SANDTMANN,
FOTOGRAAF.
Van Jan Webber kregen wij de volgende leuke foto’s van het Zandvoortse strand
toegezonden. De foto’s zijn gemaakt door de bekende Zandvoortse fotograaf H.A.O.
Sandtmann. Het is niet bekend wanneer ze gemaakt zijn, wel dat dit vóór 25 mei 1926 was.

H.A.O.Sandtman, geboren op 27
april 1891 in Amsterdam, komt op
1 juli 1909 vanuit Groningen naar
Zandvoort, waar hij gaat wonen aan
de Passage 23.
Op 22 september 1909 vertrekt hij
alweer naar Arnhem. Tussen 1915 en
1919 is hij terug te vinden in Uden;
hij maakt daar veel foto’s in het
Vluchtoord voor Belgen.
Tien jaar later, op 18 augustus 1919,
komt hij met zijn vrouw Wilhelmina
Peerenboom en pleegdochter Maria
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Pasker, die beiden in Uden
geboren zijn, weer naar
Zandvoort. Hij neemt zijn
intrek aan de Zuiderstraat 15
en later aan de Haltestraat
nr. 30 (in 1922). In de kranten
is terug te vinden dat hij
tussen 1925 en 1926 aan
de Mezgerstraat 73b heeft
gewoond.
De familie Sandtmann
vertrekt op 25 mei 1926
alweer uit Zandvoort; ze gaan
naar Arnhem, Schutterseberg
128.
Op het strand ligt een
behoorlijke laag schuim.
Doodleuk zit er ook iemand
op een rieten mandestoel
de krant te lezen. Weer een
ander is met de hond aan
het spelen!
De man die de badkoets
wegrijdt staat zowat tot zijn
middel in het schuim!

De familie Sandtmann heeft
dus op diverse adressen in ons
dorp gewoond. Mocht u meer
informatie hebben over de
familie Sandtmann, dan zou ik
het op prijs stellen als u dit aan
mij door zou willen geven.
Heeft u nog andere foto’s
of negatiefzakjes?
Ik scan ze graag in! Op deze
manier blijft het rijke verleden
van Zandvoort bewaard.

Arie Koper
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DE BUFFALO’S
De foto’s kwamen even via een omweg. Vanuit Canada

openen van de deur hadden de Buffelo’s hun eigen honk. De

stuurde mevrouw Laura Pierce Molenaar via haar broer

redaktie is natuurlijk benieuwd naar een verhaal, maar zijn

Nico Molenaar (Roermond) een aantal foto’s, waaronder

er ook oud-Buffelo’s, die zichzelf herkennen op de foto’s.

deze twee. Het betreft de opening van het Troepenhuis
op 13 oktober 1957 op het ‘binnenterrein van het circuit’

Harry Opheikens

door Burgemeester Fenema. Door middel van het simpel
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‘De Klink’:
koperen gong, die door de vroegere
Santfortse omroepers gebraikt werd

Contactadres van
andere Zandvoortse
verenigingen/Stichting met historische
achtergrond
Zandvoortse
Boomschuit Bouwclub
Secr: E. Keizer
www.bomschuitclub.nl

Folklorevereniging “De Wurf”
Secr: M. Hollander
www.dewurf.nl

Stichting (BZCE)
Behoud Zandvoorts
Cultureel Erfgoed
Secr: N. Kerkman
info@erfgoedzandvoort.nl

om de mense waer te schouwe as

Hist. werkgroep AWDuinen

de vissersschepe in zicht kwame. Dan

Contactpersoon: C. Kemp
c.vandermije@ziggo.nl

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)

Ned. Genealogische
Vereniging, afd. Kennemerland
Contactpersoon: L. de Jong
l.j.d.jong@casema.nl

Colorproﬁle, al 14 jaar een begrip in Zandvoort
en omstreken voor uw druk- en printwerk.
· sneldruk

· ﬂyers

· lithografIe

· groot formaat

· beeldmanipulatie

· ontwerp

· website ontwerp

· belettering

· visitekaartjes

· scan service

· magazines

· stickers

· clipping service

· posters

printen

T: 06 - 51 15 74 81
E-Mail: info@colorproȨle.nl
www.colorproȨle.nl

Studio adres:
Klompenmakerstraat 11
1991 JJ Velserbroek

UW PRINT OP:
° Mokken

° Muismatten

° kleding

° Tasjes

° Puzzels

° Brillendoekjes

° Onderzetters

& veel meer

MetJeKopOpEenMok.nl
Met je kop op een mok is onderdeel van ColorproÀle

