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‘De Klink’
 Kwartaaluitgave van

GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

30e jaargang, nummer 118

Zoals bekend is er gedurende 

de Duitse bezetting onnoemelijk 

veel en onherstelbaar leed aan-

gericht. Ook Zandvoort is daar 

niet voor gespaard gebleven; 

ongeveer 5 procent van onze 

inwoners liet het leven. Over de 

(on)menselijke kant van deze oor-

log zijn sinds die tijd bibliotheken 

volgeschreven. 

Deze uitgave echter is gewijd aan 

de ingrijpende materiële gevol-

gen, dicht bij huis: de verwoes-

ting van een badplaats van allure 

door een bezettende macht en 

de gedwongen metamorfose. 

Mijn streven was een zo feitelijk 

mogelijk beeld te schetsen van 

ons dorp vóór, tijdens en na de 

oorlog: een overzicht van hoe het 

was en nooit meer werd. 

Ten behoeve van de zogenaamde 

Atlantikwall, die globaal liep van 

Noorwegen tot Zuid-Frankrijk 

(met als doel een invasie van-

uit zee te voorkomen) werd de 

bebouwing op de kuststrook 

geheel afgebroken. Voor Zand-

voort betekende dit, dat onze 

befaamde badplaats in een paar 

maanden tijd ontdaan werd van 

alle luxueuze hotels en pensi-

ons. Vele honderden woningen 

verdwenen eveneens of werden 

zwaar beschadigd. Het duinland-

schap werd binnen anderhalf jaar 

ontsierd door tientallen beton-

nen bunkers. Van de circa 9.500 

inwoners werd zo’n 80 procent 

geëvacueerd. Een kaalslag in alle 

opzichten, waarna alles anders 

werd.

Dit nummer van “De Klink” wil 

die metamorfose tonen. U ziet 

het bruisende Zandvoort uit de 

tweede helft van de dertiger 

jaren, de verwoesting, het deso-

late dorp kort na de bevrijding, 

toen er voornamelijk puin en 

kale vlakten restten en het prille 

begin van een modern opgezette 

badplaats.

 

Met beelden in een chronolo-

gisch, maar uiteraard niet geheel 

compleet overzicht; daarvoor 

veranderde er te veel. Voor een 

breder perspectief is onderaan de 

pagina’s een tijdlijn geplaatst met 

belangrijke gebeurtenissen uit 

die periode elders in de wereld.

Naast de feiten spreekt uit de 

foto’s de sfeer van het verloop 

van de oorlog: van neutraliteit 

naar een toenemende druk door 

de bezetting en het steeds grim-

miger wordende karakter, tot aan 

de uitgelaten stemming bij de be-

vrijding. Door weinigen gevierd, 

want wie woonde hier nog? 

De meeste beelden zullen bij 

ouderen en kenners van oud 

Zandvoort wel bekend zijn. Maar 

hierdoor krijgen de naoorlogse 

generaties een indruk van de 

grandeur van weleer en kunnen 

zij de diepe littekens die ontstaan 

zijn beter plaatsen.

Maar Zandvoort herrees en 

toonde zijn veerkracht: de we-

deropbouw werd al snel in gang 

gezet. De woningnood moest 

aangepakt worden en soberheid 

was troef. Een volslagen ander 

Zandvoort was het resultaat. 

Van de fraaie, ambitieuze plan-

nen werden uiteindelijk alleen 

de basiselementen uitgevoerd. In 

vrede, dat gelukkig wel.

Peter Bluijs 

Hoofdredacteur 

peter.bluijs@oudzandvoort.nl

Kaalslag aan de Kust
Zouden veel mensen  – geboren na de Tweede 

Wereldoorlog – zich realiseren hoe bevoorrecht 

wij zijn met 65 jaar vrede in ons land? Zelfs 

voor een deel van Europa gaat dit niet op.

1 De Klink, nummer 118, mei 2010, 65 jaar vrede
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1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931 1933

Verdrag van Versailles: verplichting Duitsland tot territoriale concessies en herstelbetalingen

Begin langdurige mondiale depressie

De Meerpaal
	 	 	 	Zandvoort	
1935	-	mei	1940
	 	 	 badplaats	van	allure

Deel 1

Van links naar rechts: 

een deel van het Oranje-

appartementencomplex, de 

water- of uitzichttoren, de 

winkeltjes en restaurants aan 

beide zijden van de levendige 

Strandweg, met aan het eind 

Hotel Driehuizen (gelegen aan 

de kop van de Kerkstraat). 

Rechts het fameuze luxehotel 

Groot Badhuis.

Aangezien de klok en de 

reclame van Turmac cigaretten 

in augustus 1936 op de 

watertoren werden aangebracht, 

zijn veel afbeeldingen goed te 

dateren. 

Wat een heerlijke dag op Zandvoort: genieten van 

zon, zee en strand met alle vermakelijkheden die 

daarbij horen.
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1934 1935 1936 1937 1938 1939 19401933

Nationaal-socialistisch regime aan de macht in Duitsland

Adolf Hitler gekozen tot Rijkskanselier van Duitsland en noemt zich der Führer

2	augustus

	 Zandvoort	vanuit	Zee

De Strandweg, met Hotel Driehuizen en daarachter 

de torenspits van de Hervormde Kerk, Hotel Groot 

Badhuis, Hotel Seinpost, Villa Marina en rechts 

Badhuis Zeeduin, vangt nog wat avondzon.

Op het strand staan de badkoetsjes van 

Badinrichting Neptunus uitnodigend opgesteld.

Foto: Anth. Bakels, 1939.
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1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940

Saarland “Heim ins Reich”

Rijnland weer bij nazi-Duitsland

De minder vaak 

gefotografeerde noordkant 

van de Strandweg met o.a. 

Paviljoen V.A.M.I. (een 

bekend merk roomijs). 

Deze sfeervolle opname 

geeft een aardig beeld 

van de zomermode in de 

dertiger jaren.
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1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941

Italië neemt Abessinië (huidige Ethiopië) in bezit

Japan valt Mandsjoekwo binnen. Tweede Chinees-Japanse oorlog (Bloedbad van Nanking)

de toets der vergelijking met de eerste hotels in de 

Europese badplaatsen glansrijk doorstaan”. 

Op deze foto van vlak voor de oorlog loopt een 

schelpenvisser blootsvoets naast zijn volle kar, 

staat de bus van Leo Kors uit Heemstede te 

wachten op gasten en wordt de richting op straat 

aangegeven door op het wegdek geschilderde 

pijlen.

Het hotel had een capaciteit van 200 bedden. 

De situatie in 2010: een kale duinvlakte 

links van de Rotonde (waar van 1953 tot 1987 

Hotel Bouwes stond) en een vestiging van 

Holland Casino.

Het “logement Groot Badhuis” was in 1828 

gesticht en had in de eerste jaren met de nodige 

moeilijkheden te kampen, vooral tengevolge van 

de Belgische opstand in 1830. Het herbergde 

oorspronkelijk zesendertig "logeerkamers" en acht 

badkamers, die als binnenbad fungeerden. 

In 1854 werd er een tweede verdieping op 

gebouwd, in 1905 werd de zogenaamde 

Kurhausvleugel (met concertzaal) toegevoegd en 

in 1919 werd op het hoofdgebouw wederom een 

verdieping gebouwd. 

In 1928, ter gelegenheid van het honderdjarig 

bestaan, schreef men: “Hotel Groot Badhuis kan 
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1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941

Japan valt Mongolië binnen

“Anschluss” Oostenrijk bij nazi-Duitsland

13	maart

Vanaf deze plek lopend over de 

boulevard in zuidelijke richting, 

komt men eerst bij Badhuis 

Zeeduin ofwel het Badhuis 

voor Minvermogenden. Ten 

behoeve van deze instelling voor 

“bleekneusjes” werd in de “Bazar 

ten Voordeele van het Badhuis voor 

Minvermogenden” in de Kerkstraat 

deels het geld verdiend. 

Dan volgt Hotel Beau Site 
(100 bedden), Boulevard Paulus 

Loot 7 (met vlaggen).

Daar waar in 1898 

door het K.N.M.I. 

een seinpost ingericht 

werd, verrees later 

pension “Oude 

Seinpost”. De heer W.H. 

Driehuizen bouwde op 

dezelfde plaats in 1920 

hotel “Seinpost”, dat 

beschikte over 140 

bedden.

De situatie in 2010: 

appartementencomplex 

Strandhotel heet.

Op het terras van 

Groot Badhuis is het 

goed toeven. Voor 

het publiek op de 

dansvloer is speciaal 

een kleed neergelegd 

zodat men stijlvol uit 

de voeten kan.

7 



1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942

Nazi-Duitsland bezet Sudetenland

Nazi-Duitsland bezet resterend deel van Tsjecho-Slowakije

1	oktober 15	maart

In 1933 werd aan de Boulevard Pau-

lus Loot de Gemeentelijke Zee- en 

Zonnebadinrichting Zuiderbad ge-

opend. Op 3 maart werd het werk 

aanbesteed; inclusief twee weken 

vertraging werd het Zuiderbad in 13 

weken gebouwd(!) en op de vrijdag 

voor Pinksteren geopend. 

Het was betonskeletbouw op een funde-

ring van betonputten en aan de voor- of 

strandzijde op betonpalen. De badinrich-

ting omvatte 100 kleedcabines, douches, 

een EHBO-post en een strandbuffet (of 

uitgifteloket). Op de bovenste verdieping 

bevond zich een restaurant dat het gehele 

jaar geopend was, met een groot dakter-

ras. Het Zuiderbad was vooral in trek bij 

het meer welvarende deel van de bevol-

king. Het strand daar was afgebakend en 

er was toezicht tijdens het baden. Voor 

extra comfort was zelfs het grote halfronde 

strandterras zo vlak mogelijk aangelegd.

Het langgerekte gebouw aan de bovenzijde 

met de naam “Het Buitenverblijf”, aan de 

Brederodestraat 125A, dateert van 1932. 

Dit complex bestond uit vijfendertig zomer-

woningen met bijgebouwen.

Alle afgebeelde huizen zijn gedurende de 

bezetting afgebroken.

De situatie in 2010: iets noordelijker dan 

het voormalige Zuiderbad ligt nu reddings-

post Ernst Brokmeier.

De zuidboulevard, Paulus Loot, vanuit zee gezien. 

Opvallende gebouwen zijn Hotel Noordzee en het

 op het strand gelegen Zuiderbad. 

Foto: Anth. Bakels, 1939.

Zuiderbad
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1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942

Litouwen draagt “vrijwillig” Memmelland over aan nazi-Duitsland

Einde Spaanse burgeroorlog, fascistisch regime aan het bewind

22	maart

28	maart 9 



Cense & Van Lingen bekijkt het onroerend goed 

ook vanuit andere invalshoeken

Jhr. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort

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



1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943

Italië lijft Albanië in

Duits-Sovjetrussisch niet-aanvalsverdrag

23	augustus

Cense & Van Lingen bekijkt het onroerend goed 

ook vanuit andere invalshoeken

Op het strand, voor de Boulevard Barnaart, ten 

noorden van het Grand Hotel, werd in 1931 het 

Noorderbad gesticht. Het langgerekte, populaire 

strandpaviljoencomplex omvatte een café-dancing 

en diverse terrassen en werd in 1933 verrijkt met 

een wedstrijdzwembad. Het gehele complex was 

uit hout opgetrokken, op het zwembad na, dat 

de oorlog doorstond en tot in de zeventiger jaren 

werd gebruikt. Aandeelhouders waren Tweka 

(badpakken), de Bijenkorf en V.A.M.I. (roomijs).

De situatie in 2010: 

Strandpaviljoen-

restaurant Riche.

noorderbad
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1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

Nazi-Duitsland valt Polen binnen

Engeland, Frankrijk en Britse dominions verklaren Duitsland de oorlog

1	september

3	september

Twee bekende 

middelgrote hotels in de 

directe omgeving van 

het Grand Hotel: 

het Carlton, 

Boulevard Barnaart 2 

en Verhoef op nummer 

3 hadden beide een 

capaciteit van 50 

bedden.

De in 1930 verbrede Boulevard de Favauge met het Casino, gelegen op de scheidslijn met de Boulevard 

Barnaart. Vervolgens Pension Paula (waar in 1884 keizerin Sissi van Oostenrijk logeerde), de hotels 

Verhoef en Carlton met het iets verderop gelegen Grand Hotel.
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1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

USSR bezet oostelijk deel van Polen

Nazi-Duitsland en USSR verdelen Polen
 USSR valt Finland binnen

30	november1	september

3	september

Het Grand Hotel, in zijn nadagen
Foto: Anth. Bakels, 1939.

Het eens zo luxueuze hotel, vroeger bekend als Wüst, gelegen aan 

Boulevard Barnaart 6, had in zijn glorietijd - tussen 1880 en 1914 - 

een accommodatie van wel 260 bedden. Het behoorde tot de beste 

hotels van Europa! Wie goed kijkt ziet reeds de aftakeling. 

De situatie in 2010: ongeveer hier staat het NH-Hotel.

Het Grand Hotel, gefotogra-

feerd door Anth. Bakels in 

1939, vanuit het gemeentelijke 

wandelpark met vijver. De vijver 

werd in 1934 gegraven.Het was 

een project in het kader van 

de werkverschaffing door de 

Dienst Uitvoering Werkloosheid 

gedurende de grote crisis in de 

dertiger jaren. 

Na de oorlog stond hier tot 

1987 het bekende restaurant De 

Vijverhut. In deze periode werd 

op de vijver veel geschaatst. 

De situatie in 2010: de vijver 

is onderdeel van Sun Parcs, tot 

voor kort bekend als Center 

Parcs.
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Eetcafé Boomerang Passage 46-48
Tel. 023 - 571 92 13 2042 KV Zandvoort

Fijn dineren in 

Australische sferen

bruna
Bruna Balkenende

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

Winkelcentrum
Jupiter

Haltestraat Zandvoort

Een gezellig centrum voor:
 Speelgoed
 Kadootjes
 Meubels
 Herenkleding
 Kindermode

 Huishoudelijk
 Bloemen en Planten
 Kinderschoenen
 Sport
 Snoep
 Een hapje

Voor ieder wat wils
KOM EENS LANGS!!
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19441937 1938 1939 1940 1941 1942 1943

Nazi-Duitsland valt Denemarken en Noorwegen binnen

Nazi-Duitsland valt Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk binnen (Blitzkrieg)

10	mei9	april

In 1913 besloten de gebroeders 

Eltzbacher, bekend als initiatief-

nemers van de spoorverbinding 

van Haarlem naar Zandvoort en 

eigenaren van het eerste Kur-

haus (samen met de Passage 

gebouwd in 1880) tot de bouw 

van een kleiner en moderner 

Kurhaus op dezelfde plaats aan 

de Boulevard de Favauge. 

Later vestigde A. Tuschinsky er 

een groot vermaakcentrum met 

in de rechtervleugel een bar, in 

de linkervleugel een casino waar 

het behendigheidsspel Straperlo 

gespeeld kon worden en aan 

de zeekant een ruimte voor een 

mondain cabaret-dansant.

Flaneren over de boulevard 

of even uitrusten en genieten van het 

uitzicht. Uit de Zeestraat (die nog tot 

aan de zee loopt!) rijdt paard en wagen, 

rechts liggen de (naar de kleur van de 

gevels genoemde) Mosterdhuizen en 

links Pavillon Riche. Wanneer je op dit 

punt de boulevard oversteekt kom je 

direct uit op een brede afgang naar het 

strand.

het	casino,	voorheen	kurhaus
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1937 1938 1939 1940 19411 1942 1943 1944

Bombardement Rotterdam door Luftwaffe

Nederland capituleert m.u.v. Overzeese Gebiedsdelen

14	mei

15	mei

oranjeflat 

Foto: Anth. Bakels, 1940. 

De geschiedenis van dit moderne complex is verbonden met die van 

het Groot Badhuis. De in 1834 te Waldeck geboren Carl Kaufmann 

verhuisde in 1874 naar Zandvoort, dat een belangrijke naam kreeg 

als "geneeskrachtig zeebad", o.a. door toedoen van dokter Mezger. 

Kaufmann begon als gerant van het Groot Badhuis, werd in 1879 

ontslagen (omdat hij zelf ook vakantieverblijven verhuurde) en liet 

in korte tijd Hotel d’Orange bouwen. Binnen enkele jaren genoot dit 

hotel groot aanzien. Vlak voor 1914 kwam het in andere handen, 

had te lijden van een gestage achteruitgang en werd in 1937 

omgebouwd tot een modern appartementencomplex.

De situatie in 2010: 

flats aan de Boulevard de Favauge tot aan het Schuitengat.
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1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

Begin evacuatie Britse en Franse troepen uit Duinkerken

België capituleert

26	mei

28	mei

Vanaf het station 

voerde de aantrekkelijke 

Zeestraat, via uitnodigende 

winkels, rechtstreeks naar 

de brede strandafgang.

Hier de kop van de 

Zeestraat, gezien vanaf 

de boulevard, met rechts 

de Burg. Engelbertsstraat 

en vervolgens de Van 

Heemkerckstraat.

Dan volgt ook aan de 

rechterkant (niet zichtbaar) 

de nog bestaande 

Stationsstraat, die aan de 

andere kant overgaat in 

het Stationsplein.

Plattegrond 

Zandvoort 1940
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vereniging 
van hoveniers en 

groenvoorzieners 

 vhg 

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

De specialist in al uw Bloemwerken......

Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060

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

Brilmode

Oogmeting

Zonnebrillen

Contactlenzen

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

Zandvoort Optiek

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel: 023-57 17093

Versteege’s IJzerhandel

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

SLOTEN- EN
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort

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

18 www.oudzandvoort.nl



Op de bres
voor behoud van het mooie, 

en
ontwikkeling van het goede

in en voor Zandvoort

Actief meedoen en / of meedenken?
Bel fractievoorzitter Carl Simons 

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

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

9 mei: Ge TiTulaer

 Genootschap “Oud Zandvoort”
&

Bibliotheek Duinrand

organiseren een presentatie van het boek

Scheefgegroeid

“Scheefgegroeid” is het verhaal van Ben Rubs, een 
kleine wat ongelukkig gebouwde man, die zijn 
hele leven op zoek blijft naar zijn ware identiteit. 
Hij wijt alles wat in zijn bestaan is misgegaan aan 
de Tweede Wereldoorlog. Op aanraden van zijn 
therapeute schrijft hij voor haar een aantal scènes 
uit zijn leven op. 

De verschillende episodes spelen zich o.a. af in 
Zandvoort. 

"Scheefgegroeid" is het aangrijpende verhaal van 
de ontwrichtende werking van een oorlog, welke 
nog dagelijks doorsijpelt in het bestaan van de 
hoofdpersoon. 

De schrijver Fred Dukker zal zijn boek bespreken 
op dinsdag 4 mei 2010 om 14.30 uur

in de bibliotheek te Zandvoort
Prinsesseweg 34

Toegang GRATIS
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1938 1939 1940 1941 1942 1943 1943 1945

Seyss Inquart wordt Reichskommissar van Nederland. Nederland provincie van het Derde Rijk

Noorwegen capituleert

9	juni28	mei

mei 1940  najaar 1942
	 de	eerste	jaren	van	de	beZetting

Deel 2
10 mei 1940 in het Raadhuis

Aan de hand van zijn - originele – aantekeningen 
herinnert de heer W.M.B. Bosman (gemeente-
secretaris van Zandvoort, 1940 tot 1968) zich de 
vergadering van het College van Burgemeester 
en Wethouders van Zandvoort op de eerste oor-
logsdag, 10 mei 1940. Des morgens vroeg was hij 
reeds door een buurman, de heer Leefsma, op de 
hoogte gesteld van de inval van de Duitse troepen 
in ons land. Kort daarna, om 8 uur, was het voltal-
lige college van B & W onder voorzitterschap van 
burgemeester H. van Alphen in vergadering in het 
Raadhuis bijeen. Aan het gesprek werd deelgeno-
men door de wethouders A.J. van der Moolen en C. 
Slegers, alsmede de heer Bosman als waarnemend 
secretaris. De voorzitter schetste de algehele situ-
atie in ons land als gevolg van het uitbreken van de 
oorlog enkele uren daarvoor en veronderstelde dat 
weldra ook Zandvoort hierin betrokken zou wor-
den. Het college nam een aantal besluiten en de 
voorzitter was overtuigd van de hulp die hij hierbij 
zou ontvangen, wethouder Van der Moolen behar-
tigde de financiële zaken en aangelegenheden be-
treffende voeding en levensmiddelenbeheer vielen 
onder wethouder Slegers. De maatregelen die met 
directe ingang genomen werden waren:
 
-  de gemeentelijke rekeningen en de kas moesten 

per 10 mei opgemaakt en afgesloten worden. 
Hetzelfde gold voor het Gas- en Waterbedrijf, 
waartoe directeur A.A. Cense opdracht kreeg;

-  zo spoedig mogelijk moest een kasgeldlening 
aangetrokken worden;

-  alle varkens in de gemeente moesten geregi-
streerd en geteld worden;

- levensmiddelen mochten het dorp niet verlaten 
en slechts in beperkte mate verkocht worden om 
hamsteren te voorkomen;

-  de Dienst van Publieke Werken kreeg opdracht 
om de kelder van het Raadhuis en het gebouw 
van Publieke Werken te versterken;

-  de sirene op de remise moest ingeschakeld wor-
den;

-  het personeel van de reinigingsdienst moest be-
schikbaar blijven voor een luchtbeschermingstaak;

-  op nader aan te wijzen plaatsen moesten loop-
graven gemaakt worden.

Verder besloot het college om de scholen niet te 
sluiten - behalve de openbare kleuterschool - en om 
het aan de beslissing van de ouders over te laten 
of ze hun kinderen wilden thuishouden. Aangezien 
de gemeente Zandvoort in een groot evacuatieplan 
opvanggemeente was voor de gemeente Bussum, 
werd een ontvangstpost voor evacués ingericht. 
Aan het einde van de vergadering informeerde 
wethouder Slegers of de Zandvoortse bevolking de 
beslissingen van het college en de bevoegdheden 
wel zou erkennen. Kort en krachtig antwoordde 
voorzitter Van Alphen overtuigend:"Zonder twij-
fel". Wanneer burgemeester Van Alphen niet meer 
als zodanig zou kunnen optreden, zou de leiding 
van de gemeente berusten bij wethouder Slegers; 
wanneer deze uitgeschakeld werd zou hij worden 
vervangen door wethouder Van der Moolen. Ver-
volgens riep de burgemeester om negen uur het 
personeel van de gemeentesecretarie op zijn kamer 
en zei hen dat ons land in oorlog was en dat we 
daardoor onze vrijheid kwijt waren. Hij riep hen op 
collegiaal te zijn en hun plicht te vervullen voor de 
gemeente en voor de bevolking van Zandvoort. Met 
deze oproep eindigde deze korte bijeenkomst.  
 Als detail herinnert de heer Bosman zich nog dat 
Helena Koper (dochter van Piet van 't Wapen) die 
werkzaam was bij de secretarie, haar emoties niet 
meer kon bedwingen en begon te huilen.
De Klink, april 1990.
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1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Italië verklaart oorlog aan Frankrijk en Engeland

USSR bezet Baltische staten (Estland, Letland, Litouwen) en later 
Bessarabië (Moldavië) en deel van Roemenië

10	juni

17	juni

De stabiliteit van de Nederlandse 

geldcirculatie, die de overheid 

in de periode van neutraliteit na 

augustus 1939 nog had kun-

nen handhaven, werd door de 

Duitse inval op 10 mei 1940 

ruw verstoord. Op 13 mei 1940 

begaf koningin Wilhelmina zich 

met de regering naar Londen. 

Vandaaruit konden de overzeese 

gebiedsdelen bestuurd worden 

en plannen gemaakt worden om 

met behulp van de geallieerden 

het land te bevrijden.

Na de Duitse inval gingen in 

Nederland de effectenbeurzen 

dicht; de betalingsverplichting 

van de banken werd opgeschort 

en aan het geldverkeer met het 

buitenland kwam door middel 

van een deviezennoodmaatregel 

een einde. 

Na 10 mei begon het publiek, 

nog meer dan voor de Duitse 

inval, het grote zilvergeld vast 

te houden, zodat daaraan een 

tekort ontstond. Dit tekort werd 

zo ernstig dat verschillende 

instanties, gemeenten en provin-

cies, het nodig achtten noodbil-

jetten uit te geven. De centrale 

overheid gaf hier toestemming 

voor op 11 mei. In Zandvoort 

werd er op 13 mei 1940 voor 

fl. 50.000,-- aan noodgeld ge-

drukt, in coupures van fl. 1,--, 

fl. 2,50 en fl. 5,--.

In juni gingen de beurzen weer 

open en op 14 juli kwam er een 

einde aan de opschorting van 

de betalingsverplichting van de 

banken en aan het gebruik van 

de noodbiljetten.

Praktisch al het noodgeld werd 

na inname naar het Departe-

ment van Binnenlandse Zaken 

opgestuurd, waar het vernietigd 

werd. Voor de eigen collectie - 

maar ook voor de verzameling 

van onder andere De Nederland-

sche Bank - werden echter van 

elke uitgifte enkele exemplaren 

bewaard.           Arie Koper

noodgeld

Advertentie uit de krant van 11 mei 1940
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1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Frankrijk tekent wapenstilstand met nazi-Duitsland, deel Frankrijk blijft onbezet, met Vichy-regering

Italië valt Egypte binnen

22	juni 13	september

Op de dag van de capitulatie van Nederland verscheen reeds de eerste 

bekendmaking! Er zouden er nog vele volgen.
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1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

(Lucht)slag om Engeland (“Battle of Britain”)

augustus/september

Café-restaurant Mustert

Links in beeld lopen twee Duitse militairen. Waarschijnlijk is dit een 

opname uit de zomer van 1940, want er zijn bij de Strandweg nog 

geen wegversperringen en verdedigingswerken geplaatst.
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1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

Nazi-Duitsland valt Griekenland en Joegoslavië binnen

Nazi-Duitsland valt de Sovjet Unie binnen (Operatie Barbarossa)

4	april 22	juni

Op 13 maart 1942 vertrokken gedwongen 152 Joodse gezinnen 

(450 Joodse Zandvoorters) naar Amsterdam, waarna zij op verder 

transport gesteld werden. Slechts 21 personen overleefden de 

verschrikkingen en 17 keerden terug naar Zandvoort.

De situatie in 2010: op de hoek van de Van Heemskerckstraat 

met de Dr. Mezgerstraat staat een monument, op de plaats van de 

vroegere synagoge.

Op 17 augustus 1922 werd 

de synagoge aan de 

Dr. Joh. G. Mezgerstraat 

ingewijd. Hieraan bestond 

grote behoefte, daar de 

Joodse gemeente in onze 

badplaats vrij aanzienlijk was.

In de nacht van 4 op 5 

augustus 1940 werd het Joodse 

Gebedshuis door onbekenden 

opgeblazen. De diensten 

werden voortgezet in de 

Brugstraat, later in de 

Kostverloren en aan de Tolweg.

Op deze 

luchtopname uit 

begin dertiger 

jaren is de 

synagoge goed 

te zien: een 

tiental meters 

van de kruising 

Dr. Mezgerstraat 

en Dr. Smitstraat 

(deze straat liep 

door tot aan de 

Boulevard de 

Favauge).
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1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

Beleg van Leningrad (huidige Sint Petersburg, Rusland)

Duitsers nemen Odessa in (Rusland)

20	augustus oktober

Door de intrek van Duitse 

militairen is Hotel Noordzee 

verworden tot een legerkwartier, 

compleet met prikkeldraad, 

wachtpost en een medische 

hulppost op de eerste etage. 

Op het strand staan nog 

de tenten van C. Koper en 

A.C. ten Broeke. 

Foto uit 1940 of ‘41.

De inwendige mens moet ook be-

diend worden. Een open vrachtwa-

gen, volgeladen met brood op het 

parkeerterrein van Hotel Noordzee. 

Links op de veldkeukenkar staat het 

een of ander dampend te koken. Op 

de achtergrond de Marisstraat en 

de De Wittstraat. Een aantal huizen 

lijkt al ontruimd te zijn, daar de 

gebruikelijke vitrage ontbreekt.

Brood! 
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1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

Duitse aanval op Moskou wordt gestaakt

Japanse aanval op VS-vloot, Pearl Harbor, Hawaii

5	december

7	december

Het oudste hotel op Zandvoort, 

gelegen aan de kop van de Kerk-

straat, nummer 1, opende in 

1826 zijn deuren. Stichter was 

Willem Driehuizen, een tuinder 

uit de Bollenstreek, die vóór die 

tijd naar Zandvoort kwam om 

zeesterren te kopen voor de be-

mesting van zijn teellandjes, die 

destijds overal in het duingebied 

voorkwamen.

Een vleugel van een Duits tweemotorig vliegtuig wordt geborgen op het Zandvoortse strand.

Een peloton militairen van de bezetter poserend op 

de Zeereep. De groepsfoto is van 27 augustus 1941.

Soldaat ter hoogte van de brede strandafgang bij de 

Zeestraat. Het gebouw rechts is Pavillon Riche, gelegen 

op de hoek van de Zeestraat met Boulevard de Favauge.

Gedurende de laatste jaren van het bestaan was het befaamde hotel Driehuizen omgedoopt 

in Gastwirtschaft “Im Weissen Rössl”. Links van het etablissement, voor het Im Storchennest 

(Ooievaarsnest) loopt een Duitse militair. Opname waarschijnlijk uit 1941.
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1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

De VS en Groot-Brittannië verklaren Japan de oorlog

Nazi-Duitsland verklaart de oorlog aan de VS

8	december

11	december

Wil je op een warme dag naar het strand, dan mag dat niet meer….

Vanaf 1 mei 1942 is het verboden gebied.

Een “gesperde” Strandweg door middel 

van de zogenaamde Spaanse ruiter met 

een op wacht staande Duitse dienst-

plichtige. De familie Raditch staat hier 

nog vrolijk voor hun zaak. 

De opname is uit 1942.

Een vleugel van een Duits tweemotorig vliegtuig wordt geborgen op het Zandvoortse strand.
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1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

Japan valt Nederlands-Indië binnen

U-boot offensief langs Amerikaanse oostkust (Operatie Paukenschlag)

10	januari

19	januari

Kabelwachters op het Gasthuisplein 

in de strenge winter van 1942-’43. 

Vanaf november 1942 moest er 

verplicht wacht gelopen worden.

Van deze gebouwen stond alleen 

de woning rechts, op de hoek 

Gasthuisplein/Gasthuisstraat, er na 

de oorlog nog.
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1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

Nederlands-Indië bezet door Japanners. Nederlanders worden geïnterneerd

Duitse luchtaanvallen op Engelse steden

9	maart 23	april

door Martin Kiefer

Als gevolg van een verordening van 17 september 1941 was het niet meer toe-

gestaan om namen van levende leden van het Koninklijk Huis te gebruiken.

Verandering straatnamen 
in de oorlog

De letterlijke tekst van de verordening:

Wilhelmina van Oranje-Nassau houdt, 

zonder iets geleerd te hebben uit den 

loop der gebeurtenissen, halsstarrig 

vast aan het bolsjewistisch-kapitalis-

tisch front en plaatst zichzelf daarmede 

buiten de gemeenschap van het nieu-

we Europa. Zij richt tot het Staatshoofd 

en de weermacht van het Groot-Duit-

sche Rijk verbazingwekkende scheld-

woorden. Zij spoort uit de verte de 

Nederlanders op onverantwoordelijke 

wijze aan tot het plegen van daden van 

geweld tegen de bezettende macht, 

welke slechts de hardste represailles 

tengevolge zouden hebben ... 

Het noemen of gebruiken van namen 

der levende leden van het huis Oranje-

Nassau door economische en niet-eco-

nomische vereenigingen en stichtingen, 

openbare en particuliere instellingen 

en inrichtingen, alsmede in firmanamen 

en als aanduiding van een handelsarti-

kel, is verboden. 

Naar aanleiding hiervan bepaalde de Commissaris-Generaal 

voor Bestuur en Justitie op 3 en 21 januari 1942, dat in 

straatnamen enz. de namen Wilhelmina, Juliana, Beatrix, 

Irene en Bernhard dienden te worden gewijzigd in “niet aan 

den tegenwoordigen tijd ontleende namen”. 

Als gevolg hiervan zag Burgemeester Van Alphen 

(waarnemend voor de gemeenteraad) zich genoodzaakt 

om op 26 februari 1942 de naam Julianaweg te wijzigen 

in Menderweg en die van de Wilhelminaweg in Van 

Haemstedeweg. De heer Van Alphen werd overigens op 

17 november 1942 door de Duitse bezetter uit zijn ambt 

ontheven en vervangen door de NSB-burgemeester van 

Bloemendaal, J.W. Zigeler. 

Direct na de bevrijding, al op 5 mei 1945, 

werden de oude namen weer in ere hersteld.
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Vanhier is een veelzijdig kantoor op het 

gebied van accountancy, fiscaliteit en advies. 

Door onze uitgebreide vakkennis én 

nuchtere mentaliteit helpen we iedere 

ondernemer met vraagstukken op financieel 

of administratief gebied. Want ons uit-

gangspunt blijft: een onderneming voeren 

is al ingewikkeld genoeg, dan kun je beter 

met beide benen op de grond staan.

 DGA/MKB-advies  administratieve diensten  fiscale diensten

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

Adres	 :	 Kostverlorenstraat	121
Postadres	 :	 Postbus	286
	 	 2040	AG	Zandvoort

e-mail	 :	 notarissen@zandvoort.knb.nl

Telefoon	 :	 (023)	571	68	41
Telefax	 :	 (023)	571	20	88
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De technische dienst van Beach Net heeft ruim 15 jaar ervaring met computers. Met gepaste trots
kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en exotische computers kunt bestellen bij Beach Net.

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

 Zelfs de moeilijke taak, uw data terug te halen bij een crash, is één van de specialiteiten van onze
 technische dienst van Beach Net. Kortom, Beach Net het adres voor u en uw computer.

Reparatie & Onderhoud
Verkoop & Assemblage

Internet

Haltestraat 61 2042 LL Zandvoort
Geopend van dinsdag t/m zaterdag 12.00 tot 19.00 uur

Tel 023-5730749 / 06-41286175 Email: info@beachnet.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM
Administraties en belastingzaken

Voor ondernemers en particulieren

Voor de verzorging van onder andere uw:

* financiële administratie
* loonadministratie

* aangiften loon- en omzetbelasting
* aangiften inkomstenbelasting

* aangiften vennootschapsbelasting
* fiscale adviezen

Burgemeester Engelbertsstraat 8
2042 KN Zandvoort

Telefoon 023 - 5736028
Telefax 023 - 5736029
Mobiel 06 11325410

E-mail hampaap@hetnet.nl

KOuD HÉ?
UW CV UIT BEDRIJF? 

DAN KOM IK IN BEDRIJF!

TON BAKKER
CV-installatiebedrijf & onderhoud

storingen alle merken

Van Lennepweg 131
2041 LM Zandvoort

023-5720152
06-40295213

margaenton@casema.nl
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1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947

Eerste bombardement door VS op Tokyo (“Doolittle Raid”)

Eerste grootschalig Brits bombardement op Keulen

april 30	mei

najaar 1942 tot mei 1945
	 de	verwoesting

Deel 3

Om vrij schootsveld te krijgen voor de Atlantikwall/Westwall gelastte de bezetter 

de sloop van alle gebouwen aan de boulevard en de direct aangrenzende straten. 

Een ingrijpende maatregel die Zandvoort (en andere kustplaatsen) voor altijd zou 

veranderen. Op 14 november 1942 werd hiermee begonnen. Een week eerder, op 

6 november, was de officiële afkondiging van de evacuatie uit Zandvoort.

Het bekende café-

restaurant aan de 

Strandweg werd in 1924 

gebouwd in opdracht 

van E. Baron Von der 

Heydt, naar een ontwerp 

van de Duitse architect 

Bernhard Hoetger. Onder 

het gebouw was een 

grote expositieruimte, 

die ook als lunchroom 

diende, vandaar de naam 

“Museum Lunchroom”, 

die al snel veranderde in 

het beter in het gehoor 

liggende M.U.L.E.R.U.

Gebouw MULERU verscholen achter een 

camouflagenet
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