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VOORWOORD
Beste Klinklezers en vrienden van Genootschap
Oud Zandvoort,
Ik wens u namens het voltallige bestuur en alle
vrijwilligers van het Genootschap het allerbeste voor
2017, veel geluk, liefde en vooral gezondheid.
Terwijl ik dit voorwoord schrijf is het mistig en miezerig buiten; heel even hebben we in december aan de
winter mogen ruiken. Prachtig helder was het en wat
is Zandvoort dan mooi. Een rustige branding , een
strak strand en grazende herten in de ochtendzon
op de duintoppen. Ik hoop dat, terwijl u dit leest, de
winter weer is teruggekomen met mooi vriesweer en
blauwe luchten.
De strandpachters staan ongetwijfeld alweer te
trappelen om hun strandpaviljoens op te bouwen,
toch heel wat anders dan de linnen tentjes van
vroeger.
In mijn laatste voorwoord schreef ik u dat het rond
het project Watertorenplein erg rustig was.
De dames en heren politici, en de heren architecten
hebben dit wel erg letterlijk genomen.
Toen het college een keuze had gemaakt was de
herrie niet van de lucht. In de pers werd door de
architecten flink met modder gegooid. De politiek
bleef niet achter met als gevolg dat het college met
een luide explosie werd opgeblazen. Jammer,
jammer, het hele project Watertorenplein zal hierdoor
flinke vertraging gaan oplopen.

Presentator van de avond,
Ton Drommel, vertelde op
inspirerende en humoristische
wijze over Zandvoort. Na de
pauze trakteerde hij ons nog op
een rondje Zandvoort. Wat een feest der herkenning.
De opmerkingen waren niet van de lucht.
Iedereen herkende wel iets uit zijn jeugd.
Ton en Marcel, hierbij nogmaals ongelooflijk bedankt
dat jullie ons zo geholpen hebben.
Inmiddels hebben we de bibliotheek in ons clubhuis
op orde. Als u wat naslag wil doen of gewoon eens
kijken wat er allemaal is, neem dan contact op met
een van de bestuursleden , dan doen wij ‘onze bieb’
graag voor u open.
Tot zover, tot de volgende Klink.
Paul Olieslagers, voorzitter
Genootschap Oud Zandvoort.

TOELICHTING FOTO VOORPAGINA
2 bemanningsleden
kijken, in de zomer
van 1961, vanaf de
Dr.Ir.S.L. Louwes naar
de Zandvoortse kust.
De karakteristieke

2016 was weer een prima jaar voor het Genootschap, het ledenaantal stijgt gestaag. We hebben
ook weer twee prachtige Genootschapsavonden
gehad: een mooie avond in het voorjaar , gepresenteerd door dominee van der Linden en een fantastische avond op 9 december.
Bijna was deze laatste avond niet doorgegaan, maar
door een collegiaal aanbod van Marcel Meijer van
De Babbelwagen hebben we u toch een mooie
inspirerende avond kunnen bieden.

watertoren, waar
vandaag de dag
zoveel om te doen is,
staat prominent in
het beeld, evenals
de bebouwing van
de Zuid-Boulevard.
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FysioFit Zandvoort
Praktijk voor Fysiotherapie

Fysiotherapie
Gespecialiseerd in:
Orthopedische therapie
Hartrevalidatie
Etalagebenen

023 - 57 133 33
www.fysiofit-zandvoort.nl
2 l 1488
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ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...
Weer veel positieve reacties op Klink 144. Samen met u als lezer kan de redactie weer een stukje
Zandvoortse geschiedenis vastleggen, ook al gaat het over de naoorlogse jaren. Die tijd gaat
echter soms ook alweer over 40 tot 60 jaar terug. Feitjes, maar ook anekdotes zijn zeer welkom,
waardoor een stukje tijdsbeeld herleeft.
Hoewel de redactie natuurlijk dankbaar is over de complimenten van de invulling van de Klink en ook de
opmaak zeer wordt gewaardeerd (met dank aan Colorprofile) zijn we nog wel steeds afhankelijk van uw
bijdrage als lezer. Bij het lezen van de Klink komen de herinneringen bij u boven, maar wat zou het leuk zijn
om dat eens op papier te zetten. Misschien heeft u wel (uniek) beeldmateriaal, zoals we ook wel regelmatig
op Facebook tegenkomen.
De redactie staat daar voor open. Uw beeldmateriaal wordt door Martin Kiefer gescand en opgeslagen in
de beeldbank van het Genootschap, hierdoor wordt op deze wijze een stuk Zandvoortse geschiedenis
vastgelegd die weer gebruikt wordt voor de Klink en op Genootschapsavonden.
Neem gerust contact op met de redactie.
Ons e-mailadres vindt u achterin ons fraaie blad.

Harry Opheikens

BOOTJES
KLINK 144, BLZ. 9
Sonja Vos-Bos kon de redactie vertellen, welke twee dames
voorin de vlet zaten op de foto hiernaast. Links zit ze namelijk
zelf en rechts van haar is Kitty Vos.

LUCHTFOTO
KLINK 144, BLZ. 7
Hans Konijn reageerde als volgt: “De tent/het gebouw geheel links is de tent/het gebouw van de autoscooters
dat op de plaats van de flats aan het Schuitegat heeft gestaan. Dit was inderdaad in 1965. Ter onderbouwing
bijgevoegd een foto van de zijkant van deze attractie”.
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ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...
SCHOOLFOTO’S MARIASCHOOL
KLINK 144, BLZ. 10
Op deze pagina hadden we twee foto’s staan, maar bij
de bovenste foto ontbraken de meeste namen en vanuit
verschillende reacties kwamen er flinke aanvullingen.
Kees van Leeuwen, :Lida Koper Ottho en Anneke van
der Mije wisten de namenlijst aardig te completeren. Wat
men echter wel vertelde is dat in de Klink gesproken
wordt over de 3de klas, maar volgens de heer en twee
dames zou het de 2de klas moeten zijn. We plaatsen
nog even de foto’s met nummers en noteren hier nog de
volledige lijst, waarin de aanvullingen verwerkt zijn.
Kees van Leeuwen gaf via zijn vader nog de volgende
reactie: “Ik heb geen aanvullende informatie meer. De
aanvullende namen, die ik genoemd heb staan niet op
de foto, die zaten waarschijnlijk in een parallel klas. Voor
mijn gevoel hebben de kinderen waarmee ik in klas 5 en
6 zat altijd bij mij in de klas gezeten, maar dat is natuurlijk
niet zo. Juffrouw Tholen was mijn juffrouw in de 2e klas,
dus het is zeker geen klas 3 van 1964, maar klas 2 van
1963/1964”
Kees had eerder deze namen doorgegeven: Frans van
Haaster, Jochem van den Berg, Paul van der Staak,
Treesje Brockhus, Joke Zwanenburg, maar die staan
dus niet op de foto.
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Nog eens de lijst met namen, maar nog steeds met
wat vraagtekens.:
1. Anneke Kooijman
2. Kees d’Hont
3. Thea Bakker
4. Wim van Staveren
5. Juultje Smit
6. Jan van Dam
7. Anneke van der Mije
8. Mark………
9. Lida Ottho
10. Thijmen van Loenen
11. Martha Burger
12. juffrouw Thoolen
13. Dini Zonneveld
14. Stef Inden
15. Tootje Duivenbode
16. Rudy Kol?? Of toch Jos als vorige vermeld?
17. Ria Kramer
18. Gerard Bakkenhoven
19. Erna Bouland
20. Jacky Berkhout
21. Miriam……….
22. Freddie Castien
23. Kees Elich
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24. Elsje van der Veld
25.?
26.?
27. Jan Lammers
28. Sonja Castien
29. Renate………
30. Ton van der Elst
31. Margret Galavasie of
Marja Schelvis
32. Kees van Leeuwen
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ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT...
SNELLE VISSER
KLINK 144, BLZ 18-19
Het verhaal over De Snelle Visser
riep bij Elly Furth een herinnering
op uit het begin van de jaren ‘50.
Haar oma liet vanuit haar woonplaats Zeist haar koffer door ‘De
Snelle Visser’ overbrengen naar
Zandvoort als ze bij hen kwam
logeren. Elly en haar broer keken
vol verwachting uit naar het afleveren
van de koffer, aangezien hierin altijd
een zak tijgerdrop van Jamin zat.
Het waren een soort zwart-witte
toffees. Jamin had in die tijd nog
geen winkel in Zandvoort.

VOETBALFOTO CHRISTELIJKE ULO
KLINK 144, BLZ. 32
Martijn Dorissen, zelf gehurkt op de foto tweede van rechts, wist nog een naam te herinneren. Staand
tweede van links zou Richard van de Broek zijn, zodat het lijstje (nog wel met vraagtekens) er nu als volgt
uit ziet: Staand van links naar rechts Hans Mataheru, Richard van de Broek, .... Pellerin (?), Maarten Dijkstra,
?, Piet Koper, Joost van den Bogaard.
Gehurkt van links naar rechts: Alex Heesemans, Jan Koper, ?, Martijn Dorissen en Dragan Petrovic.
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GEWOON EEN
VAILLANT AAN
DE WAND
HET OUDSTE CAFÉ VAN ZANDVOORT

Het Wapen van Zandvoort is een authentiek bruin café en bestaat al sinds
1890 en is het oudste café van Zandvoort aan Zee. Vanaf de eerste dag
in 1890 heeft het café gefunctioneerd als huiskamer van Zandvoort om de
laatste dorpsroddels door te nemen en de droge kelen te smeren.
‘t Wapen van Zandvoort aan het historische Gasthuisplein in Zandvoort aan
Zee is voor velen een begrip en staat garant voor gezelligheid, of het nu
gaat om een gezellige borrel, een lekker hapje eten, een biljartje of darts in
een ongedwongen sfeer.
‘t Wapen van Zandvoort heeft zijn eigen speciaal “Wapenbier” op tap!
Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 15.00 tot 24.00 uur.

www.facebook.com/WapenVanZandvoort

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
• Boeken
•
•
•
•
•
•

Tijdschriften
Kantoor artikelen
Wenskaarten
Tabak
Lotto Staatsloterij
Kopieeren
zwart/kleur

Grote Krocht 18, 2042 LW Zandvoort
Tel: (023) 571 60 33 • www.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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LEUKE BRIEF
VAN MEVROUW MUIS UIT BENTVELD KREGEN WIJ EEN ERG
LEUKE BRIEF, DIE WIJ U NIET WILLEN ONTHOUDEN:
Geachte redactie, ik heb weer genoten van de
Klink. Wij hebben wat sleetje gereden vanaf het
Schuitengat richting Haltestraat. Soms kwamen
wij daar zelfs terecht! En bij Poppe Moekie op de
hoek van de Stationsstraat kochten mijn 3 jaar
jongere broer en ik dan altijd snoep van het geld
dat wij van onze ooms en tantes kregen. Dit tot
grote ergernis van mijn ouders.
Mijn broer leeft niet meer. Na de oorlog, toen hij
9 jaar oud was, heeft hij een spijker in een kogel
gestopt en tegen een muur geslagen. Ik hoorde
een knal, maar daar werd geen aandacht aan
gegeven; dat hoorden wij elke dag als er mijnen
onschadelijk gemaakt werden.
Bij ome Jaap Termes ging ik altijd naar het strand.
Rokus, zijn broer, keerde na 40 jaar in Amerika
gewoond te hebben, waar hij in Texas een ranch
had, terug naar Zandvoort. Mijn vader, een grote
vent en hij waren op de Entos en Rokus zei tegen
mijn vader: “Nou moet jij een rondje hardlopen,
dan zal ik je laten zien hoe een lasso werkt”.
Enfin, Jan de Keeke loopt een flinke ronde hard,
Rokus draait zijn lasso boven zijn hoofd, laat los
en Jan de Keeke ligt met zijn gezicht in het zand
en met de lasso om zijn enkels. Rokus moest
als de donder benen maken! Mijn vader riep nog:
“Ben jij bedonderd?”. Twee oude mannen van in
de 70!! Wij hebben er hartelijk om gelachen en
zij zijn altijd vrienden gebleven. In het dorp vond
men Rokus maar een uitslover want hij droeg een
cowboyhoed (Stetson), zijden overhemden en
zo’n zwart touwtje om zijn hals. “Zo moet je niet in
ons dorp gekleed gaan”, zeiden ze dan.

Hij wilde graag in Zandvoort blijven, maar zijn
vrouw niet. Zij ging bij haar zuster in Amsterdam
wonen en 1 keer per maand ging Rokus naar
haar toe om haar geld te geven. Rokus ging op
zijn 14e jaar al varen en is in New York van boord
gestapt. Hij kwam uiteindelijk in Texas terecht waar
hij zijn vrouw ontmoette. Zondags kwamen wij
altijd koffie drinken en Rokus ook. De verhalen waren prachtig en komisch. Het was een bijzonder
aardige en humoristische man.
Met.vr.groeten
H.M. Muis-Visser

Aankondiging
Woensdag 22 maart 2017, Dorpskerk Zandvoort:
Openbare avond in het kader van
500 jaar Reformatie
m.m.v. The Trumpets of the Lord o.l.v. Rob van
Dijk
met diapresentatie door gastheer Teunard van der
Linden
‘Een rondje om de kerk,
500 jaar Reformatie in
Zandvoort’
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PLATEEL
Bij Plateel denkt iedereen aan het meerkleurige prijzige aardewerk, volgens Wikipedia is Plateel een bepaald
soort keramiek. Het decor of motief wordt met de hand door een zogenaamde plateelschilder op het plateel
geschilderd voordat het voor de tweede keer gebakken wordt. Dit schilderen gebeurde soms uit de vrije hand,
maar meestal gebeurde dit door middel van ponsieven, waarmee de contouren van de voorstelling via een tekening met gaatjes op het voorwerp werd overgebracht, om vervolgens met verf te worden ingekleurd. Dit werk
vindt plaats in de plateelbakkerij.

Nederland had tot in de twintigste eeuw een groot aantal beroemde plateelbakkerijen, waarvan vele inmiddels
zijn verdwenen. Deze bevonden zich voornamelijk in
Delft, Gouda en Rotterdam, maar ook het Friese Makkum bezat een beroemde plateelbakkerij. Bekende
fabrieken waren/zijn: Arnhemsche Fayencefabriek,
Goedewaagen, De Porceleyne Fles, Regina, Flora, de
Plateelbakkerij Zuid-Holland (PZH), Rozenburg, ESKAF

Zoals de lezers inmiddels weten ben ik een hartstochtelijk verzamelaar van allerlei Zandvoortse curiosa en
daaronder vallen ook de leuke kleine vaasjes.
De grootte hiervan ligt tussen de 6 en 12 centimeter.
Je blijft je overigens verbazen wat er allemaal voor vormen voorwerpen er gemaakt zijn.
Er zijn ook bijvoorbeeld
klompen

en Plateelfabriek De Distel. Onder op de voorwerpen
staat meestal de naam van de fabrikant, het model
nummer en eventueel de handtekening van de schilder.

en
pijpenrekjes.
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Maar dat is niet alles, ik kwam ook een soort ‘jardinière’
tegen en een stoofje. Waarschijnlijk kennen de meeste
mensen plateel in zijn matte vorm, maar in veel gevallen

kwam er een hoogglanzende transparante loodglazuur
overheen, die in de oven met het onderliggende decor
versmolt.

Jardinière / Schaal 20 x 6 cm. Zenith, Gouda

onderkant vaasje

Schaal met deksel
9 l 1495
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Stoof je, Gouda, model 404

Bolvormig vaasje, hoogglanzend. Gouda, Regina model 942

Vaasje hoogglanzend, Gouda, Regina, model 77S

Mogelijk heeft u nog andere modellen of
voorwerpen in uw bezit, ik zou ze graag
fotograferen!
AK.
10 l 1496
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Op weg naar het strand
Dit schreef op 18 november Paula van Dijk op
Facebook toen ze deze foto plaatste. Leuk,
hoeveel reacties er dan op komen! Haar ouders
staan op deze foto en ze zijn op weg naar het
strand. Voor sommigen was het direct herkenbaar, anderen wilden meer weten, maar de
herinneringen kwamen al snel los.
Dit soort plaatjes zijn ontzettend leuk;
zomaar eentje uit een familiealbum en het
geeft direct een fraai tijdsbeeld: er was nog
begroeiing!Herkenbaar is aan de linker kant een
gedeelte van het station. Ook het Stationsplein
heeft een andere bebouwing. De foto stamt uit
de jaren ’50.
Het is het paadje tussen veld 1 en veld 2 van
Zandvoortmeeuwen, achter de kantine.
Je ging dan met de bocht mee naar rechts,
richting tribune en dan links over het stukje
onbewaakte overweg en dan stond je voor de
kolenopslagplaatsen van Hollenberg en

Van der Meije, aldus Jaap Kraaijenoord. Tussen
de kolenloodsen door en dan linksaf achter de
loods van Van Gend & Loos.
Ab Koper zei al dat als je pech had, de treinwagons opgesteld stonden op deze oversteekplek
en je dus een weg tussen wagons door moest
zoeken om verder te gaan. Links lag dan nog
het heerlijke speelterrein, waar heel lang de
fundamenten hebben gelegen van de draaischijf
met allemaal weggetjes en heuveltjes waar je
lekker kon fietscrossen, dan wel motorcrossen.
Menigeen heeft dat nog in de herinnering en de
wedstrijdjes staan nog op het netvlies.
Velen hebben dit pad gebruikt als fietspad, dan
wel lopend naar het station.
Meteen hierop aansluitend dan maar een oproep aan u als lezer om nog eens zorgvuldig in
uw (oude) fotoalbums te gaan snuffelen naar
dergelijke verdwenen beelden van Zandvoort.

Harry Opheikens
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Boekbespreking
Historische Grand Prix
Inmiddels is de in september gehouden 5e editie van de Historische Grand Prix alweer een
tijdje achter de rug. Traditiegetrouw is ook dit jaar weer een rijk geïllustreerd programmablad
uitgegeven. Het blad heeft maar liefst 100 pagina’s waarop 170 foto’s met oud Zandvoorts
racemateriaal te zien is. Mocht u deze (nog niet) in uw bezit hebben dan zijn ze alsnog te
bestellen. Per jaargang kost het blad € 5 en is verkrijgbaar via www.rtlgpmagazine.nl

Hitlers Atlantikwall
van Zuid-Frankrijk tot Noord-Noorwegen, verleden en heden.
Tijdens een bezoek aan het oorlogsmuseum in Overloon kwam ik dit boek tegen. Alhoewel dit boek niet specifiek over
Zandvoort gaat is het toch een belangrijk boek over de geschiedenis die deel uitmaakt van Zandvoorts verleden.
Hitlers Atlantikwall bevat meer dan 500 illustraties, waaronder 60 kaarten en diagrammen, speciaal gemaakte luchtopnamen,
archiefbeelden en actuele opnamen van de Atlantikwall vanaf Zuidwest-Frankrijk via
België, Nederland en Denemarken tot het noorden van Noorwegen.
Het fraai uitgevoerde boek is geschreven door George Forty, Leo Marriot en Simon
Forty, het boek heeft een harde kaft en bevat maar liefst 193 pagina’s op A4 formaat.
Het ISBN nummer is 9-789059-470002.
Het boek is onder andere te verkrijgen via het internet op www.boekenvoordeel.nl. De
kosten vallen reuze mee, € 14,95 u moet echter wel rekening houden met € 2,99
verzendkosten. Er wordt een uitgebreide beschrijving gedaan over het grootste
bouwwerk van de 20e eeuw. Deze verdedigingslinie langs de gehele West-Europese
kust, van meer dan 6.200 kilometer lang, kwam in nog geen drie jaar tot stand en
bestond uit tienduizenden bunkers. Een groot aantal is gesloopt, maar er zijn er ook
nog heel veel bewaard gebleven. Vaak verstopt onder het zand. In Zandvoorts omgeving
zijn er nog genoeg terug te vinden, bijvoorbeeld in het Kostverlorenpark.

Kennemerland 40-45
Ook nieuw is het bijzonder fraai uitgevoerde boek met als
titel Kennemerland 40-45. Het boek is geschreven door Arjen
Bosman en geeft een goed overzicht over de (voor) mobilisatie,
de daaropvolgende oorlogsperiode en de bevrijding.
Het is mede door het grote
formaat goed leesbaar en is uitgevoerd met een harde kaft.
Het ISBN nummer is 9-789462581272 en het is onder andere
verkrijgbaar bij de Bruna voor
€ 24,95.
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Van Santvoort naar Zandvoort (deel 2)
Tenslotte heeft ook Jaap Kerkman Azn weer de pen ter hand
genomen. Het door hem samengestelde boek bevat een groot
aantal korte verhalen, die de lezer een inkijkje geven op het
reilen en zeilen in de oude Zandvoortse gemeenschap.
De meeste verhalen zijn reeds
eerder in losse delen verschenen en
geschreven door onder andere
P. L. de Vries, J. A. Steen, C. Kuiper,
P. van der Mije Kzn en Elisabeth
Bakels. Ook dit boek is verkrijgbaar
bij de Bruna en het kost € 27,50.
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Verdwenen Boulevard
Het klinkt wat vreemd, want de boulevard is
natuurlijk nooit verdwenen. Het aanzicht is echter
onherkenbaar veranderd. Ter illustratie twee foto’s
van de mooie, vooroorlogse boulevard.

Een foto uit de jaren 50, genomen door dhr. Van
Wijk. Hij heeft toen op de inmiddels gereedgekomen Watertoren gestaan en toont nog de kale Burg.
Engelbertsstraat en de kop van de Kerkstraat.

Deze bocht is er nog steeds, maar de fraaie auto’s
zijn verdwenen en nu kijken we vanaf deze plek
tegen het Casino aan.

Hotel Bouwes is ook alweer een tijdje uit het beeld.

De Rotonde is nog steeds een beeld bepalend onderdeel van de boulevard, maar zowel de strandstoelen
als het achtergrondbeeld zijn inmiddels verdwenen.
13 l 1499
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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

07-01-11 17:24

Zegmaar_ad+adres.indd 1

Adres
: Kostverlorenstraat 121
Postadres : Postbus 286
2040 AG Zandvoort
e-mail
website
Telefoon
Telefax
14 l 1500

:
:
:
:

info@notaris-zandvoort.nl
www.notaris-zandvoort.nl
(023) 571 68 41
(023) 571 20 88
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Rudolf Jordan (1810-1887)
Ruim tien jaar voordat Jozef Israels zich in Zandvoort aan het vissersgenre wijdde (1855),
hadden de Düsseldorfse kunstenaars Rudolf Jordan en zijn leerling Henry Ritter de schilderachtigheid van dit kustplaatsje al ontdekt.
Het vissersleven
Jozef Israels was niet de uitvinder van het vissersgenre. Hij kon voortbouwen op Engelse en Duitse voorbeelden. De
eerste kunstenaars die zich in het begin van de negentiende eeuw in het vissersgenre specialiseerden waren Engelse
schilders als George Morland en William Collins. George Morland specialiseerde zich na 1800 in het schilderen van
visverkoopsters en van zee terugkerende vissers. Collins legde zich toe op het schilderen van garnalenvissers op het
strand bij Norwich.
De eerste Hollandse visserstaferelen dateren ongeveer uit dezelfde tijd als die van Collins. Cornelis Kruseman, C. J. L.
Portman, P. F. Greive, de uit Antwerpen afkomstige Jacques Joseph Eeckhout en Jozef Geirnaert uit Gent behoren tot
de ontdekkers van de pittoreske kanten van het vissersleven in Zandvoort, Scheveningen en het eiland Marken.

Rudolf Jordan
Een van de eerste Duitse schilders die zich toelegde op het schilderen van het vissersleven was de in Düsseldorf woonachtige Rudolf Jordan. In 1830 maakte Jordan
vanuit Berlijn een reis naar het Duitse schiereiland Rügen in de Oostzee, waar hij
gecharmeerd raakte van de zeden en gewoonten van de plaatselijke vissersbevolking.
Hier maakte hij zijn eerste genrestuk: Das Innere einer Lotsenhutte. Het schilderij
van een vissersfamilie werd in 1832 in Berlijn tentoongesteld en aangekocht door de
koning van Pruisen. Aangespoord door dit succes ging hij in 1833 naar de Academie
in Düsseldorf waar de kansen voor genreschilders beter lagen dan in Berlijn.
Hij kreeg les van Friedrich Wilhelm Schadow (1789-1862) en Karl Ferdinand Sohn
(1805-1867). In 1837 werd hij toegelaten tot de Meisterklasse, waarvan hij tot 1849
deel uitmaakte. Jaarlijks reisde Jordan kuststreken af op zoek naar onderwerpen.
Zijn inspiratie vond hij op Helgoland (Duits eiland in de Noordzee) en aan de
Normandische kust, maar daarnaast ook aan de Hollandse kust. Tijdens een
studiereis in 1837, die hij waarschijnlijk tegelijkertijd met zijn leerling en goede vriend
Henry Ritter (1816-1853) maakte, schetste hij zijn eerste scenes van het vissersleven
in Scheveningen. Het is niet bekend of hij toen ook Zandvoort heeft aangedaan, maar
enkele jaren later deed hij dat wel, zo blijkt uit een brief die hij op 28 september 1844 aan zijn vrouw schreef.
Volgens de brief logeert hij van 20 september tot ongeveer 8 oktober in hotel Driehuizen.

Hij schrijft:
Mijn beste lieve Züschen,
Voor alles hartelijk dank voor jouw schrijven: ik was echt verdrietig. Precies een jaar geleden was ik eveneens in Holland, en jouw lang verwachte brief bracht toen het bericht van de dood van onze Anchen. Mijn hart sloeg over nu ik
weer een brief uit Düsseldorf ontving, geadresseerd met het handschrift van Steinbrück, ik kon hem nauwelijks openen.
Uitgelaten vrolijk bleef ik echter de hele dag zo jouw liefdevolle regels mij toestonden te vieren.
Stuur nu een eventuele brief naar het adres Mijnheer Driehuysen Zandvoort bij Haarlem.
Nu ben ik precies acht dagen hier en zal nog ongeveer 9-10 dagen blijven en ongeveer de 12de bij mijn lieve vrouw
zijn, naar wie ik vaak werkelijk innig verlang. Hoewel ik, zoals bij elke studiereis, ook hier met tegenslagen te maken heb,
zal Zandvoort mijn Eldorado zijn.
Ik zou hier jaren kunnen wonen, zonder er ooit genoeg van te krijgen. Ik heb nu al vijf koppen en één duinstudie
geschilderd en daarbij te bedenken dat de zeelui waarom het mij te doen is alleen op zaterdag en op zondag thuis zijn,
de rest van de tijd verkeren zij op zee.
Zodra ik acht koppen heb, ben ik tevreden en vertrek ik, andere noodzakelijke dingen, zoals de contouren van de duinen en het terrein, schets ik in mijn vrije uren in mijn schetsboek. De duinen hier zijn schitterend en ik verheug me er nu
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al op om terug te komen en te kunnen schilderen.
De Plüddeman’s en mevr. Sonderland vond ik erg aardig en ik ben zeer hartelijk door hun ontvangen. Elke avond vanaf
6 uur was ik bij hun tot 10 uur en we kletsten deels en speelden deels kaart. Vandaag, zaterdag de 28ste zijn ze om
6 uur vertrokken en ik heb ze in hun wagen begeleid tot de trein van Haarlem. Dit alles zal mevrouw Sonderland je
uitvoerig vertellen. Ze zal je bezoeken, maar als je er te zeer naar verlangt om iets van je man te horen – bezoek haar
dan dinsdagavond 6 uur komt ze in Düsseldorf aan. Mevrouw Südeman heeft iets van mij voor jou meegebracht wat jij
graag wilde hebben. Hoewel het erg mooi is, kost het slechts een gulden.
Veel andere dingen, zo als kaas en thee zal ik waarschijnlijk niet mee nemen, mijn beurs staat dat niet toe. De reis naar
Den Haag heeft veel gekost- toch heb ik er geen spijt van, zelfs als hij nog meer gekost zou hebben, wat een aanzienlijk
genot en zinvolle studie leverde het op. De nodige kostuums zijn ook niet goedkoop, en de kerels verlangen iedere keer
een gulden voor het poseren en hebben dan vervolgens maar een paar uur tijd.
Vergeet helemaal niet op tijd iets voor Paulinche te kopen, dat ik voor haar heb meegebracht, maar dan echt iets
moois.
Ik heb met verwondering en spijt gelezen dat het bij jullie tot de 24ste nog geregend heeft. Vanaf de 18de tot nu had ik
het heerlijkste weer, mooier dan het in de zomer was. Het water is nu echter verdoemd koud – wij hebben hier bij 8,5
graden gezwommen, het warmste was 10 graden. Ik zwem alleen als ik tijd heb en ben nu 6 maal in zee geweest.
Ik leef hier voor 2 gulden als een Schleiner (?) met uitzondering van wijn: geen druppel heb ik gedronken. Mijn kamer
heeft zeelucht en is voorzien van een kleed, en een zeer goed bed. Eerste ontbijt thee, beschuit, twee soorten brood,
kaas en rookvlees. Tweede ontbijt hetzelfde maar koffie in plaats van thee. Middageten is voortreffelijk: vier soorten
groente elke dag, daarbij elke keer doperwten, rosbief en een tweede gebraad of zeevis. Elke keer perzikken en abrikozen, savonds hetzelfde als ontbijt. Waar ik aan de Rijn dit alles heb voor 2 gulden [..]. (1)
Rudolf
Groeten aan Ritter
Hartelijke groeten aan John en Emilie en je zussen

Schiff in Not
Tijdens zijn studiereis bezocht Jordan ook Marken, waar de bijzondere
kleding van de bevolking hem helemaal in vervoering bracht:
Die kleding, die kleding, die kleding! O! Ach! Hoera! Hemels! Koppen zal
ik schilderen! Ach beste mensen! Alleen daarvoor al heb ik alles.
Dit enthousiasme voor klederdrachten die de vissersdorpen een exotisch karakter gaven, is typisch voor de romantiek en hing ten nauwste
samen met de groeiende belangstelling voor etnografie in die tijd. Naarmate het vissergenre aan populariteit won, werd het verzamelen van
streekdrachten of onderdelen daarvan, zoals mutsen en klompen, een
gewoonte die het voordeel bood dat de schilder zijn vrouw of kinderen er
in het atelier mee kon laten poseren. De etnografische belangstelling van
schilders weerhield hen er niet van kostuums uit verschillende streken te
combineren. Uit hetzelfde jaar als de zojuist geciteerde brief van Jordan,
dateert het schilderij Schiff in not (Wieder holen Männer zur Rettung eines
gefährdeten Schiffes), waar de schilder zichtbaar moeite had om tot een
waarheidsgetrouwe weergave te komen.
Volgens Dr. Hans Kraan, schrijver van het boek ‘Als Holland Mode war’,
heeft Jordan in dit schilderij kostuums uit verschillende dorpen gecombineerd. Zo is het hoofddeksel van de vrouw Fries, komt de broek van de
man rechts van haar uit Marken en is de rode jurk nationale klederdracht.
Het hebben van zo’n bonte verzameling van kledingstukken was ook het
gevolg van geldnood, die het Jordan onmogelijk maakte een complete
klederdracht set voor het atelier aan te kopen, want zo schrijft hij aan zijn vrouw: ”De nodige kostuums zijn ook niet
goedkoop, en de kerels verlangen iedere keer een gulden voor het poseren en hebben dan vervolgens maar een paar
uur tijd.”
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Schetsboek uit 1837
Rudolf eindigt zijn brief met ‘Grüsse Ritter’s’. Henry Ritter was
een Canadees-Amerikaans Duitse kunstschilder en illustrator.
Hij nam tussen 1837 en 1838 privélessen bij Rudolf Jordan.
Jordan, die naast zijn leraar zijn beste vriend werd, nam hem
mee op reis naar de Noordzee en leerde hem een etnografische benadering van schilderen.
Uit deze periode bestaat een schetsboek, die zich in een
particuliere collectie in het Duitse Bergisch Gladbach bevindt.
De studies zijn deels in Zandvoort en Scheveningen ontstaan.
Een paar van deze bladen zijn geannoteerd met ‘Sandvoort ‘
en voorzien van een datum respectievelijk 9 juni, 9 juli en 11
juli 1837. Een aantal tekeningen zijn gebruikt als voorbeelden
van schilderijen, door Henry Ritter zelf, maar ook door zijn
leraar Rudolf Jordan.
Bij een nauwkeurige bestudering van enkele schetsen van
Ritter blijkt dat deze inderdaad in grote lijnen zijn gebruikt als
voorbeeld voor het al eerder besproken schilderij Schiff in Not.
Zo komt een studie van een rennende visser overeen met de
man rechts, schetsen van wijzende armen met de armen van
de vrouw in het midden en de houten constructie die ergens
in duinen in Zandvoort gestaan moet hebben, zien we als een
duidelijk element terug in het schilderij.
De compositie van het schilderij bestaat dus niet alleen uit
Friese en Markense elementen, maar dus ook uit Zandvoortse
en Scheveningse. Het schetsboek en een aantal andere
tekeningen die in Zandvoort zijn ontstaan zullen in een volgend
artikel uitgebreid worden behandeld.
Tijdens zijn studiereis die Jozef Israels in 1847 naar Dusseldorf maakte, moet hij al voorbeelden van het vissersgenre
hebben gezien, nog voordat hij zich er enkele jaren later zelf in zou specialiseren. Het vissersleven bleef de gehele negentiende eeuw een populair onderwerp.
Anne Marion Cense
(1) De brieven van Jordan aan zijn vrouw waaruit hier wordt geciteerd, bevinden zich in een particuliere collectie in
Baarn. Ze zijn vrij vertaald uit het Duits.
Literatuur
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H. Kraan, Dromen van Holland, Buitenlandse kunstenaars schilderen Holland 1800-1914, Uitgeverij Waanders, Zwolle,
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Wist u:

Dat u bij OOK Samen elke dinsdag– en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur terecht

kunt voor gezelligheid, spelletjes en creatieve activiteiten? Dat de spelletjes € 2,50 en de crea-activiteiten
€ 3,50 per keer kosten? En dat deze club ook elke 1ste, 3de en 4de zondag van de maand van 10.30 uur tot 15.30 uur
samenkomt en dan ook een heerlijke maaltijd krijgt voor slechts € 9,00 ?
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Flemingstraat 55, Zandvoort, 023-5740330.

www.jazzinzandvoort.nl
15 januari 2017: Deborah J. Carter zang ,
Jean Louis van Dam – piano, Marc Schenk – drums,
Eric Timmermans – contrabas
Daarnaast zullen op de volgende datums optredens plaatsvinden,
noteert u deze vast in uw agenda?
12 februari 2017, Edwin Rutten
12 maart 2017
2 april 2017
7 mei 2017
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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De Oude Draaidoos

Een leuke foto van café-restaurant “De Oude Draaidoos” in de Haltestraat 48, dat begin jaren 1970
door Simon en Puk van Collem geopend is. Nu zit hier de Williams Pub.
Links de DA drogisterij van Peter Klokkers (voorheen Blaauboer) nu Laurel en Hardy.
21 l 1507
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KAMPEREN/ HUISJES OP HET STRAND
VAN ZANDVOORT
Ver voor de oorlog uitbrak werd er al veelvuldig
gekampeerd op het strand van Bloemendaal en
Zandvoort. Om meer faciliteiten van deze gemeenten
te bemachtigen en het kamperen zeker te stellen
besloot een aantal van de Zandvoortse kampeerders
op 12 november 1934 een vereniging op te richten.
Het werd de algemene kampeervereniging Hygea.

Op het Bloemendaalse strand hadden zij een aantal
lotgenoten. Daar bestond al enige jaren de kampeervereniging ‘Licht en Lucht’ en ‘Licht en Vrijheid’.
Toen op 21 december 1938 een overeenkomst
tussen beide verenigingen werd gesloten ontstond,
na een flinke discussie, uiteindelijk de naam ‘Helios.

Na de oorlog werd In 1946 het strand vrijgegeven.
De bommen waren opgeruimd.
Er waren geen wc’s, kranen, koelkasten o.i.d.
De melkboer, de groenteman, de sigarettenman en

de haringman kwamen gewoon langs bij de
kampeerders. Ook de kofferman kwam met dekens
(van AaBée)
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In die periode werd om beschikbare kampeerplaatsen geloot. De belangstelling voor een plek was ook
toen al groter dan de beschikbare ruimte. De meeste
belangstellenden kwamen door weer en wind op de
fiets vanuit Amsterdam en Haarlem om mee te doen
aan deze loting. In het bijzijn van de voorzitter wer-

den dan de nummertjes getrokken en de gelukkige
werd bekendgemaakt.
Het strand was zoals de natuur het achterliet.
Er waren toen nog geen bulldozers en de kampeerders
moesten zelf het strand vlak maken. Een zware klus.

1957

In het begin waren er
alleen nog compleet
linnen tenten. Later werd
er zeildoek gebruikt.
De tent werd op het
strand afgeladen van de
schelpenkar, die werd
getrokken door paarden.
Daarna moest alles naar
boven worden gesleept
richting de toegewezen
plek bij het talud.
Op een gegeven moment mochten de kampeerders een houten
geraamte maken in
combinatie met zeil en
uiteindelijk kwamen er
de houten huisjes.

1962
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De Meerpaal

J

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel: 023-57 12451
Garantie voor Topkwaliteit
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Het oudste visrestaurant van Zandvoort aan zee

U bent van harte welkom bij Lenie & Floor
U bentHaltestraat
van harte 61
welkom
Lenie
& Floor
- 2042bijLL
Zandvoort
Haltestraat
61 - 2042
Zandvoort
Telefoon:
(023)LL
571
21 71
Telefoon:
(023)
571
21
71
www.restaurantdemeerpaal.nl

r

id

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

Wij hebben ook met 2 sterren bekroond gebak,
taartjes en koekjes van patisserie Leek. Tevens kunt
uHaltestraat
ook nog terecht
reparatie
sieraden en
39Avoor
◊ 2042
LK van
Zandvoort
horloges en natuurlijk voor horloge batterijen.

Tel: 023 - 571 55 74

REMUS ZEILMAKERIJ

ZEILDOEKSHOP.NL
Max Planckstraat 20
2041CZ Zandvoort
023 5720168
zlmremus@xs4all.nl

WWW.REMUSZEILMAKERIJ.COM
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De Toko
De boodschappen werden gedaan bij de Toko; een kruidenierswinkel van de ‘keten’ Centra, die tussen de
huisjes van Helios stond.

Het was, naast een winkel waar van alles te koop was, ook een plek om bij elkaar te komen. De sfeer was
bijzonder goed. Op de vrijdagavonden verzamelden de kampeerders zich in een rij wachtenden tot zij aan de
beurt waren en riepen tegen Piet (Wegman, †1955) “Piet, we
nemen alvast een drop”. Dan stonden ze, gezellig kletsend en
genietend van hun ruitdrop op een wasknijper in de rij.
Piet Wegman heeft de toko met zijn vrouw Stien (van Duijn)
enige jaren bestierd.
Na zijn overlijden is deze kruidenierswinkel uiteindelijk overgenomen door Jan Seijsener, die er in 1988 mee stopte om
vervolgens met zijn vrouw Mia de bakkerij in de Haltestraat te
gaan exploiteren.

Links Stien Wegman-van Duijn, midden Piet Wegman, rechts onkend
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KNRM
De huidige verbouwing van het boothuis aan de Thorbeckestraat, is aanleiding om de imposante
geschiedenis van de KNRM nog eens in beeld te brengen.
Op 11 november 1824 werd in Amsterdam de Noord- en ZuidHollandsche Redding-Maatschappij (NZHRM) opgericht. Negen
dagen later volgde in Rotterdam de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (ZHMRS).
De aanleiding voor de oprichting van deze reddingmaatschappijen
waren de zeventien scheepsrampen op 14 oktober 1824.
Het redden van schipbreukelingen was in 1824 geen vanzelfsprekendheid. Het dorp Huisduinen bij Den Helder verloor op 14
oktober 1824 zes bewoners, die het waagden de opvarenden van
het gestrande schip “De Vreede” te redden. Hun poging slaagde
gedeeltelijk. Tien opvarenden werden gered, maar drie schipbreukelingen en zes redders verdronken. De collectieve verontwaardiging én bewondering bij ondernemers en notabelen in Amsterdam
en Rotterdam leidde tot fondsenwervende acties voor de nabestaanden en de oprichting van een georganiseerd reddingwezen,
te weten de NZHRM en de ZHMRS. Een jaar later zijn er al twintig
reddingstations paraat en in dit eerste jaar worden al 53 schipbreukelingen gered.
In 1949 kregen de NZHRM en ZHMRS van Koningin Juliana het predicaat ‘Koninklijke’ toegewezen. In 1991
fuseerden de KNZHRM en de KZHMRS tot de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).
De vrijwillige redders, de vrijwillige bijdragen van donateurs en de kosteloze hulpverlening zijn al 192 jaar het
fundament onder de KNRM. Deze zuivere vorm van vrijwilligerswerk past bij het karakter van redden op zee.
Vrijwilligers
Traditioneel worden reddingboten bemand door vrijwilligers, opstappers genoemd, die er niet voor terugdeinzen onder slechte weersomstandigheden aan boord te springen om naar zee te gaan. Dat waren in tijd van
roeiboten als reddingboten vaak ervaren vletterlieden, of vissers die gewend waren aan het zware handwerk.
Ook de eerste motorreddingboten werden bemand door vrijwillige vissers, zeevarenden of oud-zeevaarders.
In deze tijd worden veel redders door de KNRM zelf opgeleid, omdat ze een niet varende achtergrond hebben. In de historie van de KNRM is de mentaliteit van de redders echter hetzelfde gebleven.
69 verdronken redders
De KNRM heeft een rijke historie aan bijzondere reddingsacties, maar kende ook dieptepunten. Sinds het begin van de Redding Maatschappij in 1824 verloren 69 redders
hun leven tijdens de uitoefening van reddingen of oefentochten met hun vertrouwde
reddingboot. In 1929 bijvoorbeeld, verging de stoomreddingboot ‘Prins der Nederlanden’ met man en muis tijdens een reddingpoging. Dit was de grootste tragedie uit
de geschiedenis van de reddingmaatschappijen. In Den Helder staat het Nationaal
Monument voor het Nederlandse Reddingwezen ter nagedachtenis aan de verdronken redders.
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Reddingstation Zandvoort
Het reddingstation in Zandvoort is een van de eerste reddingstations van Nederland en bestaat dus ook al
ruim 190 jaar. De eerste Zandvoortse redding was op 5 februari 1825 toen 11 opvarenden van het schip
Virginia werden gered.
Zoals eerder beschreven, is het reddingwezen niet zonder gevaar. Ruim 100 jaar na de eerste redding, vergaat op 26 november 1928 het Italiaanse stoomschip Salento op 300 meter uit de kust. Alle 29 opvarenden
maar ook twee redders van de roeireddingsboot uit IJmuiden laten het leven.

Stranding s.s. Salento

Vanaf de oprichting
van station Zandvoort was er een
roeireddingboot, die
werd geherbergd
in de zogenoemde
redschuur aan de
Strandweg.

27 l 1513

‘DE KLINK’
nummer 145

36e jaargang

In 1903 valt het besluit om de
redschuur te verplaatsen naar
de Zeestraat. Onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke
commissie –het lokale bestuur
van het reddingstation- wordt in
de zomer van 1904 een pand
gebouwd op de hoek Zeestraat/
Tweede Spoorstraat.
In 1941 doet de motorreddingboot in Zandvoort haar intrede.
De C.A.A. Dudok de Wit behoort
tot een nieuwe klasse reddingboten, die niet meer door paarden, maar door een tractor naar
zee wordt getrokken.
Gevolg hiervan is dat het boothuis aan de Zeestraat wordt
verbouwd.
Na de oorlog en tijdens de wederopbouw ontstaat de mogelijkheid om een nieuwe locatie
te kiezen voor een boothuis.

De wit geschilderde C.A.A. Dudok de Wit, voorzien van een rood kruis
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Bemanning voor het boothuis aan de Zeestraat
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‘DE KLINK’
Hé ju, hael jai evve
een blommetje
bai Jopie Bluijs!

Brilmode

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

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

het gezelligste terras
van Zandvoort
Kerkplein 6
Kerkplein
6
023 5713546
023
5713546
www.cafekoper.nl
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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Op 10 oktober 1953 vindt de opening van
het nieuwe boothuis plaats aan de Thorbeckestraat 6. Hier zal tot april 1959 de C.A.A.
Dudok de Wit gehuisvest worden.
Hierna wordt deze vervangen door een nieuw
type reddingboot, de Dr. Ir. S.L. Louwes, die
tot 1994 gebruikt zal worden.

In 1994 maakt de Annie Poulisse, een reddingboot van het
type Valentijn haar opwachting. De komst van deze reddingboot was aanleiding om het boothuis aan de Thorbeckestraat
te vergroten, zodat de reddingboot en Seatrac erin konden
passen.
Nu wordt het boothuis weer verbouwd. De ruimte voor de
bemanning wordt vergroot en het boothuis gemoderniseerd.
De KNRM is nog steeds een organisatie die geheel steunt op
de bijdragen van haar donateurs, die ‘Redders op de Wal’
worden genoemd. Uw steun voor deze verbouwing wordt
dan ook enorm gewaardeerd. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met ondergetekende.
Ellen Verheij-de Haas
Coördinator Communicatie & Fondsenwerving
Plaatselijke Commissie Reddingstation Zandvoort
pr@zandvoort.knrm.nl
https://www.knrm.nl/reddingstations/knrm-reddingstation-zandvoort
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Teamfoto eind jaren 40
Weer een uit ‘de oude doos’ uit de historie van SV Zandvoort. Deze teamfoto kregen we van Klaas
Koper en stamt uit het seizoen 1946-1947 of 1947-1948. Bijzonder is natuurlijk al de kleding. In het
verleden hadden meerdere clubs een dergelijk shirt aan (bijv. RCH uit Heemstede). Welke kleuren
waren het toen ze in deze kleding speelden? Volgens de notulen van de oprichtingsvergadering
(1941) zou het een blauwe broek en geel shirt moeten zijn.
Op de achtergrond van de mannen het bekende tunneltje vanuit het clubhuis/kleedkamers, waar
doorheen vele bekende voetbalbenen hun weg naar veld 1 vonden.
Hoewel Klaas wel namen heeft zijn er hier en daar nog wel vraagtekens, dus aanvullingen zijn dan
ook welkom.
Harry Opheikens

Achterste rij van links naar rechts: ….. v.d. Mey(?), Piet Paap, …. Molenaar(?), Leen Paap, Piet Verschoor(?).
Voorste rij van links naar rechts: …. Bluijs,, Joop v.d. Bos, Gerrit Kerkman, Richard Kerkman, ….. Berkhout,
Klaas Koper.
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Erepenning
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Contactadres van
andere Zandvoortse
verenigingen/Stichting met historische
achtergrond
Zandvoortse
Bomschuit Bouwclub

Leden van verdienste
P.L.A. Bluijs,
C. Draijer,
J. Kol,
H. Opheikens
M. Kiefer

Ledenadministratie
Adreswijziging, aanmelden nieuwe
leden & vragen over bezorging:
Anne-Miek Kol
Gasthuisstraat 1,
2042 JP Zandvoort
023 573 8287
ledenadministratie@oudzandvoort.nl

‘De Klink’:
koperen gong, die door de vroegere
Santfortse omroepers gebraikt werd
om de mense waer te schouwe as
de vissersschepe in zicht kwame. Dan
gonge ze naer het strand waer de afslag

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

Hist. werkgroep AWDuinen
Contactpersoon: C. Kemp
c.vandermije@ziggo.nl

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

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)

Zandvoortse Bunkerploeg
Contactpersoon: Engel Scholtenlo
e.scholtenlo@gmail.com
http://www.zandvoortsebunkerploeg.nl
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