Groot badhuis
Het eens zo majestueuze hotel wordt geheel
gestript:

deuren,

kozijnen,

leidingen,

balken,

trappen enz. worden verwijderd. Wat rest wordt
met de grond gelijk gemaakt. De Strandweg is, op
het toiletgebouw na, compleet gesloopt.

Op

het

strand

zijn

betonnen

versperringen

geplaatst. Uiterst rechts het toiletgebouw.

Een treurig slotakkoord voor de concertzaal.

“Battle of Midway”, Amerikaanse vloot verslaat Japanse vloot. Keerpunt oorlog in Azië
Duitsers nemen Sebastopol (de Krim) in

1940

1941

1942

1943
4 juni 10 juli

1944

1945

1946

1947
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Kerkstraat

Beeld van de verwoesting aan
de kop van de Kerkstraat, begin
1943. Daar waar Anth. Bakels in
1874 zijn eerste zaak had, staat
alleen nog het geraamte. Direct
rechts van de boom is de Buureweg zichtbaar, links daarvan
staat het laatste – en nu nog
bestaande - winkelpand.
Wanneer al het puin geruimd is
ziet het er kaal en leeg uit. Achter de prikkeldraadversperring
ligt een mijnenveld, waarvoor
het bord waarschuwt.

Geallieerden landen op Sicilië (Italië)
Begin slag om Stalingrad (huidige Volgograd, Rusland)

1940
34

1941

1942
10 juli

1943
13 september

1944

1945

1946

1947

het Dorpsplein
Zicht op de vernietiging vanuit de
Westerstraat, Zuidbuurt.

De Britse generaal Montgomery verslaat Rommel bij El Alamein (Egypte). Keerpunt oorlog in Afrika
Duitse troepen geven zich over in Stalingrad. Keerpunt oorlog in Europa

1940

1941

1942

1943
25 september

1944
1 februari

1945

1946

1947
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Gasthuisplein

Begin 1943.
Het Gasthuisplein voor
het laatst in oorspronkelijke gedaante. De
bevolking is al geëvacueerd. Links is “Ons
Huis” aan het Dorpsplein zichtbaar. Van alle
gebouwen op deze foto
is dat het enige dat
gespaard is gebleven.
De grootste boom op
het plein zou de oorlog overleven en staat
heden ten dage nog op
(bijna) dezelfde plaats.

Van mei tot september

Na hun vertrek werd

1943 was het eerste

tot februari 1945 een

bataljon Brits-Indische

800 man sterk bataljon

militairen van het

Georgiërs in Zandvoort

regiment “Freies

gelegerd.

Indien” in Zandvoort

Na Zandvoort

gelegerd. Zij waren

werden zij naar

in Duitse dienst. De

Texel overgeplaatst.

soldaten waren veelal

De Georgiërs, die

bebaard en getooid

gedwongen deel

met een kleurige Sikhs-

uitmaakten van de

tulband en zagen er

Duitse bezettingsmacht,

zodoende opvallend uit.

kwamen op 5 april

Wegens de grote

1945 in opstand tegen

belangstelling van (en

de Duitsers. In de vijf

voor) het vrouwelijk

weken durende strijd

schoon ….. werd deze

lieten 565 van de 800

bekendmaking op 8 mei

Georgiërs het leven.

1943 uitgevaardigd.

Duitsers en Italianen in Noord-Afrika geven zich over aan de Britten
Grootschalige bombardementen op Ruhrgebied

1940
36

1941

1942

1943

1944
13 mei
17 mei

1945

1946

1947

Van wat bleef staan,
werd na de evacuatie
al het bruikbare
materiaal gesloopt
en gestolen. Hier
een blik op de
desolate resten van
de (toenmalige)
Piet Heinstraat,
Prinsenhofstraat en
Stationsstraat.

Slag om Koersk (USSR). Grootste tankslag uit de geschiedenis
Leningrad wordt ontzet

1940

1941

1942

1943
juli

1944
27 januari

1945

1946

1947
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De resten van woningen op de Burg. Engelbertsstraat.
Op de achtergrond de Oranjeflat en de uitzichttoren.

A

1943

Oranjeflat en watertoren wachten nog op hun vernietiging. In de verte staat Pavillon Riche, gelegen
op de hoek van de Boulevard de Favauge en de
Zeestraat. Alle gebouwen op deze foto zullen nog
onder de slopershamer vallen.

Met op de voorgrond een mijnenveld, een blik op
de desolate panden aan de Burg. Engelbertsstraat,
tussen de Piet Heinstraat en de Zeestraat.

Strijd om Iwo Jima en Okinawa (“Island hopping”)
Russische troepen heroveren Sebastopol

1940

1941

1942

1943

1944
februari

38

1945
9 mei

1946

1947

Op onderstaande foto
van 1929 is goed te
zien waar pand A gesitueerd is: namelijk aan
het eind van de Burg.

A

Engelbertsstraat.
Rechts van de lijn is alles met de grond gelijk
gemaakt. (Op deze
foto ontbreekt nog
een aantal panden dat
tussen 1929 en 1940 is
gebouwd).
De straat die zuidelijk

De straat oostelijk van de Burg.

bebouwing - van de aardbodem is

ligt van de Zeestraat en daar pa-

Engelbertsstraat, aansluitend aan

verdwenen. Vervolgens komt de

rallel aan loopt (ook tot aan zee)

de Zeestraat, is de Van Heems-

Stationsstraat.

is de Piet Heinstraat.

kerckstraat die - inclusief alle

A

Het gebouw op de foto met de letter A is Burg. Engelbertsstraat 23. Op de voorgrond bij het
ANWB-bord de Zeestraat, die naar rechts toe richting zee loopt. Het donkere pand rechts, dat
op de hoek Zeestraat / Dr. Mezgerstraat ligt, was jarenlang een kinderpension.
Het donkere deel is geheel afgebroken.

D-day (Operatie Overlord), meer dan 250.000 Amerikaanse, Canadese,
Engelse militairen landen in Normandië o.l.v. generaal Eisenhower
Eerste V-1 aanvallen op Engeland

1940

1941

1942

1943

1944

1945
6 juni
13 juni

1946

1947
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, hou ten latt en bij
bij koz ijne n, trap pen bij trap pen
“O rdn un g mu ss sei n”: koz ijne n
.
rig geo rde nd voo r her geb ruik
latt en enz . De rava ge wer d keu

de Dr. Me zge rstr aat zijn
De hui zen tuss en dez e stra at en
Opn am e van af de Par alle lwe g.
aan van de won ing en gel ekijk t me n teg en de ach terk ant
ree ds afg ebr oke n. Ver volg ens
illon Rich e. Het geb ouw
e. Uite rst link s (ne t zich tba ar) Pav
gen aan de Bou leva rd de Fav aug
de Fav aug e 20).
rech ts is Hot el Doe len (Bo ulev ard

Herkenbaar zijn de woningen in de bocht van de huidige
Burg. Engelbertsstraat en de Van Heemskerckstraat.

Mislukte aanslag op Adolf Hitler
Bevrijding Parijs

1940
40

1941

1942

1943

1944

1945
20 juli 24 augustus

1946

1947

17 september 1943
De water- of uitzichttoren stond aan het Vuurtorenpad, tussen Hotel d’Orange
(de latere Oranjeflat) en de villa van baron Von der Heydt en werd gebouwd op
bijna dezelfde plaats waar tot 1907 de vuurbaek stond.
Zandvoort werd in 1912 aange-

opgeleverd. In 1937 werd de toren

Een kleine 200 personen waren

sloten op het waterleidingnet van

van een klok en de bekende reclame

hiervan getuige. Hierna heeft men

Haarlem.

voor Turmac cigarettes voorzien.

drie maanden nodig gehad om de

De bouw van de toren was nood-

constructie van gewapend beton te

zakelijk om de grote, op de duinen

Op 9 maart 1940 kregen schilders

gelegen hotels te verzekeren van

van de dienst Publieke Werken de

voldoende waterdruk. De toren was

opdracht om het koepeldak te voor-

Rechts staan op het Gasthuisplein

een ontwerp van architect Poelgeest

zien van het rood-wit-blauw van de

een paar gebouwen die de verwoes-

uit het Zeeuwse Goes. Het werk

Nederlandse vlag. Enkele maanden

ting hebben overleefd: de woning

werd opgedragen aan de “Holland-

daarna werd dezelfde dienst ge-

links op de hoek Gasthuisplein/Gast-

sche Maatschappij tot het maken

dwongen om dit werk weer onge-

huisstraat en het toen al bekende

van werken in gewapend beton”.

daan te maken.

"Wapen van Zandvoort".

slopen.

De situatie in 2010: er ligt op de

De top bevond zich op 38 meter boven NAP en een wenteltrap van 120

Op de snikhete vrijdag van 17

parkeerplaats van het De Favauge-

treden voerde de bezoeker naar een

september 1943 om 14.00 uur ’s

plein een herinneringssteen, precies

restaurant met uitzichtbalkon.

middags werd de toren opgeblazen,

daar waar de water- annex uitzicht-

Het werk werd op 1 juni 1913

als een van de laatste bouwwerken.

toren heeft gestaan.

Slag om Arnhem (Operatie Market Garden)
Franse troepen heroveren Straatsburg

1940

1941

1942

1943

1944

1945
17 september 24 november

1946

1947
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bekendmakingen

Zuidelijk Nederland bevrijd
Begin Duits Ardennen-offensief

1940
42

1941

1942

1943

1944

1945
15 december
16 december

1946

1947

Zandvoortselaan
Ter oriëntatie:
boven aan de kaart,
onder de naam Amsterdam, ligt tegenwoordig
de toegang tot het
fietspad Zandvoort Haarlem, de Blinkertweg, over de voormalige trambaan. Links
van de Zandvoortselaan
ligt nu Nieuw Unicum.
Oostelijk van de Blinkertweg kwam een
tankmuur te liggen met
een doorlaatpost aan
de Zandvoortselaan.
Een veertigtal woningen aan de Zandvoortselaan viel ten prooi aan
de sloopwoede. Gerekend vanaf perceel 187 waren dit in oostelijke
richting ongeveer dertig woningen aan de oneven zijde van de laan,
en ongeveer tien aan de even zijde. De wat onscherpe beelden komen
van een filmpje dat door burgemeester Van Alphen in 1938 werd
geschoten. Ook aan de Grintweg werd gesloopt.

Hongerwinter
Conferentie van Jalta, besprekingen
geallieerden over naoorlogse strategie

1940

1941

1942

1943

1944
oktober

1945
- maart

1946
4 februari

1947
43

bunkers
Ten noorden van Zandvoort, op zo’n 5 kilometer
ten zuiden van IJmuiden, lag de geïsoleerde radarstelling Batterij “Langerak”. Hier lagen 70 (!)
verdedigingswerken. De hoofdbewapening bestond uit vier stuks geschut met een dracht van
22 km. Tevens was het een radarpost; er stonden er vier. Op 3 januari 1944 bezocht generaalveldmaarschalk Rommel de stelling.

In september 1942 werd vanuit Duitsland
opdracht gegeven voor het inrichten van de
kustverdedigingswerken, gevolgd door een
groots propaganda-offensief. Vanaf begin
1943 wordt de uitbouw van de Atlantikwall voortvarend ter hand genomen. In de
herfst van 1944 viel de bouw vrijwel stil.
De hele kust was afgezet met obstakels in zee,
mijnen en prikkeldraadversperringen. Deze Atlantikwall, de Duitse kustverdedigingslinie in
Van de Strandweg tot het bunkercomplex

West-Europa, had een lengte van ca. 4.000 km,

in de zuid liep een manshoge ondergrond-

bestond uit tienduizenden losse objecten en

se gang van circa één meter breed.

werd in slechts twee jaar tijd gebouwd.

Bombardement Dresden
Geallieerde troepen nemen Keulen in

1940
44

1941

1942

1943

1944

1945
13 februari 7 maart

1946

1947

Deze grote bunker stond
tussen de afgang Strandweg
en het Schuitengat.

Batterij “Zuidzand” lag net ten

zware geschutsbunkers. De

om Duinkerken, ook wel bekend

zuiden van Zandvoort en omvat-

hoofdbewapening bestond uit

als de evacuatie uit Duinkerken,

te circa 50 bunkers. In de eerste

vier stukken geschut, die waren

waarbij ca. 218.000 Britse en

twee maanden van 1944 werden

buitgemaakt op de Engelsen.

123.000 Franse militairen met

de oorspronkelijk gebouwde

Het geschut was inderhaast

alle beschikbare boten werden

open beddingen vervangen door

achtergelaten tijdens de Slag

overgebracht naar Engeland.

Het gebied van Stützpunkt-gruppe Zandvoort
was omringd door een
ononderbroken tankversperring. Eén bijzondere
doorlaatpost was in deze
tankhindernis
opgenomen, de zogenaamde
Walzkörpersperre. Deze
bestond uit twee kantelbare betonblokken, waarmee men de weg kon
afsluiten. Deze doorlaatpost bevond zich op de
Zandvoortselaan, richting
Bentveld.

In Park Kostverloren werden 35 kleine woonschuilplaatsen gebouwd, met een officiersmess, een was- en
toiletgebouw en een paardenstal. De werken in het duin werden rondom verdedigd vanuit zeven betonnen mitrailleuropstellingen.

Bombardement Tokyo
Geallieerden nemen Ruhrgebied in

1940

1941

1942

1943

1944

1945
10 maart 4 april

1946

1947
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Station
Zandvoort
De ijzeren rails en koperen
leidingen werden door de
bezetter meegenomen om voor
andere doeleinden gebruikt te
worden. Hier het station zonder
verbindingsmogelijkheden.

De Verlengde
Haltestraat was
verboden gebied en
ondermijnd.
Een paard en meerdere
honden vonden de
dood doordat zij op
een mijn liepen.
De kadavers konden
uiteraard niet snel
geruimd worden.

De situatie bij de eerste spoorwegovergang, Verlengde Haltestraat / Vondellaan.
Op 3 juni 1946 wordt de dienstregeling door de Spoorwegen
hervat, zij het voorlopig over
enkel spoor.

Rode Leger opent aanval op Berlijn
Berlijn valt

1940
46

1941

1942

1943

1944

1945

1946
16 april
21 april

1947

Achtergebleven
Afgebikte stenen en dakpannen van de
gesloopte hotels en huizen liggen opgeslagen
langs de Prinsesseweg.

Opslag van Duits oorlogsmaterieel tussen Monopole
en het Hollandia theater op
het Stationsplein, kort na
het eind van de oorlog.

Russische en Amerikaanse troepen reiken elkaar de hand bij de Elbe
Hitler pleegt zelfmoord

1940

1941

1942

1943

1944

1945
25 april
30 april

1946

1947
47

Bunker Museum Zandvoort
Stützpunkt XXIX M,
Seeziel Batterie "Zuidzand",
is een begrip voor ingewijden
in de historie van de Atlantikwall. De kantinebunker voor
Wehrmacht-officieren in deze
stelling wordt ingericht als
museum over het interbellum
en de oorlogsjaren, tot het
“Plan Friedhoff” (de wederopbouw van Zandvoort).
Streven is om de bunker op
5 mei a.s. toegankelijk te maken
voor werkzaamheden. Pas op
5 mei 2011 gaat de bunker

Situatieschets van bunkers ten zuiden van Boulevard Paulus Loot en
Brederodestraat.

open voor het publiek.
De primaire doelgroepen van het

Zandvoort voor, tijdens en na de

op scholen. Geïnteresseerden

Tweede Wereldoorlog.

kunnen zich hiervoor aanmelden
bij de V V V Zandvoort.

nieuwe museum zijn: de Zandvoortse bevolking, de (school)

Inmiddels treft een groeiend

jeugd in de regio en de (buiten-

legertje vrijwilligers en

U kunt ons helpen om dit

landse) badgasten. De sleutel

bestuursleden voorbereidingen

nieuwe museum te realiseren:

voor beide laatste groepen om

om de bunker verder te

behalve vrijwilligers en sponsors

zich te kunnen identificeren met

ontsluiten. De museumbunker

zoeken wij voorwerpen uit het

het onderwerp is Anne Frank.

zal aanvankelijk voor de helft

interbellum en de perioden

In nauwe samenwerking met

opengesteld worden voor het

van de bezetting en de

de Anne Frank Stichting willen

publiek. Het gedeelte met de

wederopbouw.

wij haar centraal stellen in de

kwetsbare muurschilderingen

tentoonstelling over de (voor)

blijft gesloten totdat deze zijn

Voor meer informatie kunt

oorlogse periode in Zandvoort.

geconserveerd.

u contact opnemen met
Gerald Wilmink (secretaris

Het nieuwe museum zal dus
geen “oorlogsmuseum” wor-

Vrijwilligers van het Bunker

Bunker Museum Zandvoort),

den over de Atlantikwall, maar

Museum organiseren o.a.

telefoon 023-5715144 of via

een over het dagelijkse leven in

bunkertochten en presentaties

wilminkg@xs4all.nl

Capitulatie Duitse leger in o.a. noordwest Duitsland, Nederland en Denemarken
Onvoorwaardelijke overgave nazi-Duitsland

1941
48

1942

1943

1944

1945

1946
4 mei
7 mei

1947

1948

Verwoest
Tussen november 1942 en juli
1944 werd de bebouwing op
een strook van ca. 3 kilometer
lang en ca. 200 meter breed
weggevaagd.
De trieste eindbalans van de
verwoesting langs Zandvoorts
kust in bloedrood in kaart
gebracht.

Geallieerden verdelen Duitsland en Berlijn in vier sectoren
Eerste atoombom op Hiroshima, een gebied van 10 km2 verwoest

1941

1942

1943

1944

1945
5 juni

1946
6 augustus

1947

1948
49

Wat na de
oorlog restte
van de Strandweg,
de Boulevards
de Favauge en
Barnaart:
een bunker en
het karkas van
het Casino.

ok ov er ble ef:
ro
Wa t er va n de ku st st
Wat er van de kust
tussen Zeestraat en Piet Heinstraat/

tussen Piet Heinstraat/Prinsenhofstraat,

Prinsenhofstraat

Dorpsplein en Kerkstraat

USSR verklaart Japan de oorlog
Atoombom op Nagasaki

1941
50

1942

1943

1944

1945

1946
8 augustus
9 augustus

1947

1948

Gezicht op Zandvoort
vanaf het punt
Boulevard Paulus Loot /
Brederodestraat. In
de verte de gespaard
gebleven woningen aan
de De Wittstraat.

tstrook
Wa t eroverbleef:
va n de ku st st ro ok ov er ble ef:
tussen Westerstraat,

tussen Buureweg, Schelpenplein

Hogeweg en Westerparkstraat

en Westerstraat

Capitulatie Japan
Begin proces van Neurenberg, berechting Duitse oorlogsmisdadigers
Start proces van Tokyo, berechting Japanse oorlogsmisdadigers

1941

1942

1943

1944

De Tweede Wereldoorlog kostte wereldwijd ruim 60 miljoen mensen het leven.

1945
1946
15 augustus 20 november

1947
3 mei

1948
51

Deel 4

Zandvoort
de bevrijding
5 mei 1945

Het enthousiasme kent geen grenzen bij de intocht van de
Canadezen. Oranje strikken en de vaderlandse driekleur sieren het
raadhuis en het postkantoor (aan het begin van de Haltestraat) en
kinderen beklimmen de legertruck.

52

www.oudzandvoort.nl

Het militaire konvooi rolt via De Krocht
Zandvoort binnen.

8 mei 1945.
Onze bevrijders marcheren over de Kostverlorenstraat richting zee.
Foto’s: K.C. van der Mije Pzn.

Dorpsgenoten staan
met de driekleur in de
hand te wachten op wat
komen gaat.
Het reclamebord
aan het pand op de
hoek Groote Krocht /
Tramstraat vermeldt
Volksche boekhandel.

De Klink, nummer 118, mei 2010, 65 jaar vrede
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D e to es ta nd va n Za nd v o o rt
b ij h et ei nd e va n d e o o rl o g
"Ten slotte verdient het aanbeveling een overzicht te
geven van de toestand, waarin Zandvoort zich bij het
beëindigen van de oorlog, dus in april 1945, bevond.
In november 1942 was aangevangen met het slopen van
gebouwen. Men is daarmee zo
ver gegaan, dat van het gedeelte
der gemeente aan de zee, waar
hoofdzakelijk het badbedrijf is
gevestigd, thans niets meer over
is. Men trof daar nog slechts vestingwerken van de Duitse weermacht aan. Vrijwel alle grote
hotels, pensions en amusementsinrichtingen zijn dus
verdwenen. Voorts is een deel
van de woonwijken afgebroken.
De in mei 1943 verstrekte dertiende - en laatste - sloopopdracht omvatte 47 gebouwen,
waardoor het aantal in Zandvoort gesloopte gebouwen is
gestegen tot 848, of 29% van
de woonruimte. De totale kubieke inhoud der bebouwing van
Zandvoort bedroeg 3.130.000
m3. Hiervan is ongeveer 30% gesloopt. De weggenomen wegverharding had een oppervlak van
ongeveer 68.000 m2. Belangrijk
is de opdracht van de Räumungskommissar tot het verwijderen
van de funderingen der gesloopte gebouwen, waardoor een
eerste beletsel voor de wederopbouw werd weggenomen.
Op 1 augustus 1944 werd het
sloopbureau te Zandvoort opgeheven.
Voor de aanleg van mijnenvelden
moest de verharding van een

54

aantal straten en wegen worden
opgebroken. Het vrijkomende
wegdekmateriaal werd naar een
militaire opslagplaats vervoerd;
hierdoor ging 18.000 m2 wegverharding verloren.
De gemeente werd voorts ernstig getroffen door het bevel
van de Räumungskommissar, dat
uit de door evacuatie vrijgekomen bijna 900 woningen, het
sanitair en de elektrische, gas- en
waterleidingen moesten worden
verwijderd en uit de gemeente
weggevoerd. Deze woningen
zijn daardoor onbewoonbaar
geworden. Daarnaast vonden er
nog vernielingen op grote schaal
plaats, door inbraak en diefstal,
het breken van glasruiten, schade
aan daken enzovoorts. Het totaal
aantal onbewoonbare woningen
moet tenminste op 1000 of ruim
een derde van het voor de oorlog
aanwezige aantal worden aangenomen.
Van de in 1942 aanwezige 9800
inwoners van Zandvoort, zouden
er dus thans slechts ongeveer
6500 kunnen worden ondergebracht, tenzij men zich individueel met een belangrijk kleinere
woonruimte zou willen vergenoegen.
Inderdaad bedroeg het aantal
inwoners met de gerepatrieerden
tezamen in totaal 6000 per ultimo augustus 1945. (Op 1 januari
1944 waren dit er 1789)

In de duinen waren mijnenvelden aangelegd, alsmede een
groot aantal bunkers en militaire onderkomens, welke eerst
moesten worden opgeruimd
alvorens Zandvoort en omstreken
als bewoonbaar zullen worden
beschouwd. Bij het ter perse
gaan van dit rapport (mei 1947)
is Zandvoort mijnenvrij."
"Volgens een opgave van het
gemeentebestuur van Zandvoort
verdwenen er 36 hotels en pensions, met een totaal aan bedden
van 1719.
Een overzicht van de gesloopte
hotels met meer dan 50 bedden:
Hotel Groot Badhuis (200), Grand
Hotel (200), Hotel Seinpost (140),
Hotel Beau Site (100), Krabshuis
(100), Hotel Noordzee (80), Villa
Marina (60), Pension Ida (60),
Pension Verhoef (50), Carlton
Hotel (50).
In totaal werden gesloopt: 176
arbeiderswoningen, 281 middenstandswoningen, 29 herenhuizen,
75 villa’s, 3 badinrichtingen, 2
sanatoria, 16 pensions, 20 hotels,
19 bergplaatsen, 1 flatgebouw
met vijftig woningen, 6 garages,
35 zomerwoningen met hoofdgebouw, 36 winkelhuizen, 14 cafés,
1 watertoren en 1 politiepost.”
Bron: Rapport-Badplaats Zandvoort, mei 1947, bewerkt.

www.oudzandvoort.nl

“Café Liberty”
door Martin Kiefer

Al op de eerste dag na de bevrijding (!) werd er druk gewerkt aan een club speciaal voor de
geallieerde troepen in Zandvoort. Midden in het centrum, aan het Kerkplein, werd daarvoor
Hotel Diemer omgebouwd tot “Café Liberty”.

een geheel ander verhaal … in korte tijd was het
in ieder geval een aantal kogelgaten rijker!
Tijdens het openingsfeest trad “De Band” op
onder leiding van Jack Millar. En met het door
hem gecomponeerde “White stripes in a sky of
blue” werd veel succes geoogst. Verder waren er
optredens van een cabaretgezelschap en van onze
Zandvoortse harmonicaspeler Engel Paap.
In de twee weken na de opening was er elke
avond cabaret en ook nog een groot gekostumeerd bal.
De krant van vrijdag 1 juni 1945 schrijft hierover:
“Onder grote belangstelling vond Zaterdagavond

Als gevolg van het grote succes en de vele bezoe-

j.l. (25 mei) de opening van “Café Liberty” plaats.

kers moest er gezocht worden naar een grotere

Het is ontstaan op initiatief van enigen Engelse of-

locatie. Die werd gevonden in gebouw Monopole

ficieren (w.o. Major Coot en Capt. Elliot) in samen-

en vanaf donderdag 14 juni 1945 ging “Café Li-

werking met de heer G. Kiefer.”

berty” aan het Stationsplein verder. Hier trad toen
ook het orkest van Johnny Steggerda met Mitzy

In zeer korte tijd werd met inventaris uit o.a.

Smeekens op. Hoe lang “Café Liberty“ in Mono-

“Zomerlust”, waar aan het eind van de oorlog het

pole bestaan heeft is niet duidelijk, maar in het

Kring-huis van de N.S.B. gevestigd was, een café

voorjaar van 1946 opent A. Koper (beter bekend

met bar opgebouwd. Een groot deel van de inven-

als “Ome Arie”) aan het Kerkplein 6 een café met

taris hiervan werd hergebruikt, waaronder de pia-

dezelfde naam; deze stond nog op de gevel.￼

no’s. Zo kwam er ook een groot portret van Hitler
in “Café Liberty” terecht; wat hiermee gebeurde is

De Klink, nummer 118, mei 2010, 65 jaar vrede

55

Deel 5

Zandvoort
herrijst, lente 1945
tot 1950 	E
en pril begin

Noodbebouwing vlak na de oorlog
door Martin Kiefer
Het Paviljoen
Vooruitlopend op de grootse
wederopbouwplannen die men
voor Zandvoort in gedachten
had, werden er in 1946 en ’47
noodgebouwen geplaatst die
speciaal voor het strand-dag-bezoek bedoeld waren. Als eerste
werd “Het Paviljoen” gebouwd
boven op de zeereep, ter hoogte
van de Dr. Smitstraat, een kleine
honderd meter ten noorden van
het huidige Palace Hotel. De architect was Elzas en de opdracht
werd gegeven door de heren
Kiefer & Keur; de kosten waren
Al vrij snel na de bevrijding, in

zonder banden, maar ook al met

juli 1945, kwam het dagtoerisme

de auto vanuit de omliggende

weer op gang en kwamen er da-

plaatsen. Er was nog slechts een

gelijks weer duizenden mensen

klein gedeelte van het strand

genieten van het Zandvoortse

veilig verklaard en iedereen

strand. Daarbij moet dan niet

moest zich precies houden aan

vergeten worden dat men op dat

de plaatselijke waarschuwings-

moment nog maar heel weinig

borden, want het gevaar van

vervoersmogelijkheden had. Er

munitie en landmijnen was erg

was nog geen trein- of tram-

groot. Pas op 24 september

verbinding en de wegen waren

1945 werd het strand tussen

beschadigd. Men kwam door-

het Casino en de De Wittstraat

gaans te voet, op de fiets met of

vrijgegeven.

f 60.000,-.

Ter verfrissing na het dansen
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Voor de bouw werd gebruik gemaakt van materiaal afkomstig
van het in dezelfde periode gesloopte vooroorlogse Casino. Er
was een huurovereenkomst (voor
de grond) voor maximaal 5 jaar,
maar deze zou verlengd worden
en het pand zou uiteindelijk in
het begin van 1958 afgebroken
worden. Het moest plaatsmaken
voor de bouw van de flats langs
de Boulevard de Favauge.
lees verder op pagina 58 >>

Uit de Nieuwe Zandvoortse Courant,
1e jaargang nummer 2 van vrijdag 1 juni 1945,
door A. Bos (Wood). Tijdens de oorlog uitgever
van de Zandvoortse illegale krant “De Patriot”.
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Noodbebouwing vlak na de oorlog
door Martin Kiefer

Sandevoerde

van Zandvoort ook eerder werd

derdeel worden van het “Ovale

Een klein jaar later, op 17 mei

begonnen met de wederop-

Plein”, de kern van het “Zomer-

1947, werd het tweede noodge-

bouwplannen. Het heeft er maar

centrum”. Dit was een groot

bouw, “Sandevoerde”, officieel

4 jaar gestaan en moest in 1951

nieuwbouwplan waarin hotels,

geopend. Dit café-restaurant,

plaatsmaken voor de ”flat van

restaurants en bioscopen waren

met de oorspronkelijke naam

Kelder”, die op dit moment nog

opgenomen. Het plan is echter

van Zandvoort, stond ten noor-

aan de Strandweg staat.

nooit werkelijkheid geworden.

den van de Strandweg, op het

Uiteindelijk is het pand in april

terrein van de vroegere water-

Garni

1963 gesloopt; hier kwam Bou-

toren. Het werd binnen twee

Eveneens in mei 1947 werd

wes Palace te staan.

maanden gebouwd door Van

aan de kop van de Zeestraat

Berkhout in opdracht van de

Paviljoen “Garni” geopend.

heren Weber, Beverdam en

Opdrachtgevers waren de heren

Sijtsma. Net als “Het Paviljoen”

J.H.M. Bluijs en J.C. Jung sr. Dit

had het grote terrassen en bood

gebouw zou - in tegenstelling

het een schitterend uitzicht op

tot “Kiefer” en “Sandevoerde” -

zee. Dit gebouw is sneller ten

niet tijdelijk zijn, maar deel gaan

prooi gevallen aan de slopers-

uitmaken van de wederopbouw-

hamer, omdat in dit gedeelte

plannen van Ir. Friedhoff en on-
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1950, de herbouw vordert. Het Gasthuishofje (dat in 2008 Rijksmonument zou worden) en de woningen
aan de Burg. Engelbertsstraat zijn gereed. Café-restaurant “Esplanade” was als eerste wederopbouwproject in de recreatieve sector in 1948 opgeleverd en de laatste hand wordt gelegd aan de Rotonde.

Dancing “Au Paradis” was gevestigd in een
afgedankte Amerikaanse vliegtuighangar, gebruikt
in de woestijn van Afrika om tien vliegtuigen te
beschermen tegen zandstormen. De tent hing aan
22 stalen masten (de binnenruimte was dus vrij) en
was 60 bij 50 meter groot.

Twee orkesten en diverse artiesten namen de
shows voor hun rekening, waarvan zo’n 1.000
gasten konden genieten. Deze grootste dancing
van Europa heeft van juni tot november 1947 ter
hoogte van de voormalige Karel Doormanschool
gestaan.
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Het Gasthuishofje was het eerste project van Ir. Friedhoff dat in het kader van de
wederopbouw in 1947 werd voltooid.

Ondanks de
ge- en verboden
zoeken de mensen
weer vertier in de
zon. De badgasten
moeten Zandvoort
er weer bovenop
helpen. Er is ook
Duits bier te
koop...
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De jeugd heeft weer de toekomst.
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Fysiotherapie, Manuele therapie, Kinderfysiotherapie i.o.,
Hartrevalidatie, Begeleiding bij Hartfalen, COPD, Diabetes.

Burgemeester Nawijnlaan 4 • 2042 PM Zandvoort
Telefoon 023 - 571 33 33 • praktijk@fysiofitzandvoort.nl

www.fysiofitzandvoort.nl
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GENOOTSCHAP ‘OUD ZANDVOORT’

Algemene Ledenvergadering op
donderdag 20 mei 2010
in strandpaviljoen X

aanvang vergadering 20.00 uur

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene
Ledenvergadering van 8 mei 2009 *
4. Jaarverslag van de secretaris *
5. Jaarverslag van de penningmeester
*
6. Verslag van de kascontrolecommissie
+ verkiezing nieuw lid *
7. Behandeling begroting/voorstel
contributieverhoging *
8. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
9. Algemene berichtgeving
10. Rondvraag
11. Sluiting
* Stukken ter vergadering verkrijg
baar.

Brederodestraat 140/138 (gesloopt in WO II)

Toelichting bij agendapunt 6.
Aftredend is de heer C.W.J. Heemskerk.
Reservelid C.R. Simons zal de ontstane vacature
opvullen. Vacant is de positie van reservelid.
Toelichting bij agendapunt 7.
In verband met de sterk gestegen druk- en portokosten
van de laatste 5 jaar stelt het bestuur voor de
contributie met ingang van 2011 als volgt te verhogen.
Binnen Zandvoort van € 9,95 naar € 12,50. Buiten
Zandvoort, binnen Europa van € 14,75 naar € 17,45.
Buiten Europa van € 14,75 naar € 24,75. De laatste
contributieverhoging dateert van 2005.

Toelichting bij agendapunt 8.
Aftredend zijn de heren Cense, Kerkman en Koper.
De heren Kerkman en Koper hebben aangegeven niet
meer herkiesbaar te zijn. De heer Cense heeft zich
bereid verklaard om zijn bestuursperiode met 1 jaar te
verlengen. De heer Wilmink zal het secretariaat van de
heer Koper overnemen. Het bestuur draagt mevrouw
Van der Leden en de heer De Jong voor als nieuwe
bestuursleden.
Aangezien er geen aanmelding is van tegenkandidaten
(deze zouden zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de
vergadering bij het secretariaat moeten hebben aangemeld)

stelt het bestuur voor hen (opnieuw) te benoemen.

Streven is een korte Algemene Ledenvergadering te houden met daarna de vertoning van een film
over het Zandvoortse strand.
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De “ZANDVOORTSE
DRUKKERS”
n Digitaal drukken
en printen
n Full Colour drukwerk
n Grootformaat printen:
posters, borden,
banners, vlaggen
enz...
n Familie- en
handelsdrukwerk

www.nederlof.nl
023 - 548 30 70

Ledenadministratie:
adreswijziging,
aanmelden nieuwe leden &
vragen over bezorging:
mevr. E. Hoogervorst-Schuiten
Oosterstraat 1
2042 VE Zandvoort
023 571 8177
ledenadministratie@oudzandvoort.nl
Na inschrijving als lid van het
GOZ, ontvangt u het eerstkomende
(kwartaal)nummer van ‘De Klink’.
Contributie:
Min. € 9,95 binnen Zandvoort
Min. € 14,75 buiten Zandvoort
(incl. verzendkosten), per jaar
Bankrelatie:
ABN-AMRO te Zandvoort
rekeningnr. 56 57 38 305
Girorekening 4206723 t.n.v.
Genootschap ‘Oud Zandvoort’
Bestuur Genootschap
Voorzitter:
ing. Ger Cense
023 573 3210
ger.cense@oudzandvoort.nl
Vice-voorzitter:
Ankie Joustra-Brokmeier
023 571 5155
ankie.joustra@oudzandvoort.nl

30e jaargang, nummer 118
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Opgericht 11 december 1970
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Het blad ‘De Klink’ is een kwartaaluitgave van het Genootschap “Oud
Zandvoort” en wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van het genootschap.
Met het uitgeven van het blad streeft
het bestuur naar een grotere
bekendheid van de geschiedenis van
Zandvoort en het bevorderen van
de belangstelling hiervoor.
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Losse Verkoop ‘De Klink’
Bruna Balkenende, Grote Krocht
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 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)

‘De Klink’

Zandvoorts Museum
Swaluëstraat 1
2040 AH Zandvoort
telefoon 023 574 0280
www.zandvoortsmuseum.nl
Geopend: woensdag t/m zondag
13.00 - 17.00 uur

65

20 mei 1952, opening nieuwe watertoren

