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Speciale dank aan Arie Koper, hoofdredacteur van het blad DE KLINK, een kwartaaluitgave van het 
genootschap OUD ZANDVOORT die de geschiedenis van het dorp een grotere bekendheid geeft. 
Arie heeft mij wegwijs gemaakt met behulp van zijn eigen archief en mij van info voorzien omtrent 
locaties die ik heb gebruikt voor het maken van dit boek.
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Origineel.

De foto’s zijn verkregen via het Noord Hollands Archief, het 
Genootschap Oud Zandvoort en Zandvoortvroeger.nl.
Ze waren oorspronkelijk in zwart/wit, waarvan sommigen 
zelfs in erbarmelijke staat. Met behulp van verschillende 
computerprogramma’s en handmatig bijkleuren, heb ik een poging 
gedaan ze te restaureren en in te kleuren met tot doel om oud 
Zandvoort weer tot leven te wekken. Het idee om dit te doen was 
ontstaan nadat ik van mijn familie oude zwart/wit foto’s kreeg 
toegestuurd die ik had ingekleurd met een verrassend resultaat tot 
gevolg. Een nieuw hobby was geboren...

Rond 1900.
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Origineel.

HOGEWEG omstreeks 1905.
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De Hogeweg in 1905.

Spelende jeugd voor de Muloschool, wat jaren later zou worden 
omgebouwd tot een politiebureau.
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KERKSTRAAT rond 1890-1910.
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In het midden loopt een jongen op stelten.



10

HALTESTRAAT rond 1920.

De driesprong van de Haltestraat, de Kostverlorenstraat en de Zeestraat in 1920.

Verlengde Haltestraat,met rechts het huis met de witte beelden. Een visvrouw passeert het huis dat op dat moment leeg stond.

Hetzelfde huis, 
omgeven door een 

hoge heg anno 2022.

De Haltestraat rond 
1910 toen het niet 

bestraat was.


