
106 Kopstukken

kopstukken
ga De straat op in ZanDvoort en je komt verhalen tegen. soms Zijn Ze heel bijZonDer, soms 
triest, grappig of vreemD. wij ontmoetten Zes Dorpsgenoten, Die allemaal opvallen Door  
hun verschijning, passie of geloof. wat beweegt Ze, wat is hun Drive? lees hier hun verhaal.

�Zes�jaar�geleden�is�
Javer�gestopt�met��
werken�en�begon-
nen�met�wandelen.�
Hij�loopt�om�weer�in�
contact�te�komen�met�
de�aarde,�om�lichaam�
en�geest�in�balans�te�
brengen.�Hij�heeft�de�
deur�naar�de�samen-
leving�als�het�ware�
dichtgegooid�en�pro-
beert�zo�veel�mogelijk�
los�te�laten;�materie,�
conditionering,�ideeën,�
financiële�veiligheid�
en�zelfs�zijn�wil.

“�Veel�heb�ik�niet�nodig�
om�te�overleven.��
Ik�voel�dat�mijn�
lichaam�verandert�en�
op�sommige�dagen�
heb�ik�aan�een�reep�
chocolade�genoeg.�Ik�
ben�een�soort�monnik,�
zonder�huis�of�andere�
kostbare�bezittingen.�
Ik�verdien�een�beetje�
geld�met�het�inleveren�
van�lege�flessen.��
Dat�is�soms�spannend,�
maar�bovenal�bevrij-
dend.�

Ik�heb�een�boodschap�
te�brengen�op�deze�
aarde.�Die�tijd�komt�
nog�wel.�Tot�dan�loop�
ik�de�weg�die�mijn�
ziel�me�ingeeft,�hier�
in�de�Amsterdamse�
Waterleidingduinen.�
Ik�voel�mij�energetisch�
verbonden�met�het�
duingebied.�De�ener-
gie�is�heel�hoog�hier.”��

javer
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“�Als�jongetje�voelde�ik�
dat�ik�anders�was,�ik�
wist�alleen�niet�waar-
om.�Anderen�voelden�
het�ook�en�waarschijn-
lijk�werd�ik�daarom�
regelmatig�gepest.�Op�
mijn�drieëntwintigste�
werd�ik�opgenomen�in�
een�kliniek.�Daar�kreeg�
ik�als�creatieve�thera-
pie�boetseren.�Nooit�
geweten�dat�ik�dat�
kon,�maar�ik�begon�en�
er�kwamen�allemaal�
mooie�dingen�uit�mijn�
handen.�
�
Thuis�ging�ik�hiermee�
door,�volledig�auto-�
didactisch.�Vrij�snel�
werd�ik�verliefd�op�
werken�met�brons.�Een�
kostbare�liefde,�want�
brons�is�ontzettend�
duur�en�ik�moet�het�
voorschieten�zonder�
de�garantie�dat�een�
werk�verkocht�wordt.�
Maar�het�is�het�risico�
waard,�vind�ik.��
�
Ik�kwam�erachter�
dat�ik�vrouw�wilde�
worden�en�negen�jaar�
geleden�heb�ik�de�
transitie�gemaakt.�Ook�
mijn�werk�is�veran-
derd.�Ik�maak�vooral�
vrouwfiguren,�open,�
dynamisch�en�verfijnd.�
De�laatste�tijd�vind�ik�
inspiratie�bij�legenda-
rische�personages�als�
Nefertiti�en�Medusa,�
echte�powervrouwen.”

marlène sjerps

Marcel�Meijer�is�in�
zijn�leven�maar�één�
jaar�weggeweest�uit�
Zandvoort�en�dat�was�
gedurende�zijn�tijd�
bij�de�marine.�Daarna�
kreeg�hij�een�win-
kel�en�begon�hij�de�
verhalen�te�verzame-
len�die�klanten�hem�
vertelden.�

“�Na�een�opleiding�tot�
speelgoedverkoper�
kreeg�ik�de�kans�een�
speelgoedwinkel�te�
openen.�Dit�werd�la-
ter�een�curiosawinkel�
en�die�heb�ik�twintig�
jaar�gehad.�Hier��
kwamen�mensen��
van�allerlei�pluimage�
binnen,�jong�en�oud,�
rijk�en�arm.�Zij�
deelden�lief�en�leed�
en�ook�verhalen�over�
Zandvoort.�Die�ver-
halen�en�beelden�zijn�
we�gaan�verzamelen�
en�inmiddels�hebben�
we�een�enorme��
collectie�opgebouwd.��
�
Ik�vertel�graag�over�
Zandvoort.�Het�is�echt�
mijn�dorp�en�onze�
geschiedenis�heeft�
ons�gevormd�tot�wat�
we�nu�zijn.�Door�onze�
rijke�geschiedenis�te�
blijven�delen,�hoop�
ik�dat�de�verhalen�
behouden�blijven.�
Zodat�de�jeugd�van�
nu�ze�later�door�kan�
vertellen.”

marcel meijer
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Toen�Teunard�van�der�
Linden�in�2012�werd�
beroepen�als�predikant�
van�de�oude�dorpskerk,�
wist�hij�niet�veel�over�
het�dorp.�Dat�veran-
derde�toen�hij�geboeid�
raakte�door�de�ge-
schiedenis�van�de�ooit�
grote�joodse�gemeen-
schap�in�Zandvoort.��
Hij�besloot�die�geschie-
denis�op�te�schrijven.

“�Er�was�veel�materiaal��
te�vinden�in�het�
archief�in�Haarlem.�
Dat�was�natuurlijk�
stimulerend.�Uiteinde-
lijk�heeft�het�onder-
zoek�geresulteerd�in�
twee�boeken�en�een�
tentoonstelling�over�
‘Joods�Zandvoort’.�Van�
half�juni�tot�half�sep-
tember�2016�stonden�
de�deuren�van�onze�
kerk�open�en�bezoekers�
uit�binnen-�en�buiten-
land�waren�diep�onder�
de�indruk�van�wat�we�
met�weinig�middelen�
hebben�laten�zien.��

Waar�ik�trots�op�ben,��
is�dat�het�verhaal��
terug�is�in�Zandvoort�
en�we�de�tentoonstel-
ling�met�acht�Zand-
voortse�verenigingen�
hebben�neergezet.�
Door�onze�krachten��
te�bundelen,�ontstond�
er�iets�heel�waarde-
vols.�Die�samenwer-
king�smaakt�naar�
meer!”

teunarD van Der linDen

Waarschijnlijk�door�
haar�Aziatische�
achtergrond�is�I�Fong�
Ernst-Chi�een�kei�in�
het�samenbrengen�
van�mensen�en�een�
groot�voorstander�van�
het�harmoniemodel.�
In�Zandvoort�zet�ze�
zich�veelvuldig�in�voor�
diverse�besturen�en�
commissies.�

“�Nadat�mijn�man�het�
Circuit�Park�Zandvoort�
overnam�en�wij�hier�
ook�kwamen�wonen,�
wilde�ik�mij�voor�
ondernemend�Zand-
voort�inzetten.�Door�
het�circuit�kwam�ik�
in�aanraking�met�veel�
verschillende�mensen�
en�daardoor�heb�ik�een�
groot�netwerk�opge-
bouwd.�Dat�netwerk�
zet�ik�graag�in�om�
Zandvoort�nog�mooier�
en�leuker�te�maken�
dan�het�al�is.

Op�dit�moment�maak�
ik�mij�binnen�het�
kernteam�hard�voor�
een�Ondernemers-/�
Innovatiefonds.��
Als�alle�Zandvoortse�
ondernemers�hieraan�
meedoen,�dan�kunnen�
we�prachtige�evene-
menten�en�andere�
promotie-uitingen�
organiseren.�Zo�zetten�
we�Zandvoort�nog��
beter�op�de�kaart�en�
daar�zal�uiteindelijk�ie-
dereen�van�profiteren.”

i fong ernst-chi

De bemiDDelaarDe preDikant


