




Bij de voorplaat c c ~ ~  KLINK" 

@in ayn'l 1957. Het Tramplein 
tnaakt zich op voor het voorjaar. Op 
de achtergrond Irer gebouwtje Mn de 

,&iclatiiig Towing Znduwr6; daarvoor 
de typische kruismast met de vtaggen 
w i n  Zuttdvwrt cn Nederland irt top. 
Foto: L. Albers. 

Kwartaaluitgave van 

G E N O O T S C H A P  

''OUD ZANDVOORT" 

27e jaargang, nummer l07 

afscheid van de tram 
Vijftig jaar na het 

l Bij de voorbereiding van deze bij- 
iizondere uitgave heb ik honderden 
,$ato's gezien. Maandenlang reden 
ikie trams voor mijn ogen af en aan, 
gom met nadruk op de techniek, 
dan weer op het landschappelij k 
Lchoon of de onmikkeling van dit 
piddel van vervoer. 
&én fóto trok in het bijzonder mijn 
gaandacht, Daar bleef ik naar kijken, 
knidat het beeld mijn geheugen 

timuleerde en vee1 herinneringen !t oven bracht. 
p i t  is de mlag  van de komende 

P , dacht ik toen. Ik zocht na- 
elìjk naar een andere invalshoek: 

d e  tram zoveel mogelijk in een 

Augristus 1957 
I Hoe w;c; het ook alweer? 

De wereld was nog overzichtelijk: 
j e  had hetwesten en het TJmn 
Gordijn, je  had arm en rijk, je  had ka- 
tholiek en protestant, de wereldleiders 
waren Eisenhouwer, Chroebjov,Ade- 

I nauu, de ~ a u l l e ,  ~ e h r ~ e ,  ~oekamo 

en wij hadden vaderSe Drees. De 
eerste Spoetnik maest nog gelanceerd 
worden. 
Brigitte Bardot en Norm;ui Wisdom 
waren de sterren op het witte doek 
en O k  H d y  ("de dikke"') m r -  

bielden wij ons bezig met de vraag of 
we nu op kolen moesten blijven SLO- 

ken of toch moesten overstappen op 
olie en standen we aan de vooravond 
van de opening van devefsertunnel. 
In Zandvoort werden - men al groot- 
se - plannen &lepresenteercl voor een 
Kurort aan de kop mn de Zeesmat, 
Kmtem 3 miljoen gulden (daar koop 
j e  in deze emtijd nog nauwelijks 
een viila voor op de ni i&bould) .  
En . . . . . ..ome onvolpraen tram 
bracht ons naar Haarlem en d e r .  

bandvoorts perspectief, maar vooral leed op 65-jarige leeftijd Veel van onze lezers hebben nog met 
pk de sfeer eromheen en veel aan- Voor Nederknd maakre Wim van Est de blauwe riam gered. Eind augustus 

b c h t  mor mensen. I h r e  in &Tour de France en hier is het vijftig jaar geleden dat vanuit 
I 

1 p lnamm hoop ik, dat deze uit- 
I b v e  een welkome aanvulluie zal 

flets verder op pagina 4) 

V . . 

gijn op de veie, prachtige boeken, 1 I I 
@e reeds over het onderwerp tram 
verschenen zijn. 



Tram, ~ r t  vóór T T 31 van de weigetelden zal er niet veel 
ander personenmmport p e e s t  
zijn in de 1Be eeuw. 

Bij een terugblik op die ouwe 
"blauwe" komt automatisch de 
vraag naar voren, hoe het mmoer 
van personen en goedemi ia 
vroeger dagen plaamond, nog 
vouIdat de treinverbinding in 1 881 
was aangdegd.Was er wel vervoer 
en wat voor soort van vervoer dan.? 

Uit de ons ehans ter beschikking 
staande gegevens en prenten 
kunnen we wel het één en ander 
voorzi~htig concluderen. O p  de 
oude prenten van aangespoelde 
walvissen, achdotten en andere 
potvhen Pen we de nodige 
rijtui* om het kadaver heen staan 
met meestal deftige personages. Het 
bePt van een paard met een koets 
was een kwestie van stand. Aan het 
bezit van één of s ~ m s  wel meerde= 
paarden en koehm kwamen alleen 
de zeer welgestdden roe Het 
reizen per trekschuit, diligence 
ofpostkoets was voor hen uit 
den boze. Zij die niet werkten 
waren niet alleen rijk, nuar 

oaderschddden zich op duidelijke 
wijze van de werkende stand en 
leidden eèn lwen waar de mindete 
s t a d  nmit aan t o e h .  Hij of zij 
e g  bijwarbeeld op deftige wijze 
up d, zodat iedeteen kon Pen dat 
het hier een heer of dame van hoge 
komafbemf. In het eenvoudige 
en arme Zandvoort was de 
schelp& of zijn voorginger, 
een soort boerenwagen, het 
vemodddel .  Buiten de koersen 

Er waren w¢ verbindingen van 
Zandvoort met het achterland, 
inraarvan de eerste werd gevormd 
door het "vispad" of"Yisserspad". 
Dit werd gebruikt door de d o -  
pers (zowel mamen als m u m n  
wenden in Zandwort m genoemd) 
die de gevangen vis het Zand- 
vqpLtse s m d  naat W e m  brach- 
ten o m  daar uit te venten.-Het was 
dus de "benenwagen" die daar ge- 
bruikt werd De tweede vehinding 
was een zandweg, een karrenspoor 
in het zand in oostelijke richting 
naar Aedenhout, die aansloot op 
verharde wegen. Dit was ook de 
verbinding met de Leidsche Vaart, 
waarlangs de afvoer van de schelpen 
plaatswrnd en ook wel de aanvoer 
van koeien voor de slacht. Ook het 
strand moet als noord-zuid-ver- 
bindmg van betekenis zijn geweest, 
zowel voor de koetsen als voor 
he~i  die te wet gingm. De in 163 1 
vermelde aanwezigheid van de 
- men al - als oudst bekendstaande 
herberg "Het Chwrbladt" doet 
vermoeden, dat er in die periode 
al behode was aan overnachtin- 
gen. Uit de omschrijving zou men 
kunnen opmaken-dat deze herberg 
een voodoper van hotel Driehui- 
zen geweest zou kunnen zijn. Deze 
herberg werd als volgt omheven: 



Ha dorp profiteerde van de grote Toch lede de ervaring dat het 
O~~~ w buiten, aanvan- een met de diligence niet zonder 

met plnim~~htjes wr het goaar -. Z o  kon het gebeuren 

I 
' i d d D e z k  stroom van bezoekfs, dat de paarden niet behoorlijk 
-el daggesmensen ah ba-m bdagen of memmoeid  waxm 

I 11 voor een hugem periode, &d het en dan weer dat de wagens rwenrol 
h~~fbdddëi v?m bataan ~erarxde- zaten. Mtnder erg maar wel verve- 
-De heúj & m lead was dat de postiljon vaalr zat te 

i :&d& en de i n k m  uit het bad- Apen, of dat aich een dmnken pas- 
l m  stegen. Nu er een v&e sagier op de &Ii@nce bemind; deze 

ï%schmn hui&, w1 mien m weg was nun de vnag naar vervloer moest dan d&w W j k  verhten- 
mcIfetf h e  cmm mde, mei sijfi me, In 1829 d er ervanuit k- Dm problemen deden zich voor 
m ende m, s~~ múe &ende hm een dtligeaedmst genpemi op de ritlea, doch op de 
op& h0edk.m de K@traat, ,dam b op Eamhön. Er bestonden al een Fijn W e m  - Zandvaort had men 
" î 3 h d i a d t "  uiu'jthqt, d j d e  m aantal jmn djligmeediensten w- geen last van hoge bruggen en was 
uertnawde oude h h h . .  uit Haarlem naar Amsterdam, AUc- de tit kort; binnen eeh uur moest 
Dat de concurrentie toen ook al m en Leiden. Haarlem was liet deze teafstand worden ai@egd. De 
opde18eri;pgaherwattevp1~- knooppunt, De diligence vertrok prijs bedroeg 75 cen:t; inclusiefde 
dienen viel, blijkt ukeen akte-fia~~ ~~ op w e r k d a e  om W mi, het -d voor de postiljon 
juni 1646 waarin meldhg +G 

wordt van een andere herberg 
"ajnde tie dm dm kas 
uu#hmgt, staende in de &ktma#". 

Pas nadat Pauh Loot in 1722 de 
ambaCh&*W zandwort 
WUE L 10.500, - had gekocht 

wagenveer op Wvoart  

van Holland kwam 

van de dorpssd e t ~  
voor Reizot en 

Een aantal wedieden had 
voerman mackt 

vrachten m en naar 2andwort te zijn p h  niet &taan Het was 
venorgen tegen mmgestelde hem volstrekt verboden dmnde 
prijzen. Het recht om z v a m d  op de kap of imperiale de paarden 
onder de bel te mogen ~jdm, Ook te bestmm, Er waten nog me.= 
be machten voor de godshuizen, wom&:"de wfliqp der ~~ 
kerk, dorp en vuuEtrcret zouden moeten m bij wet v q p c h w e ~  
behoren tot de m p  otrder de bd breedte hebben m deposbiflon 5 in 

evemwtemmifig niet xttt insWEhi: 
Door de aanleg van de s m g w e ~  een *m m ges~hikk pmm, die 
gestart in 1825 en gereed in 1828, zich miei m de drank te hitett8uui. en 
gelijk met het Groot Badhuis, de prrtsstgi~rs met hiqfíahcid en ksthei- 
kwam Zandvoort echt tor: bloei. deinhid bejqeepit". 
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Zandwort de laaw m -k. In 
dit nummer gaan we terug aiar de 
periode dat ons dorp nog een m- 
verbIndIng rijk w. 

Bfoetperíode 
Na het tijdperk m de gmte, statige 
hocels die aan de happy h, prinsen, 
prinsessen en Kaiser W f i h  11 
~nDui&ndenk&&Ski~an 
Oostenrijk onderdak boden, kwarn 
begin twimigk eeuw ook voor ons 
dorp het masamerisme op gang.Wät 
Zanduoort behdt he& de m hier- 
aan een s u b s e e  bij* g e l d  
Aanhet eiadvan devrmigerjaren 
bereiktehetaandmizigmeen 
hoogtepunt Ruim ti& djoen fl 
p ~ w e r d e n v e r v r > e d o p h e ~  
hject Amsierdam - Zandvomk D e  
ealijkheid gebiedt te zeggen.dat,die 
niet a b m d  de badplaats als eh&- 
stemming ha*. Maar m&. . . . . . 
eea zeer respeabel aanLal. 

l 
De goede s p o o d d m g  met de 
aadiggende steden he& ook in ho@ 

I mare bijgedraga tot de ewnomide 
groei van onze badpiaa~. De Kak- 
s m a t  werd qua drukte en reputatie 
de Zandwome Kalverseraat. Ook 
de NZn wq hier wel bij: in diverse 
publicaties wordt het tmmtmjea 
de kurk poemd waarop de N224 
dreef. 
Degrotekrachtvandemmwas, 
dat je op velt platsen in de stad kon 
opstappen en dat er eke tien minu- 
m eea lang kwam r i w .  de kust. 
Bovendien was de prijs voor een ritje 

voor veien M a a r -  

ZW7 
Al vijhg jaar zonder tramverbhding 
met het achtdanù in die tijd is de 
wereld enorm veranderd D&j 
vrede en welwatt is dit deel wn de 
d d  " 4 m W  met auto's. 

Sne.iwegc.a en shiiputes stiibden 
&&t D d j  onze mobiliteit s- 
wenubijnooi~ifeeropwegnaarde 
kmtqd. Ruim &r onze badplaats 
wordt de b e k e r  d ontmoedigd 
omdoorte~dmEnditismrnog 
hop&% e e n  er 6611 baan 
- van de d ontoereikende twee 

- geheel voor het autoverkeer &e- 
dom is. 

Er kom een tijd dat, met een ver- 
~ d e v e r s t e d e i i j k q v a n  de 
Raniktad, de toename vari autodicht- 
heid per vierhte Hometer, de mi- 
liernorm voor het aantal fijnstofdeel- 
tja in de lucht en het mkmmgrïjden, 
de automobili.teit zal moeten &e- 
men. Dan moet er echter a l  wei een 
alternatief k zijn: een betrouwbaar 
openbaar m e r  dat vrij is van files 
¢n opstop* en ongehinderd aan 
de behoefte Imn vohioea 

Een taekomstgedadutei 
AL j e  in Heemstede of Haariem 
woont, fiets je redelijk snel ovier & 
voundge mmbaan naar de kust. 
En onbewust denk j e  dan aan toen. 

T m  de grijsblauwe Boedapester nog 
reed.& ze nou eens ........ 
Moet j e  je  eens voorden: een 
geíuidsarme hght-dmbhdiug naar 
de kust: Over die prachtige, brede 
mute door het Aerdenhoutse en het 
BentveldSe. 
Deze wordt wreed ver- 
stoord door de voorspelb  acties 
van de bewoners. "Not in my back 
yard!!!" D* met aiie +di- 
xhe mqgehjicheden die voorbandm 
zijn. Eigenbelang vóór gemeen- 

b*e lang .  
Maar pmbeer er eens anders naar 
te kijken Stel: er komt een &in- 
dmg vanafbijvoorbeeld HooradQrp 
naar de kust Daar eindigt de Iijn 
niet, maar loopt d e r .  Hierbij kan 
gedacht worden aan de haltes Zand- 
wort Centnim, Zandvoort Strand, 
Center Para, Circuit Zandvoort en 
het Bloemendaalse Strand. Hoeveel 
auto's zou clat op jaarbasis schelen? 



Hoezeer zou dit het milieu ten tijd te kumen), de kaawmpden spspeqaIe uitgave. Ook een &OKI 
1 pede komen?War zou de dagmerut Hoofddo'p/heer en welkhe dank aan de van het 

of badgast kunnen op de Schiphol (dat wel & gmom NZHVmmr Museum is op zijn I steeds duurder wordende be-e ui werkgever in de regio is). plaats. Dit ook omdat een hen 

1 zou d e h . k a n  je het traject ook mdat dit aadermq interessant Wspoorhetnag&chtteschietm. 

I n o g d o o r t r e k k e n m a r ~ a a n  genoegkomeenscomtnxceiefmr A k u w i n ~ ~ t i s d o o r d i L  
Zee. He& u enig idee haweel auto3 na te denken. En met mtim oplos- mimmer dan moet u & eeris k 

1 a r i j k  naar het BI-- s iqp  re komen die het dorpsG ~ m - ~ u s w m b h  

I beid -e die m o k t .  wo& r e g i ~ e e n s t u k k ~ m u d e n  eeuwwug,wmheteesretramvm- 
met &man? H d  ludi-nt- makm. freerinmsdmphetli&tzag,r 
minigbg dit in een natuwgebied Iaten we'- ptoberen om tien jaar Peter &ijs 

[ ruomda? En wat aou het eeeeaa ofmeer vooruit a kijk.  .. pBhuijs@vdzirrtd~.nI 

beid? Wak zou & gemeente Bloe- I beteh-rde- 

P mendaal biij zijn m het op d q e  
wijze kmgkhgm van die ho&- 

I gemeentes. 's M o m  5 mnds  en 's 
n a b .  Maar hier moet dan natuurlijk 

I wel een r a k k c h e  oplossing mxix 

Zandvoort tegenover staan. 

En een verbinding naar ... IJmuides 
Strand en de FawmgmTermitlaL 
Pardon? Een route door de Kenae- 
merduinen? Dat is m& ongehoord? 
k & d e m i l i ~ g z o u  
d eens hed blij kunnen zijn met 
schonere ludit in een grotere regio 
dan alleen4'haar'' p k .  En een light- 
d is 26 stil. 
Ook vanuit Zandvoort he& w'n 
verbhding Pjn voorddm Bijvoor- 
held een p i d e  b a i b a d ~ e i d  van 
smtion Heemstede - Aerdenbout, 
het Spaarne Ziekenhuis (probeer 
daar maar eens op een mooie dag op 

Met de kerinis nu bad men 
nooit, nee nooit, deze lijn oppheven. 
Deze zou d een warbddhc- 
cie in de wlereld hebben gehad. De 
enorme de- en milieupmblemen in 
de Randsmi van nu vragen om een 
pragmtîsche oplosing. Die lig naar 
mijn idee mor de haad N u  nog een - 
schaGe visie en een dosis IC& 

Genieten haaiar 
Na & laame rit van '!de blauwe*' zijn 
d e  publicaties over de tram d e -  
na. Deze - en word het fotomam 
tiaal-~ormdendebcisisvcxirdeze 
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De Paardentram te Zandvoort 
4aatste.xit.niet 5.9, maar precies 100 jaar geleden! 

Erm 
Omstreeks 1870 begon het vissers- 
dorpje Zandwort zich te ontplooi- 
en tot een, toen nog bescheiden, 
badplaats. De hotelaccommodatie 
nam toe, doch niet in die mare dat 
aan aUe hoteigasten een onderdak 
kon worden geboden, En dat werd 
weer aanleiding voor de Zandvoor- 
termen om gedwxnde de zomer- 
maanden in dit tekort te voorzien 

door of hun gehele huis of een 
gedeelte ervan aan badgasten te 
verhumn. Met de ingebruihemhg 
op 3 juni 188 1 van de spoorlijn 
van Haarlem naar Zandvoort was 
de weg geopend voor & verdere 
ontwikkdqg van het dorp. 
Deze spoofija is kennelijk een 
s t i m h  geworden voor de d e g  
van een elektrische trambaan, die 
van de Pasage tegenwer het eerste 

spoomgtation naar het Park 
Kostverioren liep. Daartoe was op 
10 mei 1882 ten overstaan van n+ 
mis ML J. E Wertheim opgericht de 
Electcische Tramweg-Maatschappij 
Zandvoort (ETTMZ) , p e s t &  te 

Amsterdam, w& zich ten doel 
had p t d d  de totstanBbrenging van 
een tramweg over een lengte van 
1240 meter met een spoorwijdte 
van 1000 mm (= 1 meter). 

ZANDVOORT 

----e** 5 
*.t+++ 4 ' 

. - . - . . I  --- 6 

Verklaring: 1. EIek,trieche tramweg ETMZ (1882) ; 
2. opgebroken h 1884; 3. Paardetramweg TMZ 
( l884 ) ; 4. opgebroken fn 1892; 6. EElektrbche tram- 



Depnunlentram siaargedirldig te wacI~cen bij de halte voor aidhotcl Driehisixeti. Opname uit ra 1890. 
Uit: Zartdvoort in oude ansicliien 

Met grote voormndheid ging 
men aan de slag en op 9 juni 1882 
werd de dienst geopend om reeds 
op 1 oktober van datzelfde jaar 
definitief te worden gestaakt. In 
de tussenliggende maanden had de 
tram meer stilgestaan dan gereden. 
De teleurgestelde aandeeihouders, 
aan wie een dividend van I0 tot 
20% in het vooruitzicht was gesteld, 
kozen tijdens een veredering in 
februari 1883 een nieuw bestuur. 
Aan Ir. E. J.J. Kuinders, een der 
commissarissen der ETMZ, werd 
de concessie overgedragen, maar die 
deed er voorlopig niets mee. 

TMZ 
In een op 27 juni 1884 te Anlster- 
dam gehouden aandeelhouders- 
vergadering van de ETMZ w e d  

het besluit goedgekeurd de naam 
van de vennootschap te wijzigen in 
Tramweg Maatschappij Zandvoort 
en enige wijzigrogen aan te bren- 
gen in de akte van oprichting van 
de ETMZ, zonder overigens deze 
maatschappij te liquideren, waar- 

door er in feite twee cramwegbe- 
drijven waren. 
De nieuw opgerichte TMZ had 
inmiddels conract opgenomen met 
Ir. Sanders, een man van wie mag 
worden gezegd dat hij in ieder gevai 
verstand had van tramwegzaken. 
Onder diens leiding werd een aantal 
veranderingen aangebracht: in 
plaats van ten elektrische mm zou 
een paardentram in exploitatie 
worden genomen, de spoorwijdte 
werd teruggebracht tot 750 mm en 
het eindpunt van de lijn kwam te 
liggen bij "Vilia Evelina". Zo kreeg 
Zandvoort haar eerste paardentram. 

Op 4 juli 1884 werd de dienst ge- 
opend. De tram vemok van de Pas- 
sage - een grote overdekte galerij 
met 26 winkels, aan het einde waar- 
van het in die jaren bekende hotel 
Kurhaus was  gelegen - passeerde de 
Dr. Mezgerstraat, de Burgemeester 
EngeIbertsstraat , in welke straat de 
remise lag, kruiste de Haogeweg 
tegenover het Groot Badhuis en 
eindigde bij "Villa Evelina" . De 

dienst werd slechts gedurende de 
zomerniaanden geëxploiteerd. De 
TMZ beschikte over twee dichte 
wagens. beide gebouwd door de 
firnia Beijnes te Haarlem; de eerste 
in 1884 en de tweede in 1885. 
In de op 2 juni 1886 in het gebouw 
'Eensgezindheid' te Amsterdam ge- 
houden aandeelhoudersverpderjng 
van de TMZ werd medegedeeld 
dat de vennootschap een ongunstig 
jaar achter de rug had Oorzaak was 
de slechte zomer van 1885 en her 
uitbIijven van een subsidie van de 
genieente Zandvoort. De gegaran- 
deerde 4% dividend op de pre fe- 
rente aandelen was niet haalbaar 
en men kon slechts 25% uitkeren. 
Gedurende de volgende jaren was 
de TMZ in staat 3% dividend uit 
te keren op de aandelen. Hiermede 
begonnen de moeilijkheden voor 
de maatschappij. wan t de aandeel- 
houders van beide riiaatschappijen 
- de ETMZ en deTMZ - eisten 
meer dividend op. Zulks was uiter- 
aard niet niogelijk en er ontstond 
een onhoudbare toestand voor de 

Dr Klink, Pitimmer 107, jir l i  - september 200 7 7 - 187 



OmzichtSfPto wui omstreeks I900 m G BtlgtmWei EtgeIh t raab ,  die wwrhsen Bredemde~turt heette. Het gebouw in 
het m i d k  is de wmise ~ a n .  de p d m r n .  .@e &k wz de tramlijn rijn dtciddijk zichtbarn De Ign 
h s a g e ,  pass& -km ho& d'- h had als "Groot &rdhubW. 
Uit: Zandvoorr iro oude a&htm 

T W .  Pas op 1 april 1889 werd b.+ 
sloten de ETMZ te ontbinden ai 
de concessie alsmede de bezi-n 
over te dragen aan de TMZ.VOQT 
verdere levensvatbaarheid yan deze 
maatschappij was het inn4ddels ti! 
laat geworden en op 23 september 
1889 werd het eerste paardentram- 
tijdvak in Zandvoort d&doten. 
Gedurende een periode van vijf 
jaren bleef Zandvoaa verstoken 
van plaatselijk vervoer. 

EPU; E Plurlbur Unum 
Op 10 mei 1889 werd te Am- 
sterdam ten overstaan pan notaris 
PoUones opgericht de NV: Bdet-  
Maatschappij 'E Pluribus Unum' 
(Latijn: b& uit velen), welke 
vennootschap zich ten doel stelde 
de exploitatie 4 van.door 
de maatschappij in e'wndom re 
merkrijgen als in pacht te nemen 
buffetten, koffiehuizen, restaurants 
en hotels.Tot de oprichten van 

EFU behoorden o.a de heren GA. 
Hineken, biehmuwer te Am- 
sterdam, A. Harteveit Jacobwzoozi, 
&tiliatew te teiden, E.D, Kits van 
Heijningen, hoofdanibtmaar bij 
de HJJSM (Hohdsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij) en een 
mtai beiangnjke figuren uit het 
Amsterdamse z;ikenleven. EPU ex- 
ploiteerde zowel in Zandvaort als 
in W i k  aan Zee enige hotels en het 
is niet meer dan &lijk, dat zij a- 
naar streefde haar hotels gedurende 
het badsehen m vol mogelijk te 

krijgen. Een vaa de middelen m 
z& te berdken was de expIoitatie 
van een paardentramlijn, welke de 
hotel- en b-ten op een mor 
&e tijd gemal&&& wijze tot v66r 
de deur van het hod  bracht. 

De Buffet-Maatschappij 'E PIU- 
ribus Uniun', die in Zandvoort 
het befaamde hotel d'Orange (het 
vroegete hotel Ka-, waar 

Keizerin Ehabeth van Oostenrijk 
in 1884 me t tiaar gwolg vertoefde) 
exploiteerde, werd de nieuwe eige- 
naar van de tweede paardentramlijn. 
In de vergadering van de raad van 
Zandvoort van 1 juni 1894 werd 
besloten de oorspronkelijk aan h. 
Sanders toegekende subsidie van 
f 100,- per jaar gedurende vijfjaren, 
m EPU over te dragen. 
De mmbaan van deTMZ, welke 
vroeger achter de terreinen van ho- 
tel dYOrange was gelegen, is b de 
maaad mei 1894 wriegd, waardoor 
het eindpunt van de tram langs het 
hotel kwam re liggen. De oonaak 
van de verleg& was gelegen in 
het feit, dat de eigaaar van hotel 
Driehuizen weigerde vergunning 
te vedenen mt het berijden van 
zijn gronden. De heer Driehui- 
zen stelde dit aniankelijk van een 
geheel andere mgumhg, maar die 
viel buiten de competentie van de 
gemeente Zandvoort. 



EPU namm deTM2 bver:fmc 
wagem, &ie @en, d, &e 
enstdDehgte vandetrambaan, 
welke mmis bij de TMi &u- 
rende de mm- werd 
bereden+ bedroeg ,827 meter. D e  
d i e m  nam een aanmig op 10 juni 
en wed beihligd op 17 septem- 
ber f 894. Het aantal verwlerde 
p&= 9958 met :Cm 
opb~~-ngs% van f '701,85 W . 
Het ~0~ liep helaos VWZ B W  
,terug: in. i899 maakten nog sl'eçh 
8.822 passagier5 gebruik van de 
tram en de hlco- bedrow 
dat j a a ~ f  621 ,O% . 
De &te Zandvoorters dil te 
weinig gebruik ~ i i  de man. EPU 
expl~itede d¢ fmndijn dan ,g& 
in haofdzaak mor het vemef vàn 
haar ei* gasten van het station 
naar hg hotel err o-d. h 
de tweede heb%* de maand juni 
1901 waden nog maar 488 pas- 
sagiers vervpePdf In dat j* wrd 
de dienst per i9 septemhér gataaEct; 

hoewel ek Xn hotel d'Orange nog 
een 1 5 4  %;isten verbleef. Men 
vond het kennelijk niet meer de 
mbeite wbrd om voor deze gasten 
de rram te hten rijden. 

Het materiael 
Het op de mU-@nen te Zand- 
m o a  (en Bevemijk -Wgk aan 

%i$ ríj&nde materieei is ia de 
Inop der jaren nogal aan m d a  
ondehevig,gmeest. Gedurende 
de jaren 1901 tot m met 1983 
he& de W M  d~ PU-Ejn te 
Zaddvo~rt geëqìbiteteerd. In 1904, 
rqht de RÏ!!zidi fuE Zandmort 
en B&jk had' temggetmk- 
kén, yetbiasde mgen w. 15 1 naar 
Ehmijk Zàridmprt k e g  er cm 
dichte -n mor terug, die onder 
nf; 2 hier dienst beefi g&m.Ten- 
slotte m#g~rdefa  aangenomen, 
datwagen nr. 116, ook afkomstig 
van de =M eti aan EPU verkocht, 
in Zandvoort onder nr, I is blijmen 
tijden. D e  RTM (Rottethnsde 

Tramweg-Maatschappij) leverde 
bespanning (paarden en koetsiers) 
en verhuurde mknd materieel aan 
verdillende paardentramwegen. 
In 1907 aiaakte het eerste spoor- 
wegstation plaats mor het huidige, 
dat een s t u k  zuidelijker en diehtm 
bij de dorpskern kwam te liggen. 
De ahnden  van dit nieuwe station 
naar het s m d  w de grote bad- 
hot& werden nu zo gering, dat de 
paardmitram geheel overbodig was 
geworden. Dit betekende dan ook. 
het einde van de tram, welke op 
31 augustus 1907 voor het laatst 
reed en waarmede het tweede paar- 
dentramtijdvak werd af&sloten. 4 

Bmn: Twm en traml#m, 
door A. Dijkm, R. G. Kiomp, 
WBB van Norden inJ.C. de Wilde, 
1977. 

mj((sr E=w #:i 
F:' 





Verdwijnen van Blauwe Tram 
sluit een boeiend hoofdstuk van de 
geschiedenis der N.Z.H. af 
uit: Haarlems Dagblad, zaterdag 17 augustus 1957 en bewerkt door Peter Bluijs 

Over twee weken zal de blauwe 
mm tussen Amsterdam en Zand- 
voort niet meer bestaan. Dan 
zullen alle forensen, badgasten, 
tram-niinnei~den en andere rei- 

I 
Ugers moeten aanvaarden, dat, 

I ondanks d e  protesten en bezwaren 
, tegen de voorgenomen opheffing 

van étn van de oudste en drukste 
elektrische tramlijnen in ons land, 
het vervoer tussen de hoofdplaats 
en badphats voortaan per bus zal 
worden uitgevoerd. Tennunste 
mor zover het de exploitatie van 
de Noord- en Zuid-HoUandse 
vervoersmaatschappij betreft. De 
concessie van de tranidienst liep 
in 1954 a f  en reeds jaren voor die 
tijd is de directie van de NZH 
bezig geweest niet het voeren van 
besprekingen met desbetreffende 

Per 8 mei 1901 werden er door de E.N; E. II: mte huitepunten 
ing~richd. Hier een NZH-mrbeeld wit latere datum. 

h 

Fabrique Royalc. 
Voitures de k c  aux Trammar 

, Wagons de Chemin de Fer 
I 

J .  Beijncs Hadriem - Puys-ñas, 
m adverteerde dejrma &#nes ook, 
aangeien er toert in Nederland nqg veel 
Frans gesproken wrd. 

gemeenten om een verlenging 
van die concessie t e  verkrijgen, 
waarna zij het plan had voor & 
dienst gloednieuwe tweewagenstd- 
len aan te schaffen. Het MS echter 
de gemeente Amsteràam, die de 
meeste bezwaren opwierp, omdat 
het centrum van de hoofdstad naast 
het overstelpend drukke plaatselijk 
verkeer in de spi&mn niet nog 
eens de passage mn de soms uit 
vier rijtuigen bestaande treinen van 
de Haarlemse tram kon vemwken. 
En daarmee was het lot van de 
'Blauwe Tram' in wezen bezegeld 

en hebben kortere of Iangere tijd 
onderwerp w bqrekingen uit- 
g e d f  maar het een na het ander 
moest worden prijsgegeven, omdat 
er onoverkorndijke b- aan 
verbonden waren. En dit bepaalde 
definitief het lot van de tram. - 
De ham zou dus verdwijnen en 
daarmee komt een einde aaa een 
memijk hoofdstuk uit de vervoers- 
geschiedenis van het Nederlandse 
trammen, een hoofatuk, dat zich 
over een periode van meer dan een 
halve eeuw heeft uitgatrekt. 

Want 06choon men nadien nog 
heeft getracht een voor de partijm 
bevradigende route door de straten 

van Amsterdam te ontwerpen, is 
men daar niet in gedaagd. Dit lag 
ook wel in de lijn dei: verwachting, 
omdat in deze aangelegenheid de 
b h g e n  van de gemeente en de 
NZH te ver uiteediepen.ver- 
scheidene plannen zijn ontworpen 

H e t  ontstaan 
De lijn Amsterdam - Zandvoort 
bestond vroeger uit twee gedeelten, 
dit elkaar in Haarlem raakten: de 
8,2 km lange, grotendeels enkel- 
sporige lijn Zandvoort - M e m /  
Heerenhek en het jongere mject 
Haarlem -Amsterdam. 

(IN verder op pagina 13) 
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m Herinnering aan de eerstexit L ... - =  in 1899 

3 
1 l - 

Ter gclcfailieid iwi de laatste rit .' . 

vaii de tram ylnatsre Haarlcies 
Dagblad op 2 sqiattber 1957 een 
ittteri~im~ mei cetr dcr eenfe passagiers 
op de rit iznar Haarle~ri in 1899, 



In 1897 mn&n de comessi&- 
sen m.L. van &n -d en JG. 
vani der Stéw (Haarleemse &hl7 
,$exten) een co&inatie bereid h m  
plannen mor een ehkh-kch~ verr 
bhding tussen Zandmort en k- 
lem uit.te voeren, Op 15. m& 1899 
vond de eerste p r n a t  p h b  met. 
de eerste , + I e r d e  mgen& 31, 
van de k J. J. Beijnes; en op 3 
j di T899 .hn de E e m  MedWd- 
sdie pedschtTmm Maicbappij 
@.NX.T.:.) met de geregelde dienst 
beghen, 

Er d ruim een half miljoen 
@en in h e t b e d r - i i g e i b m ~  
een b* dar een &&e ZS.mm.de 
sommen,.&e nu +aar &m diDiga- 
lijae onderneming zouden m ~ n  
worden uitgtmkhn. 
En het emte jaar leed het bedrijf 
een vèdies vari duizend gulden, 
mmaar dat kwam omdatpas injuli 
met de dienst kon worden begon- 
nen en de uitgaven zich OW het 
hde jaar uitstrekten. 
Begonnen werd met acht 'grote' 
rijmigen van Beijnes met 78 

m pmsoneel.Via de C h u r -  
baan tem soort ríngbaan) in Haar- 
lem b >mm'bij Station Ha&m 
om m r  te smppm pg de m m  naar 
Amm&mLVmd4 oktobi~r 1904 
was er-lechtrkekse mbinding 
met het Spui te Amwc@ 

Op de lijn naar Zat~ihroort werd 
d j u n i  1901 een pakketdi& 
ín$pwra. .H& was de enige liJp 
wam g&erenvemer plaaa- 
vond Deze he& overigens maar 
e& par jaar bestaan.. 

Iû het prille beghl* de dek& 
&e t~aetie kbn men nog biet naar 
m dW&&bebnjfstappm om 
man  en c8nhct afte duiten ,mor 
k t  im%en van smom; de B.N.E.T. 
maqc daar dan ook &wm 
Z Q * ~  e0 boude IXTI elebkche 
cawe op het mniseterrein aan de 
Le idschm* 

De E.S.M. 
in het zelfde jaar, waarin mor het 
eerst sprake w van een concessie 
Z a  uart - W e m ,  werd ook 

l& kijkje in de 8 a l q t o o k t e  door stoiim q e h  e k c t r ~ e i t s ~ n t m l e ~  
gekgm aan de W d s t k w .  Deze lev~nik 600 Volt gelijktmm aan de E N E .  T 
en 5 foi 1914 itî b e â r $ g ~ t .  

eeri concessie aan-& mor een 
m g v e r b i n * m  Amste* 
,m Hadem. De hgtniem F. An- 
dwhegg- jr. en L;I. Neumdjer jr. 
te Amsterdam waren de aanvragers. 
Op 22 maart 1900 W e  de Am- 
* e  gemeenteraad de con- 
c e s s i ~ v o u ~ e n  goed en op 22 
dec,& 1902 wtìâ de akte 'van 
op*- gepasseerd van de N,V, 
He&%chi? Spoorveeg Maatschapp5J 
(EI$.h&:), in het vpoi;iaar van 1904 
bad de~fwtdjk opening plaab in 

ajkbaP&tei- 
~ n ,  p&-v&rde Conm&mk der 

hi de p k c i e  Noord- 
H o i d :  
Her mckv;ur. de lijn was in die 
b@j&n ,& 

rhads mg het-ged h 'Slechts het 
eindp.$ in Amsterdam w2.s op 
h& Spui. -er kit jaar later 
%d. dit eindpuaz @ r ; p h t  naar 
de SpuiJtmat, omdat het passeren 
van de Nieuwe U J d s V o o r b ~  
h Amsterdam door de m m i n e n  
p k  moeilijkheden oplwrde met 
het oog op het drukke- verkeer. 

De gemeente Haarlem had destijds 
bij het d e n e n  wan de comessie 
de wens geuit, dat een doorgaande 
Verbiidmg h k r d a m  - Zar.voort 
rou o n B w  ea op 22 juli 1904 
w& met & E.N.E.T. een overeen- 
komt aangegaan+ volgens welke de 
iijn aiui& - zandvoort door de 
E.S,M., zou worden geëxploiteerd. 
In 1804 kwam de spoorverdubbe- 
h g  tot stand heegeen de uitvoering 
van de dienst zeer ten goede kwam. 

1 
Deze toetand heeft bestaan tot 
1 januari 1924 toen eerL exploita- 
t i ~ ~ m s t  met de N.2.R 
van h c h t  wd.Van toen af aan 
weden de trams, die aanvankelijk 
grom en later geel van kleur -n, 
geieideiijk blauw geschilderd. 

pees d e r  op pagina 20) 
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I &;git! tii>jtlt@tc eetrw: de 81 te Zandvoort. Degebociuwn naw rle l i i~ktrri jdc r i j n  een dcc1 vati ha lotere Cetiiwtu*cI1rrpshiiis 
(ton t 1102 scCItooI B ct1 tla WO LI de Gertcnliacl~ M, U. L. O.) cir c@ Hnavlenr , gelegert aan IJt. Scli~olstraai. 

Dienstregeling ElecIriscke Pulisdienst wkens "phatsclijh djd*' uit de Zandvwrl~che Courant Mn f juni 1907. 



. :  ! l  

1 alke.  10 mknten * .  tot nitmiddag~ 5.45 en verder 6.06, 6.16. 6.37, 6.62,7.07, 7.22 
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n E.N.B. T m a t o m p  3 1 met op het voertuk, de halqlaafsen: 
&adm, Hautplefn,, K~~~ Padi AenJenhout, Z d m m t .  Opname mil 1902. 
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Lange Heeren ved 
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Onze dorpskern wordt nóg gexelliger! 

Deze sfeeniolle impressie geeft weer, hoe 
wij de nieuwe daghoreca voor ogen hebben: 
een oppervlakte van ca. 200 m2, met ca. 100 C 
zitplaatsen in totaal. De brasserie komt op 

1 

de begane grond, in het oude pand van de ----m 
familie Schaap (hop  de KruD en is ca. 110 m2 
groot. Met in de hal een ruim binnenterras, 
dat het geheie jaar open zal zijn. 

Gezocht: een exploitant die dit moois? bedrijf %ent u geiiit~resceerd? 
professioneel kan runnen. Uw reactie (alfen schr~jtelijk} 
(Dot zou b.v. ook een echtpaar kunnen rijn). wordt raag tegemoet gezien door: 

En voor wie In elk geval de termen 'gerellig. C, Bruynzeel 
schoon, voorde li^" en "goede kwalitcif net zo Emmaweg 28 
vanzelfsprekend zijn als voor ons. 2042 NV Zandvoort 



Bij de bnut van de E.S.M. w e ~ d  met grote, Amerikaans aandoende wagens eert 
ticnminutmdienst onderhouden, een unicum in de toenmal&e vwvoevswereld. 

Aan de subtekst onder Amsterdam - Haarlm te zien, is dit tableau van &&r het 
samengaapt met de E. N. E. T in juli 1904. 

Tarief enkeltje naar Haarlem-Hcermhek, 25 cent. Retour 35 cent. 

l Dc Mink, tiurnmet 107, jidi - reptembct 2007 19 - 199 



(vervolg van pagimttrf 13) 

Ook de baan langs de weg Am- 
sterdam - Waarlern heeft niet altijd 
op dezelfae plaam gelegen als nu 
nog het geval kmvroeger lagen de 
tramrails namelijk aan weerszijden 
van de weg. 

De totsmdkomjng van de tramlijn 
is niet geheel zonder weerstand van 
bepaal& p e p e n  verlopen: oude 
Zandvoorters zagen niet wei heit 
in het nieuwe vemenniddel en 
gemeente- en poldabesturen, die 
op eigen voordeel uit waren, heb- 
ben ook een vertragende invIoed 
uitgeoefend. Merkwaa&g is, dat 
thans dezelfde categorieen - met 
uimondering van het gemeente- 
bestuur van Amsterdam - fervente 
voorstanders van de tram zijn en 
over het algemeen betreuren, dat de 
dienst in het vervolg door autobus- 
sen zal worden uitgevoerd. 
Al heefi het tract h de loop dm ja- 
ren weinig verandering ondergaaq 
anders is dit met het materieel &t 

voor de dienst werd gebruikt, 
De kleinere wagens van de 
E.N.E.T. werden a l  s p o e h  (1904) 

vermgen door de bekende wagens 
van de E.S.M., die waren vervaar- 
digd door de Belgische firma La 
Médurgique. Het waren de mo- 
tonvagem niet de vele hoge ruitjes. 
Ze waren oorspmnkelij k groen 
geverfd en werden door de Am- 
sterdammek "kikkers" genoemd. 
De ritduur naar Haarlem was 26 
minuten. 

h het begin werd de dienst met 
losse wagens uitgevoerd, die tiet 
grnocste &el van de dag elke tien 
minuten d e n .  De drukte nam 
echter hand over hand toe, zodat al 
spoedig een begin gemakt werd 

met het aanschaffen van v 0 1 p -  
genS. In 1907 werd een proef geno- 
men met schakeltrams. Dit waren 
treinstellen bestaande uit motorwa- 
gen, volgwagen en morowagen. 
Na de Eerste Weddoorlog kwa- 
men de zogenaamde lm-wagens 
van Beijnec de dienst versterkm. 
Dit zijn de bekende wagens met 
voor- en achterbalkons en grote 
ramen. 

h 1923 werden de mgenaamde 
Boedapesters aan het materieel 
megevoegd: de stoere rijtuigen met 
middenbakons, waarin het een 
genoegen is zich te laten vervoeren. 
De bijnaam ontlenen deze wagens 
aan de Gbriek van Ganz en Co., 
die in Boedapest gelegen is. Deze 
wagens hebben over het algemeen 
zeer goed voldaan. 
Een bezwaar wordt gevormd door 
het grote gewicht van de w e m :  
een motorrijtuig weegt maar lick 
36 ton! Door &t grote gewicht 
kosten de Boedapesters =el stroom: 
als er veel in een sectie 

flm d e r  op pagina 25) 



De Grook Krochb mei op de achiqmnd de R.K. ketk. Redtts het mg oit&ebouude deei wn de KrPckt. 
1 Ij& voor de Beijnes-qtt de permanen t opgesfolde ongewllwuapn. I 
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reden, ,ondervonden de andere 
trams bi- last, omdat de meeste 
smom dbaw de grote broers 4 
g e w .  

Een bijaanderheid van de verbh- 
dingAmsì&m - Zandvoort k, &t 
de gehele lijn 3s uitgevoerd in ,h& 
mgenaamde d p o r r  de spoor- 
breedte p m à p  fén mer. 
Na de overrrame iran 'de lijn ddor 
de NZHTM (& -NZH~ h 
1924 is er Arnover @&t nor- 
d s p o ' o r  (1435 mm) in té ~0~~ 

war men is toen w-w (de hoge 
k o m  m omschakelhg terug- 
geichrokhn, d zou de normbtie 
veel voordeien hebben gehad mex 
het oog-op de andere ìijnen m de 
NZH, die aile n o d p ~ o r  had- 
den. 

Een a a h  hgzonderheid is het 
restauratierijtuig, dat vanaf 191 1 
enige jaren h& meegdopen. Dit 
is d e n  d het enige mm- 
tierijtuig geweesb dat ooit door een 
el-he -chappj 
in dienst is genomen, Een b d  
rijtuig d hi-a omgebouwd: 
id de oude rookdehg wad een 
kwirenrje gebouwd en ia de rat 
van de wagen werden tafdtjes en 
StoeItje geplaam, m brecht 
h voor verEikhgn en belegde 
broodjesrVoordat de Eerste Wereld- 
wdog uitbrak was het M e -  
rijtuig echter al uit dienst @nomen, 

i waarschijnlijk wgens geblek aan 
b e ~ ~ .  

,hilis&ien had men er geen geld 
voor (over), 
Zn die EessteWeddoorlog deai 
t-uwens een niww wrsdfijnsel 
zijn intrede bij de NZH, als wij 
< .  teiimins* in dit @ an@ie&g 
van een wrschijrrsd mugen spre- 
ken: hèt waren de emte conduc- 
hices. lang hebben,@j het niet 
uitgehoudkn en men moet d 
a-erhen. dat het h& een gevolg 
mn o ' ~ d s g s o ~ ~ e & n  betrog 

De lijn h s t d d a m  - Zandwort 
heeft 'de @die mlutir de 
'NEí  mn Meitie ~ t s c b a p -  

*t s & e ~ o n d ~ g  
m-.En delijn speel& 
in dat geheel een niet geringe ml, 
wmt het &én der &-&te dien- 
sten van de mmtdapprJ. 

Vemerde aanrallen pamgkm op 
de bjn Amstrdam - Zandvoort 
1905 1.5 miljoen 
1910 2.2 
1915 4.0 
1920 2 9  
1930 2.8 
194û 2.6 
1945 4.2 
1946 10.9 
1947 10.1 
194û 9.0 
1949 8.0 
1950 7.7 
1.956 7.1 
Qa, u leest het goed, aam meer dan 
10 d o e n ! )  r 

uit: Harldems Dagblad, 
3 3  awgtcstus 1957 

De fíma I. Deegen en Zoon en 
de N.V Sal de Jonge, rnehlhan- 
dd uit Amsterdam, hebben de 
Sloop van de 67 hamwagens op 
zich genomen en deze geschiedt 
k Haariem. Zij hebben al wel 
aanvragen g e b i  mor bovenstel- 
len, die als noodwoning verkacht 
d e n  worden. Daatnaast kun- 
nen ze oak uitstekend dienst 
doen ah clubgebouw, Het ijzer 
d aan de Hoogovens verkocht 
worden. Ook in het buirenkind is 
b c l n g ~ t d h g  voor de koop van 
de tzun3teflen, temeer âaar de 
meeste wam in gaede conditie 
e e r e n .  - 
D e  h Manul en K o h g  uit 
b n r d u n  is belut met he<op- 
breken van de rails. 
De lerigte die opgebmka moet 
worden op het e e c t  Zandvoort 
- A g w a d a m i s ~ l e i q g e m d e  
baan; 25 kilometer en 200 meter. 
Ruim 100 kilometer rail moet 
dus uit de p n d .  Het slopen van 
de trambaan loert naar schatting 
200 ton koper, 6.000 ton rails, 
66.000 dwarsliggem en ruim 850 
masten op. De wierhamheden 
zullen ca. acht maandui in beslag 
m m m  

GREEVEN Makelaardij o.g. 
Uw partner voor Aankoop - Verkoop - Taxatie - (Ver) huur - Beheer - Advies 

Meer info en ons woningaanbod: 

www.GREEVENMAKELAARDIJ.nl @ 
Louis Davidsstraar 15,2042 LS Zand 

-Ort VBO@WELAAR Tel. 023-5733 234, Fax. 023-5739 227 

Dr Klink, riuinmcr l07, juli - septettilier 2007 25 - 205 



Detram mm 
geetigd o t s d ~ ~  w r  
diwve reciame-U itingm, 
zoals m omhg vaff een 

en een suihtzleje ;(ca 1950). 
blocnote (1929), em ndmentie (ca 1930) 



I Prrcchtipe tegdichtoptwme ~rurpf het TmpMpf uii de W'atipr jam. 
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Vanaf I jailuari 1924: 
de Noord-Zuid-Hollandsche 
Tmmuwg- Maatschappg (NZHTM) . 
Maas Azijn &esteriliseed) was toen 
kennel@ e g  in hek, gezien rJe vier 
reclameborde~. 

Deze luchtopname uit 1929 ge@ een goed overzicht van de îramrosrte door het centrum; vanaf Inet Tramplein en her Zumrte 
Veldie ricl~tina Konind~nerrwv. Link school D en eert deel MIZ de alpetnette bwmablaats. 





h d r  ver& m eert onapantrepi opidmwjc t w e n  (d. n.s)Joop uan de H m d ,  wagmvwrder C. Lahey m 
Ie tonduct&Heh 'k VerSmm. RW de Kogd m des$iBF beheerser vrtn her winkelge in hes wachtlahal. 

Halen we 'm n q  
. . . .of net rtiet? 

I 



-Eèti Boedapaftior op weg nuarker eifidpunt. Dit h w  f e zie'# omdd dere op het rechter spoor rijdt. 

- .  

Hdtii Kofkrtom-De Tol. De man op kt d& d m  o~rs foorbam zyn d. 
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Een volbloed trambestuurder 
Door Marianne Bluvs-&kt 

FtIix naemt de NZH montaan 
Wat zou het leuk zijn, om mor een goede werkgmer. Nu kunnen 
dit speciale nummer iemand te wij ons dat niet voorstellen, n?aar 
spreken. die nog zelf op de blauwe destijds waren w e k k e n  van 60 
mm gereden heefi. Die iets zou tot 70 uur, buiten de ovemn, 
kunnen vertelien vanuit een andere geen uitzondering.Troen niks geen 
invaishoek dan die van passagier, 
restaurateur of mmlieihebber. Zou 
zo iemand nog in leven zijn, vim 
jaar na het opheffen van de lijn? 
Nou, het w a s  niet moeilijk hem te 
vinden nnet de weldende mede- 
werkmg van het NZH-museum: & 
beer F. H. S&, springlevend, v i d  
en nog steeds helemaal vol van 
de karn. Zijn traa Hij woont in 
Haarlem, is geboren in 1922 en ge- 
stopt met werken ui 1983. De heer 
SaUé blijkt trouwens bebalve over 
het personenvervoer met passie te 

kunnen verdien over het echte, 
oudemem slagers&, dat hij ook 
jaren uitgeoefend heeft. 

"Zeg maar Felix; katten zijn er gek 
op,. . " , zo luidde de kmductie. En 
dat zette direct de toon, Er zou een 
hele Klink gevuld kunnen worden 
met wat de heer SdC zich &maal 
weet te herinneren. Wat vooral 
opwlt, is dat hij met zoveel plezier 
terugkijkt op gjn periode op de 
blauwe  ram (van 1945 tot 1957). 
Later is hij nog busconducteur en 
vervolgens buschauffeur geweat tot 

aan zijnVUT, maar dat is natuurlijk 
niet te vergdijken met de tram- 
tijd. Uit zijn verhalen blijkt, dat de 
sfeer goed was en vooral.. .dat er 
onderhg ved geintjes uitgehaald 
werden. 

Namen van collega's uit die tijd 
worden zonder aarzeling genomd: 
Keizer, Grooteboer,Theunis- 
sen, Meklaaq Kneepkm, Giska, 
Zwemmer (die het onderhoud aan 
de trambaan deed),Taljnk. Er d e n  
termen als treingeleider, wagen- 
voerder en conducteur. 

gezeur over vader, die af en roe het 
vlees komt mijden. Hij was toen 
&én zondag in de zes weken vrij. 
Toch werd hij dan wei eens opge- 
toepen mor een reservedienst (die 
om 05.30 u kon beginnen). Dan 
riep bij' tegen zijn vrouw: "Zeg 
maat &t ik in de kerk zit". 

Zo rond 1946 &ende j e  in zo'n 
h c t i e  fl. 36,- in de week. Je 
b e d d e  destijds 0.1 ,- voor een 
retourtje Amsterdam-Zandvoort, 
herinnert F& zich, 

Vermeldenswaard is bijvoorbeeld, 
dat je rond Amsterdam op een 
sw omnet reed M n  1200 17 rond 
Zandvoort werd dat 600V Zo- 
dat passagiers, comfiirtabel Iezend 
bij goed licht. zich opeens in de 
schemering bevonden. De Boeda- 
pesters trokken nl. veel stroom en 
de automaat wn de Métanurgique 
sloeg dan uit. 

Behalve de technische gegevens, 
die F e b  moeiteloos uit zijn 
mouw schudt, zijn er vooral veel 
anekdotes. Over een pruim tabak, 
die onder de dodemawknop ge- 
pmpt m; over de ruim 80 km per 
uur die op de laatste rit naar de re- 
mise regeimatig gehaald wed, over 
de weàstnjdjes ind56/'57 tussen 
de bus en de tram, wie er het eerst 
in Haarlem zou zijn. Het is moei- 
lijk een keuze te maken uit ai die 
enthousiaste verhalen, &e steevast 
eindigen met "en gelachen dat we 
hebben!". 

Zo was er een vaste passagiere uit 
Aerdenhout, die altijd nog een 

de k EH. Sallt! 

beetje sliep op weg naar haar werk; 
toeii werd er een keer een sneeuw- 
bal in het bapgerek direct boven 
haar gelegd. Zij kwam werkelijk 
kbwakker op de bestemming. 
Een nog altijd gekoesterd verhaal 
gaat over paardehjgen (er was irn- 
mers wel bereden politie in Zand- 
voort), die vemkeld waren met 
het gebak in een doos van Rinkel, 
door een passagier vergeten en bij 
gevonden voorwerpen terechtgek* 
men. Degene van het personeel die 
dacht, die neem ik lekker mee naar 
huis, het k midden in de nacht, daar 
kraait geen haan naar, is van een 
koude kermis thuisgekomen, omdat 
d e  collega's wisten, hoe de vork in 
de steel zat. En hem dat nag hé8 
lang hebben laten voelen. 

Nog een aardige herinnering teke- 
nend voor die tijd: heel vroeg in de 
ochtend vertrokken de garnalen- 
pelsters op weg miar hun ventwijk, 
via Bentveld, de Mr Enschedemg 
naar &Viersprong. Zij droegen een 
juk met twee manden, één met on- 
w e l d e  p a l e n  en een @je en 
één met gepelde in palqes één 
oftwee ons. Soms bood Felix ze 
een gratis ritje aan. En soms kreeg 
hij een pakje garden als blijk van 
dank. Hedjk,  b.v. voor tussen de 



@d& op bmo&Vd jammer, dat 
nl:aedm ze dan soms d opgege- 
had Het moet zo mnd '46'-'48. 

,@@weest zijn. 

dwka t m h i j  d viW hdpsaik- zijn werk, -1 dat ia de ogen 
ken on* dc xíthgm vaadaan. van jonge= genmties bepaald 
Soepel en wnz&pmkmd sbzt hij p n  ge&jke tijd moet djn 
op d e h ~ ~ p h ~ ~ ~ f h i j  geweest! B m n & m m d i g ,  of 
no,& w&g,gewe~t b. heeft dit gewoon te maha met de 

i n s p ~ ~  Ifefde mor de blauwe 
H&ikprachdgomttkunnen m...,. ? r 
comm, &t iemand uit het vak 
nog met z w e l  plezier praat m 



IN-  EN 
-- UITSTAPPEN. 

-- - 

Naar het strand ... 
door Marianne Bluijs- Bakkcr 

Het prdchtige iirtcrieur van de Bocdapster. 

Toen ik een paar jaar geleden, net 
als vele Zandvoorters, even plaats 
mocht nemen in het prachtig ge- 
restaureerde rijtuig op het Raad- 
huisplein, wás ik er opeens weer. 
Voelde ik de betovering, die een 
r i t je  naar het strand had. 
Lang, heel h g  geladen. 

Was de tram echt z6 mooi als deze? 

Ik geloof het maar d te graag. De 
banken van pluche; ais het uitzicht 
je als 6,7 jarige niet b e l ,  dan 
draaide je  je  om en ging j e  op je  
knieën zitten: je wilde nietr missen 
van wat er voorbij schoot! 

Bij &dit-tocheenbeetjecri- 
-.jubiliium, immw er mrdt  
h-tldat i= moois jaar 
geledm d w e n e n  h; brn'en er 
aIs#m&hgvei:* beelden 
bweaW&waar niet van Zand- 
~oort,maarwelvandekustcnde 
biauwe m. ~e,zoixi ha bijna 4 n ~ ;  
vcrse1e jeugdhwcii-n kunnen 



En het rinkelen van de bel, opzij hopje drukte voor de juiste halte. 

het eindpunt drong niet echt door. 
;dierlei tassen m koffers in schom- iedereen uit ontzag stopte mor die 
,melden Wat zou daar allemaal in machtige, blauwe tram.Van ver- De tram bracht mij naar een andere 
,!zitten? En overal kleine bordjes van keermgels nog geen idee. wereld. Het licht was anders, de 
:email met wat je wel en voorai wat wind was anders, uitgdaten en 
ie niet mocht. ik kon ze a l  lezen en Dan de klapraampjes, aan m'n ring vrolijke mensen en voord veel 
'het kwam niet bij me op om me trok j e  ze open. Soms mocht dat. kinderen om me heen. Met zo'n 
piet aan die voorscMen te hou- Want je wilde de zee alvast ruiken, ratelend molentje. En overal kleur- 
.fen, Zo'n man in d o m  hoefde ik weet zeker dat ik die kon ruiken, rijke vlaggen en vliegers. 

alleen maar even aan te kijken.. . net als de houten plankieren, het 
zout en het zand Al veel eerder dan Het moet haast wel, dat ik ook een 

;iherpe bochten waren bet dat je een stukje zee kon zien, in de keer in een o m l l e -  mm moest 
s m ,  tussen de veel te grate en 
dikke mensen gepropt, plak- 

Vedend was het, als oudere men- kerig en w a m  En dat ik niet bij 
sen begonnen te zeuren, &t het dat ooeje WII de raampjes kon, wat 

.ieen keer meemaken, &J je zee, dacht ik op m'n moment, waar hebben. Maar &t is veràrongen 
altijd wind staat? Straks waait die AIs kind kon ik in de bhuwe mm 

altijd heedijk zitten, als een prinses 
op weg naar haar zandkasteel. r 

dde je j e  opmm, nou ja, zo'n- spamende trm, teg&jker- 
tijd wis je vol onged&k ?*h, 
zijn we er al bii?"Want je wilde 

35 - 215 
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EAG )-CC LU B 

Winkelcentrum 
Jupiter 

Haltestraat Zandvoort 

2042 LW Zandvoort 
T e  023 5718033 
Fax: 023571654a 
brunab8lk9planetnl 

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!! 



I DE BLAUWE TRAM 
EN DE GRIJZE BOEDAPESTER 

N u  h ik me nauwefijks meer 
voorstellen. dat er op de smalle 
Leidsevaart twee trambanen lagen 
met daarboven' dektrische lei- 

emasd wilde die hoe&&en 
de Wdhdmîmweg kopen die 
gren& de t tamhn haddiin, waar 

er mms naar en 
voort langi dendeden. Dus 
en ze als laat~ce in de &op. 

,weet niet of mijn ouders. te k t  
met hun admop, of dat het 

ze als rasechte Amster- 

m a r  mijn vader nog biJ de 
tlabriek AsScbet als 

geIiud was 
b & ZO" blauwe nam ofgrijze 
b~peseer ons h& passeerde, 

het tvas d XnakMijk dat 
Kosmrlo~~n zo dichtbij was. 
te op en een uur kter zat je 
hartje yan Amsterdam, de 

&mat. 

,nu, vele jaren Jater, rediseer 
me hoe mooi die route daox 

ed Aerddout was, 

eerst wuit het dorp 

d i  mmbaan, die gelijk liep met de 
Haademmastraat. Daarna dook 
bij - p d d  aan de Zandvooruse- 
laan - ha duin ia, Heemooie van 
die &aart was dat .de tram een 
eigen leven Ieidde en pen verant- 
woording aan ander verkeer moest 
añeggen. Wat nu een k q a d  is was 
toen eigen terrein van de NZH. 
Het had iets romanti&, want de 
ttam baande Pch een weg door een 
mooi duìnhdsçhap tot aan Bent- 
veld/Aerdenhout, daar werd het 
weer de bewoonde w e ~ l d .  Maar 
mt voor een: hgs.mooie oude 
huizen en kleine yîila's, (Waar men- 
sen met geld woonden, die ver- 
moedelijk h auto's  den en nooit 
de m mg.) Dan b er 
een grote $Mem brug mar tram 
aw;heen ging en met een.sidijke 
boog m'n beetje ~j tuincentrum 
Empelen & van @k, dodk bij naar 
de Leidsemart.Toen & in 1958 
toehmpexamen deed mor het 
Coornhert Lyceum speelden wij 
aan de oyedrant van de xhod nog 
op de grote zandheuvel w;iar ooit 
de mils op, hadden gdegen. Hort 
daarna werd die afjgegraen w her- 
innerde nies meer aan de -. 

dmgen om de m a m  van en naar 
W e m  te verrpfaaben. Bij de 
Bavokerk ging kj rechts de brug 
over richting Tempeliersstraat waar 
een belangrijke Mte was. Die halte 
kende ik maar al te goed, omdat we 
aok wel naar Haarlem gingen en 
altijd de Tempeliersshaat als opstap 
en uitstapbasis hadden. Er was een 
wachtkamer met houten banken. 

Er at avohtuur-in de tramrit, dat 
voelden we aiiemaat als W. We 
wilden g m g  tramconducteur 
worden, want die-mmnep hadden 
mooie pakken aan met: een pet, ze 
waren een autoriteie' en ze knipten 
kaartjes. Om hun nek bing een 
zwxre, zwarte tas aan een b d e  
riem, waar lannweraipe blikken 
uimaken en in die blikken =ten 
allerlei soorten k m g e s  met diverse 
kleuren.Afhddijk van de prijs 
van een w e .  Met een beetje 
geiuk h e g  je een bi~kje na doop, 
als alle kaartjes er vamf p c h d  
waren. Nog e o i e r  was de werscap 
met levtmgwax, die de conduc- 
teur maakte in & openlucht van 
de awe schommelmde wagm riaar 
de volgende. Nee, dit waren ome 
?c& heldd 

Na de Haadenwc binnensd liep 
het mmtraject p d e l  aan het 
spoor van de *en. Ermaenin 
lag eer- wart die van Haadem via 
Haheg naar Sloterdijk liep. En 
vanuit de mm kon je  een s& aan 
lm uch in en om dat water Pen 
&pelen. Aileen konijnen waren in 
die jaren vijflig niet meer te zien. 
Het v e d d  ging, dat iemarid gif 



Samen winst boeken 

Van der Valk I S, art 
Notarissen 

Adres • 

Postadres : 

e-mail 

Kostverlorenstraat 121 
Postbus 286 
2040 AG Zandvoort 

Telefoon : (023) 571 68 41 
Telefax : (023) 571 20 88 



qiun het &dgrr&. @e Caltm-mlam&rd 
i#st:de' . . &N" m. 

a. mm^&$&&^&. .d&- & w e i d  gpw.l% Toen het drukker in de stad werd 
B,J&~:.& m e n  a d m  er àW1utlt ilonr en er meer auto's kwamen werd 
B #*t@, H@ aoa bdararja- W m a  *dat ze ~ ~ m ~ @ t m .  dat een grote ergernis. En dat 
@&mm &r die w&ita+mma E1P kon me moei5yJc ~ o y d a z  dat bezegelde het lot van de tram naar 

*j tbwik ,O* P+d&&hdb8 Zandwoa. Hij moest verdwijnen. 

ri ,mqB$~d~af-qpqg m&nrrbpìqgen -I eed wrn- Het verkeer was er zeker bij gebaat 
(dacht men toen) als de tram door 
de autobus werd vervangen. En zo 
geschiedde. 

dat er in & toekomst ztûùe redm 
A - 
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Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal I 

Haltestraat 54, Zandvoort 
Tel: 023-57 12451 

Garantie voor Topkwaliteit 

3 etage's ReViplener 
I 

P 
wu-w-w a L- 

WIELERSPORT 

Haltestraat 31 2042 LK Zandvoort 
Tel: 023 - 571 44 99 Fax: 023 - 571 63 85 

www.vercteegewiele~porE.nl 

Mystery 's 
Astro Art G Gifts 
.Kerkstrast 22 Z ~ t t d v ~ ~ f h  tel. 023-5730378 

Een whhI om in te onbspatrnen; 
dichter bij jezelfîe komen en 

waar je energie weergaat h o m m  

Hit adra voor o.a. wierook, aroma o&, 
kaarsen, muzieû,krishllm, sieradea 

boeddha's en ~ o g  veel meer; 

Een pracht& cadeau voor j w o f  voor een ander! 
Kom eens langs en k t  je verrassen door ons assortiment 

Geopend: woensdag t/m wrtdag wrn 12-00 - l&# UW 

Radio Stiphout 

UW leverancier als tiet gaat om 
electronische en huishoudelijke 

apparaten!! l 

Grote Krocht 34 - 36 
Zandvoort 

Telefoon 023 5732649 
www.radiostiphout.nl 

&w- - 
1 uur service Analoog & Digitaal 
Afdrukken vanaf negatief, dia, 

foto of digitaal tot 30x45 cm 
Pasfoto's Portretfotografie 
Batterijen Fotoalbums 
Lijsten op maat 

Al blas Grafische Produkten 
Kochstraat q*, 2041 CE Zandvoort 

Tel & Fax 023 - 57 125 05 

Verkoop van: 
Aquarel- en Acryl materialen 

Lijsten 
Passe Partouts op maat gesneden 

Boekbindatelier 



Halk Tmpelienstraat te Haarlem, het opstappunt naar 
Mm, met Mbtdugique ttum en oerbus MZH. 
Up de achtergrond biarmoptheater Lido. 

Op weg naar ZIUBdwort p a s s d e  j e  bij 
Heemsttde - Aedetalsout ket tramviaduct 

over de.spood@n Haarlem - Leiden. 
Hier de &jnm A 256, 

l- d% ,&&k, mmmr-107i j& - september ND7 41 - 221 
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Verdwenen maar niet vergeten 
(De titel van dit artikel heb ik "geleend" van de tramfoto-expositie in 1986, 

die samengesteld was duar de heer L.J.P Albers) 

Door Nel Kerknian 

Herinneringen 
Met weemoed denk ik - en met 
mij d e n  - terug aan de oude blau- 
we rram.Toentertijd besefte ik nog 
niet hoe belangrijk deze verbinding 
was. We stapten doodgewoon in 
de tram die ons bijna tot aan de 
voordeul van het Sportfondsenbad 
in Haarlem bracht. Nog zie ik de 
volgepropte schapenhokken en ruik 
ik de geur van het urinoir, dat mast 
het wachthuisje stond. Ook kan ik 
me de laa~ste rit van de tram op 31 
augustus 1957, die om "24.30 u" 
ZOU vertrekken, nog goed herin- 
neren. Uiteindelijk kwam de laatste 
mm pas om 03.00 u ontmanteld ia 
Zandvoofl aan. Daar werd er van 
ailes en nog wat uit de wagons los- 
geschroefd en meegenomen, ze& 
zitkussens! Wat daar mee gebeurd 
is? Geen idee; misschien Irgt er 
nog ergens wel een voorwerp uit 
de tram achteloos bij iemand op 
zolder? 

Nu besef ik pas hoe uniek deze 
mmverbinding was. De huidige 
flepmblemen voor de bussen 
zouden snel oplossen als we nog 
beschikten over de tramsoute. Een 
poosje terug heb ik een bezoek 
gebracht aan mijn oude liefde (de 
Boedapester). Hij stond gepoetst en 
opgeknapt te s d e n  in het unieke 
NZH Vervoer Museum in Haar- 
Tem. Later kam ik in gesprek met 
de directeur van deze Stichting, 
Gerrit Schaap. Hij vertelt met veel 
enthousiasme over zijn passie "de 
blauwe tram". 

In hart en nieren 
Direct d d e  W i l h ~ c h o o l  
is Gerrit ah jongste bediende in 
dienst gekomen bij de NZH. Hij 
weet nog precies wat hij verdiende: 
a.39,- per rnaand In het b* 
bestond zijn werk uit posmgels 
plakken, de past wegbrengen en 
onder- mdm het &tempelen van 
de -es van zeven naar acht 
cent. Al die jaren (40) is Gerrit 
de NZH trouw geblwen en door 
middel van diverse avondstudies 
heeft hij zich weten op te werken 
naar de functie van chef salarisad- 
m b h a t i e .  Op mijn vraag of hij de 
laatste tramrit heefi meegemaakt 
zegt bij: 'Helaas niet, ik zat toen in 
militaire dienst'.Als Gerrit eenmaal 
over zijn hobby begint te praten is 
hij niet: meer te stoppen. Ook hij 
vindt het jammer dat het unieke 
vewoermiddel er niet meer is en 
denkt met weemoed aan de tijd van 
weleet "Hadden we die uam maar 
gehouden. Het was een uitzon- 
derlijk traject waarvan het grooate 
gedeelte uit een vrije m b a a n  
bestond. Er waren twee knelpunten, 
het ene was de Tempeliemmat in 
Haarlem en het andere de Antho- 
desmat in Amsterdam. Overigens 
kwamen door de aanwezigheid vnn 
een conducteur per vernie- 
lingen weinig voor". Ah directeur 
van het NZnVervoer Musmm 
is Gerrit op w i j d g e  basis nog 
wekelijks actief. Zijn intentie is om 
samen met oud-coUep's de ge- 
schiedenis van de blauwe tram en 
het materieel te tonen aan jong en 
oud publiek. Door wisseltentoon- 
stellingen en schenkuigen van fo- 
to's, documenten en veel gebruiks- 

voorwerpen wordt de herinnering 
lwend gehouden.van heinde en 
verre komen verzameiaan (zelfs uit 
het buitenland) om de collectie te 

bewonderen en te mijmeren over 
die goede oude tijd. 

H e t  NZH Vervaer Museum 
Met bet d aanwezige materiaal en 
materieel kon op 11 april 1986 
door NZH-direaeur de heer Test. 
in een van de busgarag a&- 
scheiden deel een volgens hem 
"klein maar knus b e d r i j h u s d  
worden geopend. Wegens verschil- 
lende uitbreidingen werd besloten 
een nieuw museum te bouwen 
op het NZH-terrein. Dit kwam 
gereed in 1996. Samen met dertig 
enthousiaste vrijwilligers, onder 
wie drie Zandvaorten: de tieren 
B.J. Abeelen (techniek), EH. Porsch 
(archivaris) en G.W.Schaap (direc- 
teur), wordt het museum nog steeds 
in stand gehouden. 
in eerste instantie zou het museum 
vanwege geplande woningbouw 
meeverhuizen naar een temin 
in de Waarderpolder, maar dat is 
gelukkig niet gebeurd. Sterker nog. 
men heefi er 1500 m2 grond bkj 
gekregen. Het museum smt inge- 
scbrwen bij de Museumstichting 
en er zijn veel wisseltentcunstellin- 
gen, Momenteel zijn er drie m s  
in bruikleen van het Spoorwegmu- 
seurn in Utrecht en deze komen 
waarschijnlijk in eigendom. Er zijn 
vele boeken geschreven door de 
heren L.J.P Mbers en A van Ramp, 
die in het museum te koop zijn. r 



I BLpahOyi)~ - *&eg. 

&hiqis&40J3aq&~; en. w& 
Uw besaitwend ie nu, om me, de lnaht 
&M b e e n b - -  op d e b o d  

1 a vlmitte.PL ;LmiEw b r B k  

~; i laarikm~dath~waekkenl~~x'  duwk. 

Mb&, ié d a g g m ~ , e w  d d f e w  d* 
LAIS je in .&&girb~ wq&&=jno& 

1 @W m e  een fpngmije &Leepiet m= &k 
& een ~ - k = * +  k~ndtqd,~m&wk. l b b*aeBi.Sdlg,,- &,A 
l ik;:&, d * k  h, ~ m n  of A, 
.&Leb  iad dijk arii pairzoxìi 

b& cim& nS i a S e e r n u n .  
' ~ U j é ~ % % p t e i l  &eaìm+emkm+etefi, 

%Een  sta&^.& teu-~n. 

BEN MAATEBGE& 

Wilt u ook het 
NZH Vervoer Museum 
bezoeken? 
Openingstijden: maandag en 
donderdag van 9.00 tot 12.00 u en 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 u. Er 
zijn gratis parkeerplaatsen en buslijn 
80/90 stopt voor de deur. 
De t o e p g  is gratis. 
Adres: Leihevaart 396. Haarlem 
(rechts achter op het terrein) 
telefoon 023 - 5152 607 
e-mail: nzhmuseum@snelnet.net 

Naat 4 6 5 -  mm het f& dat 
d e ~ ~ T r a m u p 3 1  a q m t u  
1957 vbor ;de h t e  b & , d t  
zandwort ~~~ 
*d, opent ket,'Zt&m* 
Museum precies 50 jaar later 
in scqmetiwerking met o.a. het 
Historisch G e n o o d p  de 
Blauwe T- hetJ$EXlPtmer 
nn?lSmm-w k&iGe9crrrbcha~ "oud 
Zand~~~ort'' de tentwn~tdhg 
&mm* B ~ U W B  mam*. 

Dit hw#jke d ~p 
mijdag 31 i q p t w i  TWI 

1k60 - 2bJO uur ia devorm 
van eeh bPQpenYig p~aatwixlden, 
d j  ~ C Y  OU& 

~ - b ~ # r v o e r d ~ ! ~ e n  
msen h e t ~ ~ d ~ ~ o r b ~ M u s e r i m  
en het N ~ H V ~ W ~  M m m  ia 

I w e m .  



Zit u met een probleem 
dat u zelf niet verhelpen kan? 

.... bel dan de Klussenman! 

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN DER HAM 
Administraties en belastingzaken 

Voor ondernemers en particulieren 

Van Lennepweg 131 
2041LM Zandvoort 

023 - 57 201 52 
06 - 40295213 

E-mail: marj aenton@casema.nl 

f i s -  en onderhoudsbedrif 

* financiële administratie 
* loonadministratie 

* aangiften loon- en omzetbelasting 
* aangiften inkomsten betasting 

* aangiften vennootschapsbelasting 
* fiscale adviezen 

voor de verzorging van onder andere uw: 

Burgemeester Engelbertsstraat 8 
2042 KN Zandvoort 

Telefoon 023 - 5736028 
Telefax 023 - 5736029 
Mobiel O6 1 1 32541 0 

E-mail hampaap 6 hetnetml 

D e  technische dienst van B d  Net heeft ruim 15 jaar ewarhg met computers. Met gepaste trots 

kunnen wij stellen, dat u de meest exclusieve en exotische computers knnt batellen bij B d  Net. 

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

Zelfi de moeilijke ta& uw data temg te halen bij een crash, is &n 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 



e jd j e  best ook deed. 
een neiaagde wereld, 

'g "kalmpjes" aan, 
n niet sneuer 

nelaar". 
dplaats 

~tierne sfeer, 
" 

;lome dinger" 
snelverkeer.. . , 



~ l s j t p w s e  $e ze?&ilaim, 
Moetje nam Z m d w o ~  gum, 
Mei  die wu&, .hkwhYirn 
Vme h&t Spui irt Amptedw, 

Je neemt een hem qt wedje 
En h bm je  kid8 
Wn kt Spui ip Mokritn 
N w  de BPorlew$t-I 

. - 
Qe hqts&IkI&m van Beek- me@apm%r;llamptrqbdkwghg 
(187&195') hedi mT de mdte rijh.ble&. op het Sptzi d a m 0 2  

-moo+&gp papimin& ghb d &mee@ war de 
qudtë&dekvut d It$@a.Ui Sp-, m a f  op nummer 24? de 
i s 5  & & e r d e d h i J  de mm van &&&e Sp~,-mhappij  
de lij- - Z h r t  %@di2 h è  deuw# vbshij het 
a h&leiaae& d& Spur%mat. vhmdige,&#W D~nius) .  
Ta hahad âw-zijnv8;wdplgts ~ & d e h  ging de tma 
op:& S* tepover het Maag- Hddde,RaadIl-t op, m 

m 
Sam van Beek, Spui met de bhwe mm, 1935, a q d ,  31 x 20,5 cm, G e m e e n ~ e f A m s t ~  



I P ~ . H d f k g  ed.& doar iraar ren., Mjkt ,&delijk dat C& rit een 

I Haadem etz.ZmivQort. genot qm een ware belwenis was 

e n . h e t d  dan ook door hen en 
De dak van 
Louis Raemaekers 
Een tijdgenoot van Sam van Beek, 

Drs. A m  Mmbn Ceme r 

Lauk Raemaekers (1869-19561, 
&e in 1932 een spotprent van 
de aunïijn Amsterdam - zand- L ' 

Y 
t 
- .  

voort. De rekening verscheen op 26 
april van dat jaar in De TeIcgmJmet 
ais titel: Swlverbinditzg Amshàm 
- Zündw~rt  dangemam maat niet vlisg. 
mgaan naar ~ d ~ r t  al aan de zee, 
met inschrift op de slak 'NZH tmm 
NSM'. 

De reis naar Zaadvoort was nu veel 
de 4 e , m  

dikke kussens beklede, zitplaatsen, 
wannee hctin 1924 
@h& mater-id uit B~edapest was 
rii-lerá Doar de d6&douten 

kreegdde tram, die-in 
I ,b +bmond*Baadap%stet' werd 
I S a o  'o - emd, een deitip ui&* 
<Q& de reisduw was korte*; in 

dan een tiuur was mea,vanaf 
ha-spui in in Zand- 
~mô  
.Hoewei -. de wagens sn~lIQ. 

het o ~ &  matetieel~&xm&ld 
$0 h per n@ ging het wlpx 
[ i  b h &  palitièk tekenaar m 
;&t pmtje niet snel genoeg. Toch 
&os menig reiziger de 'moder- 
w' tram van de N%HTM (ruo:~rd 
lb&id Mohds~he Tmmqg-Mij) 
@en de treia. op het pamllel 

I C'- 

3opende tyject, omdat dwe dieper 
mt .de sradscenm doordrong en 

op *e plaatsen @w- 
!bid tot in- eh uiatappen bood. 

Louis Raemaekers, 
Smidinding Amsterdam - Zandvoort, 

prent, 24 x 21 cm 
(Amsterdam, 26 april 1952, D e  Tdegraaf) , 

Atlasvan Stolk, Rotterdam. 

@c Klink, fiuuitiriter 107, juli - september 2007 47 - 227 



l /-L 
~andvoort Optiek 

HB ]u, hael jai ewe 
een blommetje 
bai Jopie Bluijsl 

Bloemenhuis 

5- 
De specialist in al Uw Bloemwerken ...... 

Haltestraat 65, Zandvoort, Tel: 023-57 12060 

G& d;CI&L 

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

KAASHU1S 

De rnar&~r&trr 6íf r Urír 

Grote Krocht 3-5 
2042 LT Zandvoort 
tel/fax 023 5779058 

Brilmode 

Oogmeting 

Zonnebrillen 

Contactlenzen 

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

Zioekerij 

9. U,, Z l e e t t  

@ vereniging Qvhg 
van hoveniers en 
groenvoonieners 

Van Stolbergweg 1 
Zandvoort -Tel: 023-57 17093 

Versteege's IJzerhandeI 

Verkoop van: Verhuur van: 
Verharen Kango Beton boor 
IJzewaren Kango Breekbeitel 
Elektra Div. Schuurmachines 
Camping Gaz Nietmachines 
Gereedschap 

SLOTEN- EN 
SLEUTELSERVICE 

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort 



Aaur het ,..,J win de dag klaar voor wmk. 

&n betere opname is nauwelijks te vinden om te laren zien wat de rmrnlgn v w r  de tmnomic van Zandmrt he@ htekcnd. 
Een orsrmerend beeld. Ler ook op de Prisma- klok op ha wachtlobal. Op de achtergrond de tijdelijke bloemenzaak wrn LOdS 
en c& "Old Dutch" 

De Ma, nutnmer 107, jdi - septetnber 2007 
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. - 

m Z E H - ! r n - = m  

; ~ ~ o P ~ ~ ) ~ ) M E P ~ J ~ .  

I Doe ~R.T n &mamcaa~ =,IIP~~ B D L ~  4" "hm"""' 

ed \;vanen op je eigen plek 



*-..-a . -- * *.A b!? 

/ Rirliring Z<lnduoon parrem b Bdapenter op Z l jmi 1957 de Manege (die niet vrcl Inter ren prod Lr vlarnman wd), 
op de greris lussen Benmld en Zandwort. Foto L. Albm. 

Met op de acl~tetgrond het silhortet van het dorp rijdt de tram nkhtirpg Haarlem. Het Huis in de Duiticn alsmede gdouui 
De Schelp run markanre hetteeriniqspuntept op deze op 28 april 1957genornmforo. 
Voor deze opname klam fotograaf L. Albcrs in de trammast. 

Zle Klink, nMnimer 107, jirli - sqterirber 2007 5 1  - 231 



CENSE I 6 I 
um-2 LINGEN 

l i 7-..sF.y.z.E. - Makelaars O.C. J L ~  !-,,L -.hL;,-. 
0. ,> -I 

&;d-,". 6 --7 -/.C- b ia<&--$ J< 

j hr. yuarIes van Uff ordlaan 2 
2 W  PR Zandvoort 

023 - 5 n 5 n 5  
info@cvl.nu I www.cv1.n~ 



Zandvoort nam afscheid 
van "die Blauwe" 

De laatste rit 

Het was vijf minuten over half 
&c in de nacht van z a t d a g  op 
zondag, toen het helgele licht van 
de schijnwerper van de hame 
"bhuwe" de duisteimis van de 

.nacht doorboonle en het uit vier 
wagens bestaande m t e l  o m  de 

I hoek van de Rinsesseweg zichtbaar 
werd Slechts in het emte en lgame 
rijtuig braadde nog Echt; in de 
m e  middelste waren alle lampjes 

I '.kp4t *n- 

:Het wachten op deze laatste - 
.had ~verigms heel wat geduid 
mn het publiek gevergd R e d  
,rond middernacht waren bij het 
~eindpant naar scha* vier- tot 

,'djfduÍzennd mensen bij een Toen 
echter om m voor é b  een .? 

tmnstelh~ respectie\~elijk 
.naar Amsterdam en Haarlem 
vertrok en het publiek begreep, 
dat dit nag niet "de h a m "  mias 
gawes~ keerde fee& een wet 
,d teleurgestdckn huhaarp. 
Kortdaamp begon een miezerig 
~gentje re d e n  en dit was 
de oorzaak, dat opnieuw een 
grbot aantal mensen naar huis 
temgkeerde. Omstreek twee 
uur m n  er weer heel wat 

mensen op de been en toen "de 
blauwe" arriveerde WW het a a n d  
Ejklus* weer tot enkele 
duizenden aaygegm~id. 
De Zandvoortse politie, die 
vrijwel in mlledige sterkoe was 

opgekomen, stond voor de 
mmdijke mk de jongelui wat in 
toom te houden. Dit viel niet mee, 
-t men wist van uitgelatenheid 

I riin dol genoeg te doen m dit 

leidde rot enigszins Xurnoerige 
tafexelen, waarbij de politie ml& 
vrij hardhandig moest optredtab 
Vb6r de motomagen staande, 
werd de laatste tramb- 
tornproken door & voorzitter 
van de widdiersvereniglrsg 
't Centmm (Kekstraat 
en otngmn&, de heer D. 1 
Pemvitch, Hij berkerde 
eraan, dat het de tram was 
-t, die Zandvoort 
gmot heeft gemaakt en 
de Kerkstraat tot grote 
bloei brach~Juist op het 
moment, dat opnieuw 
een periode van p t e  
bloei In Zandmort lijk 
te zijn ingewden, pat  de 
ttam vexdwijnmg'Dit Zari 
zeer velen in ,Zmdwpa 
wemoedig stemMeftlP 
Aan elk der l aaw 
bmamI&d . . 

. <  w 
Wad@& $@er 
h m  de jeneirer, 
een gruk taart en een kist 
*n.. De haltechef, de hem G. 
Wat, sprak een dotw~od waarin 
&j verklamie dat het personeel 
In d e  voorbijgegane jaren steeds 
de grootste welwulmdheid en 
tegemoetkoming van.de inwoners 
van Zandvoort had ondervonden. 

Het was precies tien minuten mor 
drieen toen voox âe laatste d het 
fluitje het -hein aankondigde 
en de gehavende tram zich h 
b e w e e  zette, "volgepropt" 
met enthousiaste en luidruchtige 
"laa@terittm". Zonder enige 
ceremonie van werhYdswege, 

Unieke o p m e n  van het verwek wrn de 
a I I e h t s k  M m  uit Zaduoort. 
F o t q m f o t t b e h d .  

hetgeen velen in Zandvoort een 
gevoel van t e i e u r s w  heefi 
bezorgl, kwam op deze historische 
3lste augustus 1957 het einde van 
een periode, die ah een afgebakend 
tijdsbestek in de d e n  der 
geschiedenis van Zandmort zal 
blijven geboebtaafd 4 

bron: Haarlems Dgblad, 2 september 1957 

Dg m, nummer ID7,juIi - sopmber 2007 53 - 233 





Haarlems Dagblad ontving veeI gedichten naar aanleiding van de htste rit van de Blauwe Tram. In de krant van 
3 1 augustus 1957 werd dit gedicht geplaatst: 

Nu ga je ons verlaten, 
We zijn diep in de rouw, 
We voelden ons zo 
.-om,d* 

Hoe knus toch was 
I Naarenmg 

Vanwaar je ging o 

Je mlijk raiIsgel 
Je dend'ren erl j e  
Je schone waarsi 

Ach, goede -u 
Tussen stedehg 
Als ze j e  gaan ve 

Hoe moet dat nr 
In Haarlems ouc 
Men gaat ons isc 
Waar blijft nu o1 

Hoe komen we til 

W e  moeten eind 
Want niemand n 

Ach blijf nog d 
Tot men 't heefi 
I& anders heeft 
Het koste wat hi 

Ach, beste oude 
W e  gunnen je j e  

1 
hlaar eerst een a~ 
M e t  stad, met da 

Je was om aller 
We zijn je  allen 

Een monument 
Als getuige van de Tijd, 
Dat teken zal wezen 
Van onze dankbaarheid.. . 

De Klink, nummer 107, juli - septembtr 2007 55 - 235 



Bovenleidingen, maskn m de m 5  richting Zandmort worden geruimd ter hoogte van de Wilhelminaweg, 





r - .  u HYPOTHEEK 
H SHOP u 

Hypotheel. I • ;hoppen . . 

John Wiedenhof 

Petra Geusebroek 

Kostverlorenstraat 1 00 

HYPOTHEEK 
SHOP m 



Lie auteurs van ml trammateriaal: de heren Ad w Kdmp (links) en Luud Alhts 
(tevens t rainj iapuJ 

Ad van Kamp is geboren in 
een stad vol trams (Den Haag) 
met tramfijn 3 door hjrt smat.Van 
kindsaf aan had tij liefde voor de 
tram. In 1 958 verliet hij de hoEstad 
en in 196 1 reed daar de laatste blau- 
we tram. Daardoor nam de interesse 
alleen maar toe en ontmoette hij 
andere hobbyisten. Z o  is hij betrok- 
ken geraakt bij de resrauratie van 

de Boedapester, die nu in het NZH 
Vervoer Museum te Haarlem staat. 

tJ.P. (Luud) Albers heeft 
vanafzijn vroege jeugd interesse 
voor de NZH. Vanaf1947 is hij 
spoor- en (N2H)tramfotograaf. Hij 
was teamlid bij & herbouw van de 
Boedapester B 412 (1 976- 1986) 
en is sindsdien medewerker van 
het NZHVervoer Museum. Luud 
is autew van +ijf boeken over de 
NZH en een over de NS-periode 
1945-1970. 
Zijn foto's werden gepubliceerd in 

Geraadpleegde bronnen: 

Trams en iramlQnen, worlopm mwrvi 
"de btauwe rrnm'',J.J. wan Helden, 

Jac. de Graaf en J.C. de Wilde, 1 974. 
rtams en tramliJtPen, paardetrams in 
het westen van Nedertand, A. Dijkers, 
R.G. Klomp,W.B. van Norden en 
J.C. de Wiide, 1977. 
Op hei spoor van de blaiiwe tmrti, 

regio Haarkm,A. van Kamp, 1995. 
Degeschiederair van de blauwe tram, m 
eeuw rtreekwmr van Schmningen tot 

t b l ~ n d m ,  J.E Smit, 1979. 
%en strand en War~rland, de laatste 
tien jaar wn dc blauwe rmm in beeld, 
LJ.E Albers, 1981. 
Hei r~ambedr~jfwrt & NZH, 
tussen Spui en & t ~ d t ~ o o r ~ ~  smnd, 
1899 - 1957, H.J.A. Duparc, 1995. 
hht de tram naar Zandmort, 
Ad van Kamp, Luud Albers, 2002. 
Blaarwe Tramlijnen in kleur, de lijnen 
Amsterdam -Volendam en 
Amsterdam - Zandvoort, 
L.J.P. Alben, 2006. (vetkrijgbaar b0 
boekhandel Bnrm Bulkenende) 
Haarlem Dagblad, augustus en 
september i 957. 

Er is tien jaar aan gewerkt! bijna 80 boeken en bij mlloze arti- 
In deze periode besloot Ad zelf een kelen in tijdschriften. 
boek over het NZH-bedrijf samen 
te steuen en uit te geven. Over I 
enige tijd verschijnt alweer zijn DVD "Blauwe Trams in 
vijftiende boek. Momenteel is hij Noord- en Zuid-Hollandm 
medewerker en bestuurslid van het Op de dvd staan de tramlijnen Arn- 
NZH Vervoer Museum in Haarlem. fierdam-Zandvoort (duur bijna drie 
De oude blauwe tram heeft nog kwartier) en Amsterdam-Volendam 
steeds een heel speciaal pIekje in alsook de iijnen rondom Leiden 
zijn Imn! (naar Katwij k/Noordwij k en Den 

Haag). De totale speelduur Is bijna 
twee uur; de beelden zijn voorzien 
van gesproken tekst, tramgeluiden 
en muziek. Het gedeelre Leiden- 
Den Haag is in kleur, de me in - zwart/wit. 

Deze dvd is uitsluitend verkrijgbaar 
in het NZHVervoer Museum te 

Haarlem en kost € 24,50. 



Ledenadmirllstratîe: 
Adreswijziging & 
aanmeI&n nieuwe leden: 
mevr. E. Hoogervorst-Schuiten 
Oosterstmat l ,  
2042VE Zandvoort 
023-571 81 77 
ledenadminismtie@oudzand- 
voort. n1 

Na lid geworden te zijn van het 
GOZ, ontvangt u het eerstkomende 
(kwad)nummer van "De Klink" 

Contributie: 
Mia & 9,95 binnen Zandvoort 
Min, E 14,75 buiten Zandvoort 
(ind, verzendkosten). per jaar 

Bankrelatie: 
ABN-AMRO te Zandvoort 
rekeningar. 56 57 38 305 
Gim-rekening. 4206723 t,n.v. 
Genootschap "Oud Zandvoort" 

Bestuur Genootschap: 
Vo'oa~itter: 
ing. Ger Cense 
Kostverlorenstraat 1 15 
2042 PL Zandvoort 
023-573 3210 
ger.cense@oudzandvoort.d 

ir. Chris Wagenaar 
023-571 3999 
chriw.wage~udzandvoort.ni 

Secretaris: 
Arie Koper 
023-571 8441 
secremis@oudzandvoort.d 

COF Draijer 
023-527 3730 
Dt Johannus G. Mezgmaaat 42 
2041 HC Zandvoort 
cor.draije@oudzandvoorr.nl 

www.oudzandvoort.nl 
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"OUD ZANDVOORT" 

Opgericht 1 f december 1970 

e-mailadres: genoorschap@oudzandvoort .n1 
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Brederodestraat 28 
2042 BE Zandwort 
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peter.bIuijs@ouhdvoort ,n1 

Drs. Anne Marion Cense 
06-53576757 
anicense@hotmail.com 

Jaap Kerkman A m  
023-571 50 13 
jaap. kerkman-azn@oudzand~~on.nl 

Arie Koper 
023-571 84 41 
arie. kopeL@oudzandvoort.d 

Nel Sandbergen-Kerkuian 
023-571 21 94 
nel.sandbergen-kerkman@oud- 
mdvo0rt.d 

Tekstbewerking G ~orrectìes: 
Marianne Bluijs 

Sluitingsdatum kopij eerst- 
komende nummer 'De ñhh' 
15 september 2007. 

Q Copyrght 2007 
AUe rechten op de inhoud van 
"De EQuik" kmten bij het 
Genoomhap "Oud Zandvoort", voor 
zwer deze rechten niet berusten bij 
derden door wie materiaal beschikbaar 
is gesteld aan het Genootfchap "Oud 
Zandvoort" 

Losse Verkuop "De Klink'' 
Bruna Balkenende, Grote Krocht 

Fol klorevereniging 

mr 
a1 nF" s--- ---d 

opgericht 1 februari 1 9 4  

secretaris: 
Miske Hollander 
Const. Huygensstraat f 5 
2041 NL Zandvoort 

yc 

Historische Modelbouw Vereniging 

"Bomschuit Bouwclub" 

secretaris: 
mw. C.C.M. Kempvan der Mije, 
Toiweg 29 
2042 EJ Zandvoort 
tebfoon 023-574 7201 
c.vandemije@planet.nl 

Zandvoorts Museum 

SwaluBstraat 1 
2040 AH Zandvoort 
telefoon 023-57'4 0280 
www.zandvoortsmuseum.nt 

Geopend: 
woensdag tlm zondag 
13.00 - 17.00 uur 

I@ llzandvoorts ~ u s e u m l ~ [  

Aangezien dit een themanummer is 
zijn de rubrieken "Hoorr. burgers, 
hoort!" en "nieuwe leden" verschoven 
naar de najaarsuitgave. 



Nederlof Repro 
Print! en hoe ... 

I Spaarneweg 12, 2142 EN Cruquius, O U  - 548 30 70, Jan Val5terwag 65.33'15 LG Dordrecht, 078 - 684 00 60, info@nederlof.nl, www.nederlof.nl 



Bent u ap mek naar een (andere) kaopweningf Dan Is het nu tijd om 
een ahpraak te maken me? uw kbobank voor .een hypotheek- 
qdviesgesprektbar een ~ a d v l e s , g o e d e ~ w ~ r d e n ,  Inmatiwe 
hypatheekpmduaen en een scherpe prijs. 

Bel (023) 51 2 OS 12 voor een verhelderend advresgesprek met een 
hypotheekrpeciallst van Rakbenk Zuid-Kennemerland. 

Het is tijd voor de Rabobank. 


	De Klink 107_000.jpg
	De Klink 107_00.jpg
	De Klink 107_01-181.jpg
	De Klink 107_02-182.jpg
	De Klink 107_03-183.jpg
	De Klink 107_04-184.jpg
	De Klink 107_05-185.jpg
	De Klink 107_06-186.jpg
	De Klink 107_07-187.jpg
	De Klink 107_08-188.jpg
	De Klink 107_09-189.jpg
	De Klink 107_10-190.jpg
	De Klink 107_11-191.jpg
	De Klink 107_12-192.jpg
	De Klink 107_13-193.jpg
	De Klink 107_14-194.jpg
	De Klink 107_15-195.jpg
	De Klink 107_16-196.jpg
	De Klink 107_17-197.jpg
	De Klink 107_18-198.jpg
	De Klink 107_19-199.jpg
	De Klink 107_20-200.jpg
	De Klink 107_21-201.jpg
	De Klink 107_22-202.jpg
	De Klink 107_23-203.jpg
	De Klink 107_24-204.jpg
	De Klink 107_25-205.jpg
	De Klink 107_26-206.jpg
	De Klink 107_27-207.jpg
	De Klink 107_28-208.jpg
	De Klink 107_29-209.jpg
	De Klink 107_30-210.jpg
	De Klink 107_31-211.jpg
	De Klink 107_32-212.jpg
	De Klink 107_33-213.jpg
	De Klink 107_34-214.jpg
	De Klink 107_35-215.jpg
	De Klink 107_36-216.jpg
	De Klink 107_37-217.jpg
	De Klink 107_38-218.jpg
	De Klink 107_39-219.jpg
	De Klink 107_40-220.jpg
	De Klink 107_41-221.jpg
	De Klink 107_42-222.jpg
	De Klink 107_43-223.jpg
	De Klink 107_44-224.jpg
	De Klink 107_45-225.jpg
	De Klink 107_46-226.jpg
	De Klink 107_47-227.jpg
	De Klink 107_48-228.jpg
	De Klink 107_49-229.jpg
	De Klink 107_50-230.jpg
	De Klink 107_51-231.jpg
	De Klink 107_52-232.jpg
	De Klink 107_53-233.jpg
	De Klink 107_54-234.jpg
	De Klink 107_55-235.jpg
	De Klink 107_56-236.jpg
	De Klink 107_57-237.jpg
	De Klink 107_58-238.jpg
	De Klink 107_59-239.jpg
	De Klink 107_60-240.jpg
	De Klink 107_61.jpg
	De Klink 107_62.jpg

