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REDACTIONEEL 

In de opening van de vorige editie van ons blad 
schreef ik over de geregistreerde monumenten in 
Zandvoort (slechts twee) en het ontbreken van acti- 
viteiten om monumenten aan te wijzen of om over te 
gaan tot het inventariseren van historische 
bebouwing in onze gemeente. 
Ik moest aan deze regels denken toen ik begin 
februari jl. een uitnodiging in de brievenbus vond 
voor het bijwonen van een voorlichtingsavond van 
het ministerie van Landbouw,Natuurbeheer en Visse- 
rij over de toepassing van de Natuurbeschermingswet 
op de duingebieden rondom Zandvoort. 

De voorlichtingsavond vond plaats op 14 februari in 
het Elysee Beach Hotel in onze badplaats,waar een 
heldere uiteenzetting werd gegeven over de aanwij- 
zing tot beschermd natuurmonument van "Zuid-Kenne- 
merland-Zuid".De procedure hiervoor werd door de 
minister van Landbouw,Natuurbeheer en Visserij op 
23 januari jl. in gang gezet. 

Zuid-Kennemerland-Zuid bestaat uit het Kraansvlak, 
een gedeelte van het Middenduin,het Vlakje en de 
gemeentelijke duinen van Bloemendaal en Zandvoort 
ten noorden van het circuit en de spoorlijn. 

Het natuurmonument "Duinen tussen Zandvoort en 
Aerdenhout",waarvoor de procedure op 7 februari 
jl. is gestart,bestaat uit Koningshof,Visschers- 
pad,Zuidduinen en delen van Nieuw Unicum,Kostver- 
lorenpark en Blinkert.In totaal omvatten beide 
natuurmonumenten meer dan 900 hectare duingebied. 
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De natuurgebieden vormen een geïntegreerd onderdeel 
van het Nederlandse kustduingebied;een natuurgebied 
van grote internationale waarde,ook al omdat het 
reliëf van het landschap er nog vrij gaaf is. 
Voor het genootschap "Oud 2andvoort"is dit een 
verheugende ontwikkeling,ook al omdat de duinen 
rondom ons dorp zo'n belangrijke plaats innemen in 
de geschiedenis en de ontwikkeling van onze 
gemeente.We wachten de verdere ontwikkelingen met 
interesse af ! 
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INTERRESSANTE GENOOTSCHAPSAVOND 

De traditionele genootschapsavond op 
16 februari jl. behoort tot het verleden en het i 
bestuur kan met voldoening terugzien op dit jaar- l 
lijkse evenement: een goed bezette zaal en een 1 
interessante causerie door Siep Zeeman,gepen- 
sioneerd publiciteitsmedewerker 'van de K.N.Z.H.R.M. 

Na een welkomstwoord van voorzitter 
Christien Kemp werd de heer Zeeman,voormalig schip- 
per van de "Insulinde",ingeleid door Jelle Attema 
die niet alleen bestuurslid is van het genootschap 
maar ook vicevoorzitter van het station Zandvoort 
van de K.N.Z.H.R.M. en derhalve deskundig op dit ~ 
gebied. Sprekend over het reddingwezen langs de 1 
kust van Zandvoort memoreerde de heer Zeeman de 
dramatisch verlopen oefentocht van de reddingboot ' 
in februari 1937,waarbij schipper Jan Molenaar en 
roeier Engel schuiten om het leven kwamen.0~ boei- 

1 ende wijze vertelde hij voorts hoe het reddingwezen 
thans reilt en zeilt.De hulpverlening aan beroeps- 
vaartuigen is in de laatste decennia afgenomen en ! 
daarvoor in de plaats kwam hulp aan in moeilijkhe- 
den geraakte pleziervaartuigen en surfers. 

nood" liet enkele van deze vaartuigen zien alsmede 
een paar opnamen van spectaculaire reddingacties en 
de hulp die helicopters daarbij kunnen verlenen. 
Uiteraard werd met een en ander tevens de aandacht 
gevestigd op het station Zandvoort.dat zich met een 
verkoopstand van specifieke K.N.Z.H.R.M.-artikelen 
presenteerde. 

Loten voor het door mevrouw Dalman 
in Zandvoorts costuum geklede poppen-echtpaar 
gingen vlot van de hand en het was een aardige ge- 
dachte om de heer Vreman uit De Steeg/Rheden,zoon 
van de vroegere politie-inspecteur,die ondanks de 
verre afstand op geen enkele genootschapsavond ont- 
breekt ,de trekking te laten verrichten. 
Een andere aardige gedachte kwam van het bestuurs- 
lid Ton Drommel die bij zijn diapresentatie beelden 
van het oude Zandvoort vergezeld deed gaan van 
recente opnamen van dezelfde plek. 

De vloot diende te worden aangepast en daarom zul- 
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len de komende jaren alle stations worden voorzien 
van snellere boten.De vertoonde film "In geval van i 



Te beginnen bij de Kostverlorenstraat ( in de tijd 
dat deze nog "Kostver lorenstraatweg" heette) werd 
een rondgang door het dorp gemaakt.De Clarastich- 
ting verdween en Clarahof kwam er voor in de 
plaats,hotel Groot Badhuis werd gesloopt en hotel 
Bouwes (inmiddels ook verdwenen) kwam op de lege 
plek.20 waren er tal van situaties en daardoor 
konden zij,die Zandvoort niet van vroeger kenden, 
zich er toch een voorstelling van maken.Door de 
toelichting van Ton Drommel werd bovendien enig 
inzicht in de Zandvoortse historie verkregen. 

Resumerend:een geslaagde genootschapsavond,muzikaal 
omlijst door pianist Ruud van Luijk en uiteraard 
besloten met het zingen van het Zandvoortse Volks- 
lied. Kr.M. 

10 MEI 1940 IN HET RAADHUIS 

Aan de hand van zijn - originele - aantekeningen 
herinnert de heer W.M.B.Bosman zich de vergadering 
van het College van Burgemeester en Wethouders van 
Zandvoort op de eerste oorlogsdag,lO 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 voltallige college van 

B & W onder voorzitterschap van Burgemeester H.van 
Alphen in vergadering in het Raadhuis bijeen. 
Aan het gesprek werd deelgenomen door de wethouders 
A.J.van der Moolen en C.Slegers,alsmede de heer 
Bosman als waarnemend-secretaris. 

De voorzitter schetste de algehele situatie in ons 
land als gevolg van het uitbreken van de oorlog 
enkele uren daarvoor en veronderstelde dat weldra 
ook Zandvoort hierin betrokken zou worden.Het col- 
lege nam een aantal besluiten en de voorzitter was 
overtuigd van de hulp die hij hierbij zou ontvangen. 
Wethouder van der Moolen behartigde de financiële 
zaken en aangelegenheden betreffende 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 geregistreerd 
en geteld worden; 

- levensmiddelen mochten het dorp niet verlaten en 
mochten 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 worden; 
- het personeel van de reinigingsdienst moest be- 

schikbaar blijven voor een luchtbeschermingstaak; 
- op nader aan te wijzen plaatsen moesten loopgra- 
ven 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 evacu- 
atieplan opvang-gemeente was voor de gemeente Bus- 
sum,werd een ontvangstpost voor 6vacu6ls ingericht. 
Aan het einde van de vergadering informeerde wet- 
houder 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 Twijfel". 

Wanneer Burgemeester Van Alphen niet meer als zoda- 
nig zou kunnen optreden,zou de leiding van de ge- 
meente berusten bij wethouder Slegers,wanneer deze 
uitgeschakeld werd zou hij worden vervangen door 
wethouder Van der Moolen. 

Vervolgens 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. 

H.V. 

MIJN MOEDER EN DE SS-ER 

Op de middag dat de vooruitgeschoven eenheden van 
het Duitse bezettingsleger in Zandvoort aankwamen, 
stond ik als zesjarig jochie bij mijn moeder in de 
keuken en vroeg haar over de zojuist begonnen oor- 
log en over wat we kort daarvoor in het dorp gezien 
hadden. 
Ik was n.l. met mijn moeder meegegaan om boodschap- 
pen te doen en we stonden in de winkel van Wijnberg 
aan het Tramplein (nu de zaak van Bakker Maarten 
Keur aan het Raadhuisplein).Duitse militairen op 
motoren en in enkele gevechtswagens reden toen het 
plein op en stopten voor de trappen van het 
Raadhuis.Enkelen renden naar boven anderen gingen 
het daartegenover gelegen Postkantoor binnen.Dit 
beeld staat nog steeds in mijn geheugen gegrift.ook 
herinner ik mij dat de militairen zwarte uniformen 
droegen.Dit dus was het onderwerp van ons gesprek. 
We - mijn ouders en ik - woonden toen aan de Brede- 
rodestraat 158,tegen de Zuid-Boulevard aan,in een 
huis met een plat dak.0nze woning maakte deel uit 
van "twee huizen onder 66n kapMen onze naaste buren 
waren de heer en mevrouw (Wim) van der Meij.Tegen- 
over ons woonde de f ami l ie Luteij n,vader werkzaam 
bij het Postkantoor en zoon Ko was mijn speelkame- 
raad.Naast hen woonde de familie De Snoo,bestaande 
uit vader,moeder en dochter/tevens onze speelkame- 
raad 1neke.Zij waren met tropenverlof uit Neder- 
lands Indië (Balik Papan) .Vader werkte daar bij de 
B.P.M. 
Eenzelfde type huis als het onze,eveneens met plat 
dak,stond iets noordelijker langs de Brederode- 
straat,aan de andere kant van de grote tuin van de 
familie Boissevain en werd bewoond door o.a. de 
familie Van Lakwijk. 

Ons gebabbel werd plotseling verstoord door het 
bruusk opengaan van de keukendeur.In de opening 
stond een grote Duitse militair,gekleed in een 
lange zwarte jas en helm op het hoofd.Ik schrok. 
Mijn moeder bleef uiterst kalm en nam hem zwijgend 
op van top tot teen.zonder toestemming te vragen 
kwam hij de keuken binnen en vroeg om een ladder om 



op het dak te komen.Mijn moeder antwoordde koel dat 
ze die niet bezat.Na enig dralen vertrok hij.Toen 
pas zag ik dat op de kraag van zijn zwarte jas een 
nikkelen doodskop was bevestigd.Vee1 later vernam 
ik dat hij een officier was van het SS Totenkopf 
Regiment. 
Na enige minuten kwam hij echter terug en zei dat 
hij scheppen moest hebben.M1n moeder,wat nieuwsgie- 
rig geworden,vroeg waarvoor die moesten dienenmUOrn 
zich in te graven in het duin daarboven om dekking 
te zoeken tegen een aanval van de Engelsen". 
Enigszins spottend antwoordde ze:"De Engelsen...?" 
Ja,hij had Engeland al gezien."Daarginds.Die zwarte 
streep op het water aan de noordkant" zei hij over- 
tuigend. 
"Ohflzei ze koeltjes,"dat zijn de pieren van de 
haven van IJmuiden en dat is Nederland." 
Hij explodeerde bijna van dit brutale antwoord van 
die Hollanderin,als ondergraving van zijn overtui- 
ging.Zijn stafkaart sprak - als immer - toch de 
waarheid ! 
En nu scheppen "Schnel1,schnell ! "  
Mijn moeder ging hem rustig voor naar het zomerhuis 
en gaf hem enkele scheppen. 
Bij het huis van Van Lakwijk hadden de Duitsers 
meer succes met het bemachtigen van een ladder,want 
daar was inmiddels een mitrailleur op het dak ge- 
plaatst (gericht op de pieren).De schutter die 
erbij stond was bezig de patroonbanden die hij over 
zijn schouders had gedrapeerd op te poetsen,waar- 
door de koperen patronen glommen in de namiddagzon. 
Na verloop van tijd stond de militair weer in de 
keuken en bracht de geleende scheppen terug. Hij 
zei dat hij het warm had gekregen van de arbeid, 
dat hij bezweet was en wel een bad wilde nemen.0f 
mijn moeder hem maar even onze badkamer wilde wij- 
zen! Toen was het de beurt van mijn moeder om te 
ontploffen over zoveel brutaliteit,ongemanierd 
gedrag en vrijpostigheid.Ze hervond echter snel 
haar kalmte en ze nam de SS-er bij de arm mee naar 
buiten. 
Toen wees zij richting zee zeggende:"dort,is een 
zeer groot badMen ze ging naar binnen. 
De militair verbouwereerd achterlatend. H.V. 
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BIJ DE FOTO VAN DE HARTPAGINA 

De foto in het hart van dit blad is een bijzondere 
opname.Bijzonder om een aantal redenen. 
OP de foto ziet u het winkeltje van Poppe Moeke aan 
het Jan Snijerplein nr.7 op de hoek van de Stati- 
onsstraat,met de in die tijd bekende reclameteksten 
voor producten die in de huishouding werden ge- 
bruikt. 
Poppe Moeke zelf heeft even op de vensterbank 
plaatsgenomen om met haar kleinzoon Jan Koper OP de 
foto te gaan.Een kiekje voor het familie-album. 
Hij was dienstplichtig militair en in het voorjaar 
van 1940 met verlof in zijn woonplaats.In de 
deuropening staan Jaap Koper - broer van Jan - en 
Jane Kemp. 
Met betrekking tot deze Zandvoortse militair en 
twee andere dienstplichtige plaatsgenoten,vermel- 
den wij hier enkele volzinnen uit de toespraak,die 
Burgemeester H.van Alphen op 4 mei 1946 hield ter 
gelegenheid van de herdenking van de gevallenen 
tijdens de tweede wereldoorlog. 

"Mag ik de 66n minuut stilte,die onze gedachten 
naar ernstige en voor ons land uiterst zware tijden 
verplaatst heeft,thans verbreken door iets tot u te 
zeggen. 
Het zou een merkwaardig resultaat opleveren,indien 
datgene wat ons in deze minuut heeft vastgehouden, 
geopenbaard zou kunnen worden. 
Ik neem aan,dat wij in de eerste plaats voor ons 

, zagen hen,die vielen als gevolg van de gevechtshan- 
delingen in de eerste dagen van de krijg. 
Hoewel diep daarmee begaan,hoopten wij dat de 
slachtoffers van de oorlog zich zouden beperken tot 
de actief dienende mi1itairen;wij weten nu anders. 

' Hoevelen zijn niet gegaan door de onmenselijk 
wrede,sadistische handelingen,uitgevoerd door de 

I gewetenloze bezetter. 
Vergeef mij,indien ik tekort schiet in het noemen 
van namen,maar ik verwacht dat de Zandvoortse inge- 
zetenen het op prijs zullen stellen,wanneer de 
locale dodenlijst op dit moment voor u ontvouwd 

l wordt. 
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De eerste dagen van de zeer zeker ongelijke,maar 
mogelijk niet voldoende voorbereide strijd,lieten 
op het slagveld het leven: 
Jan Koper,telg van een oud Zandvoorts geslacht,hij 
sneuvelde op 10 mei 1940 bij het vliegveld Valken- , burg. 

l Petrus de Block,winkelier,hij woonde hier slechts 
kort,sneuvelde te 's Gravenhage. 

l S.Bartels uit de Kerkstraat,hij viel te Voor- 
burg.Hoe herinneren wij ons dat gezin." 

Tot zover deze vermelding van een deel van de 
toespraak van Burgemeester Van Alphen. 
De opname kan dus beschouwd worden als de laatste 
van onze plaatsgenoot Jan Koper,die als eerste 
Zandvoorter het leven liet als gevolg van de 
oorlogshandelingen aan het begin van de tweede 
were ldoor log. 

WELKOM NIEUWE LEDEN 

Dat het Genootschap Oud Zandvoort een levende 
.vereniging is blijkt wel uit de constante aanwas 
van nieuwe leden,deze keer zeventien.WELKOM!! 

mw. S.Allebes Brederodestr. 58 Zandvoort 
hr. E.v.d.Bos Reggestraat 6 Beverwijk 
hr . P. Dromme l Kerkstraat 35 Zandvoort 
hr. C.v.Duijn Nic.Beetslaan 2/1 Zandvoort 
hr. L.J.de Jong Kostverlorenstr. 109 A Zandvoort 
f am. Jb. Kerkman Burg.Beeckmanstraat 24 Zandvoort 
f am. T. Kerkman Heuveloordweg 22 Oosterbeek 
hr. G.Keur Jan Steenstraat 10 Zandvoort 
fam.W.v.Koningsbruggen Celsiusstraat 8 Zandvoort 
mw. T.v.d.Kruk-Tjeertes Schoolstraat 5 Zandvoort 
mw. v.d.Meulen Bilderdijkstr.24 Zandvoort 
hr. B.Schrnidt Postbus 275 Zandvoort 
hr. J.$chroeder Snelliuslaan 40 Hilversum 
mw. W.Teeuw-Speelman v.Brienenoordstr.3 Ijsselmonde 

(R'dam - Z )  
hr. P.L.warmerdam Hogeweg 29 Zandvoort 
hr. G.Willems Zeestraat 62 Zandvoort 
hr . S. Zonneve ld mr.Troelstrastr 9 Zandvoort 

U I T N O D I G I N G  

voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING, die ge- 
houden zal worden op vrijdag 1 1  mei 1990 
in strandpaviljoen nr. 8 "TREFPUNT", aan- 
vang 20.00 uur. 

AGENDA 

1 Opening 
2 Verslag Algemene Ledenvergadering 

26 april 1989* 
3 Jaarverslag van de secretaris* 
4 Jaarverslag van de penningmeester* 
5 Verslag kascommissie 
6 Behandeling begroting* 
7 Bestuursverkiezing (zie toelichting) 
8 Algemene berichtgeving 
9 Verkiezing kascommissie 
10 Rondvraag 
1 1  Sluiting 

* Stukken ter vergadering beschikbaar 

Volgens rooster treden af: mevr. Hooger- 
vorst-Schuiten, lid: de heren J. Bluijs, 
penningmeester en A. Koper, lid. Allen 
stellen zich herkiesbaar. 

Na afloop van het huishoudelijk gedeelte 
zal de hr. Drommel nog een aantal dia's 
vertonen op het thema "vroeger en nu". 

Eventuele tegencandidaten op te geven bij 
het secretariaat, hetgeen 24 uur vóór de 
vergadering schriftelijk dient te geschieden. 



TOEVAL 

Het was zuiver toeval dat 
wij, tegelijkertijd met de 
inzage van het boek;"Het 
leven wacht" nog een boek 
kregen aangereikt,waarmee 
eveneens een relatie met 
Zandvoort bestaat. 
Om iets van eenheid in 
deze pagina's boekbespre- 
king te verkrijgen,ook 
hier een afbeelding van 
het titelblad. 
De schrijfster Cissy van 
Marxveldt is voor velen 
geen onbekende, zeker 
enige generaties jonge 
meisjes kennen haar .De 
naam Joop ter Heul moet 
genoeg zeggen. 
Haar boek "Confetti ! "  is 
een verzame l ing korte 
verhalen van haar en 
collega-schrijfster Emmy 
~elinfante.Hun besluit om dit boek samen te stel- 
len, staat beschreven in het openingsverhaal en 
kwam op toen beiden vanuit Amsterdam samen een 
" dagje Zandvoort " deden.Naar onze berekening zo 
omstreeks 1926.0~ een heel gezellige wijze wordt er 
dan verhaald hoe het weerorakel Vami,de melkboer, 
hen adviseert naar Zandvoort te gaan, " . . .  het weer 
knapt op ,zo vast als een huis ".Met de trein naar 
Haarlem.". ..in de Electrische door mooi-Haarlem en 
de pracht van AerdenhoutU.En dan het strand met 
Neeltje,de badvrouw en Ho1lenberg.de badman.Met de 
badkoets het water in! En tot slot een lunch, 
"...in de ruime,oer-gezellige eetzaal van Hotel 
d' Orange " . 
Al met al een aardig stukje nostalgie en voor ons 
een gezellig toeval. 

(met dank aan Sylvia Holsteijn) 
ThH 
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REAKT I E 

Wanneer in de afgelo- 
pen jaren onder het 
kopje " reaktie " werd 
geschreven ,dan ging 
het om een of andere 
eerdere publikat ie. 
Dat is ook nu weer het 
geval. Daarvoor ver- 
wijzen wij naar de 
KLINK van juli 1989, 
toen onze aandacht 
uitging naar het voor- 
malige " Zuiderbad " .  
Deze reaktie kwam (en 
terecht! ) van mw Nanda 
Dukkers,die ons er op 
wees,dat de adrnini- 
stratie bij deze bad- 
inrichting in handen 
was van BEB OTTEN en 
niet zoals door ons 
werd vermeld,van GIEN 
OTTEN. Bij deze gecor- 
rigeerd. Er zit echter 

toch een klein verhaal achter deze correctie.In haar 
jeugd was Nanda Dukkers een trouw bezoekster van het 
"ZuiderbadHen naast alle genoegens die daar te vin- 
den waren,was daar ook mevrouw BEB OTTEN,waarvan be- 
kend was ,dat zij een boek had geschreven - een 
meisjesroman -. 
Dat boek kwam op 16 juli 1940 in het bezit van 
Nanda Dukkers en het is voor een jong meisje toch 
iets bijzondersDeen boek te hebben waarvan men dan 
ook nog persoonlijk de schrijfster kent. Het boek 
is er nog en wij hebben het gelezen (een afdruk van 
de omslag plaatsen wij hier als illustratie) en het 
was een heel bijzondere gewaarwording om 50 jaar na 
dato (het boek kwam uit, einde 1939) de sfeer te 
proeven van de vooroorlogse jaren met daarbij de 
onrust in het Europa van toen.Het was deze keer een 
heel aparte "reaktie" . ThH . 
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NI- VAN DE HXBQWITEN BCKKLUB. 

secr. K e e s o m s t r .  26  

Nu er weer enige modellen gereeed zijn gekomentkun- 
nen wij u weer wat mededelingen doen. 
Afgebouwd werden het POSTKANTOOR,het CIRCUSTHEATER 
en de "KERKBOM",dit laatste model wordt door ons zo 
genoemd omdat dit schip op verzoek van de kerkeraad 
gebouwd werd.De overdracht zal plaats vinden om- 
streeks Pasen,het schip zal dan een vaste plaats 
krijgen in de Hervormde Kerk. 

Dit alles houdt in,dat wij nu weer aan nieuwe pro- 
j ecten begonnen zij n. 
Allereerst te beginnen met het Raadhuis,maar wel in 
z'n oorspronkelijke staat,dus zonder wijzigingen en 
de nieuwbouw.Verder is de bouw van de Vuurboet,ze- 
ker een historisch bouwwerk,geheel in de stijl van 
onze vereniging. 
Ook wordt er weer gewerkt aan het Tram-emplacement, 
hoewel dit in Haarlem tentoongesteld is,zijn we 
toch begonnen met de bouw van de tweede wagon. 

Zoals u in de plaatselijke pers hebt kunnen zien en 
lezen,is de Schelpenkar weer naar ons werklokaal 
terug gebracht.wij zullen deze kar weer grondig 
restaureren,want het is het laatste exemplaar, van 
de vele die in ons dorp gebruikt werden.Er is op 
historisch gebied toch al te veel verloren gegaan. 

Rest ons voor deze k er U nog te vertellen,dat wij 
OP 27 april ons 12 lif jarig bestaan zullen vieren. 
o.a. met een tentoonstelling in het Cultureel 
Centrum.Zeker de moeite waard om te bezoeken! 

Wij zijn mede door uw giften en donaties deze jaren 
in staat geweest ons werk voort te zetten,daarvoor 
hartelijk dank.Deze giften en donaties zijn nog 
steeds van harte welkom!!! Ons rekening nummer is: 
67 13 61 597 bij de N.M.B.Zandvoort. 

H.C,Bakker,secretaris. 



DE AMSTERDAMSE VACANTIE KOLONIE 

Voor veel ouderen is het Dr.G.J.Plantinghuis aan de 
Kostverlorenstraat nog steeds de Amsterdamse Vacan- 
tie Kolonie,waar sinds mensenheugenis bleekneusjes 
uit Amsterdam 's zomers zes weken lang konden 
genieten van goede voeding,een fris bad en veel 
buitenlucht-Met "sinds mensenheugenis"bedoe1en we 
voorjaar 1887,toen door de Amsterdamsche Vereeni- 
ging voor Gezondheids en Vacantie Kolonies het 
gebouw "ingericht tot Caf6 Restaurant,Koetshuis en 
verdere gebouwen,erven en tuin,staande en liggende 
te Zandvoort in het Park Kostverloren,kadastraal 
bekend in sectie B nommey 3430,als huis,stal en 
erf,groot 21 aren 60 centiarenugekocht werd voor 
fl. 10.000,--.In deze villa werden jongens en 
meisjes,directrice,groepsleiding en de dienstboden 
ondergebracht.Het best~ur~bestaande uit een aantal 
gegoede Amsterdamse burgers,heeft niets nagelaten 
om verbouwingen en vernieuwingen te realiseren o.a. 
in 1924 en 1928,de ziekenafdeling uit te breiden en 
door aankoop voor f l. 6.000, --van een aangrenzend 
stuk grond een speeltuin te creëren. 

Hoekje in de Speelzaal, Amst. Vac, Kol, Zandvoort, 

Maar de oorlog liet ook de Amsterdamse Vacantie 
Kolonie niet ongemoeid.Van mei 1942 tot december 
1948 zetelden er achtereenvo1gens:Duitse militairen 
die hun paarden in de speelzaal stalden en gevange- 
nen in de kelderruimte onderbrachten,Canadese mili- 
tairen,Binnenlandse Strijdkrachten en kinderen van 
politieke de1inquenten.Voor herstel van het zwaar 
beschadigde huis moest vanzelfsprekend naar finan- 
ciële middelen worden omgekeken,en het waren op- 
nieuw gulle Amsterdammers die deze verschaften. 

Wat de kinderen betreft:in de eerste 60 h 70 
jaar was de zorg gericht op de zwakken,de minder 
bedeelden uit de grote stad,vaak komend uit tuber- 
culeuse gezinnen.Ze werden door vader of moeder OP 
een tevoren aangegeven punt afgeleverd aan een 
onbekende directrice en een zuster.De vierde zondag 
was bezoekdagprnaar de ouders moesten wel hun ouder- 
bijdrage hebben voldaan,anders kregen ze geen 
bezoekkaart.ze hadden echter de zekerheid dat hun 
kind in die zes weken goede voeding kreeg, warme 
kleding en'veel buitenlucht. 

Kr.M. 
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