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Nieuwsbrief ‘Namenmonument in Zandvoort’, nr. 1. juli 2018.  

Waarom een namenmonument in de gemeente Zandvoort. 
Na een aarzelend begin, zo rond 1881 toen er een spoorwegverbinding kwam tussen Zandvoort met 
het achterland, ontstond er vanaf 1900 een permanente Joodse gemeenschap in de gemeente 
Zandvoort, die uitgroeide tot een kleine 600 personen en een zelfstandige gemeente werd. Een groot 
aantal van hen is vermoord in de concentratiekampen, anderen zijn om het leven gekomen op de 
vlucht voor de nazi’s of pleegden zelfmoord.  
 
Aan het onderwerp ‘de Joodse gemeenschap in Zandvoort’ is de laatste jaren veel aandacht besteed 
in Zandvoort.   
In 2014 verscheen het boek ‘Joods Zandvoort’, waarin de geschiedenis van de Joodse gemeenschap 
in Zandvoort is weergegeven. Een jaar later verscheen het boek ‘Ondernemers met lef’, waarin het 
wel en wee van de Joodse onderneming,  verantwoordelijk voor de aanleg van de treinverbinding, 
het station en de ontwikkeling van Bad-Zandvoort, in de periode 1881-1951, is verwoord.  
 
Door deze publicaties en de groeiende belangstelling voor dit onderwerp ontstond het idee om een 
tentoonstelling hierover te organiseren. Deze tentoonstelling vond plaats in de Hervormde Kerk 
tijdens de zomer van 2016 en werd door meer dan 5.000 mensen bezocht.   
De belangstelling was zo groot dat de organisatie besloot om de tentoonstelling met een aantal 
weken te verlengen.  Initiator hiervan was dominee van der Linden, die werd bijgestaan door veel 
vrijwilligers en verschillende Zandvoortse organisaties. Speciaal voor deze tentoonstelling werd de 
catalogus ‘Joods Zandvoort in beeld’ gemaakt. 
 
Een jaar later was er in Zandvoort een actie om een financiële bijdrage te leveren aan de realisatie 
van het Nationaal Holocaust Namen Monument te Amsterdam.  
 
Al deze activiteiten hebben ertoe geleid dat er in Zandvoort vanuit diverse organisaties en door 
diverse personen de wens is geuit om in Zandvoort een monument op te richten, met daarop 
vermeld alle namen van in de 2e wereldoorlog omgekomen Joodse inwoners, die geen graf hebben. 
 

• Stichting in oprichting. 
De voorbereidende werken, de haalbaarheidsstudie, worden uitgevoerd door de stichting 
Namenmonument Zandvoort in oprichting. Vanuit de Lions Zandvoort is aangeboden om de 
formalisatie van de stichting kosteloos in orde te maken. 
 

• Locatie namenmonument. 
In Zandvoort bestaat een Joods monument met de tekst ‘op deze plaats stond de synagoge die op 4 
augustus 1940/1 AW 5700 tijdens de Duitse bezetting werd verwoest’. Dit monument is op 4 
augustus 1991 onthuld. De gemeente Zandvoort is hiervan eigenaar, ook van het plan/ontwerp.  
De voorkeur gaat uit om het namenmonument in de directe omgeving het huidige monument te 
situeren.  
 

• Buurtbewoners monument.  
Van belang is om in een vroegtijdig stadium contact te hebben met de direct omwonenden. Er is 
contact geweest met de Vereniging van eigenaren van het flatcomplex J. v. Heemkerkstraat 1/71-K. 
Doormanstraat 12/30, ‘de Kinkhoorn’.  Verder overleg gaat plaats vinden. Met de bewoners van de 
eengezinswoningen aan de oostzijde van de Mezgerstraat is nog geen contact geweest. 
 

• De gemeente. 
Met de gemeente Zandvoort hebben gesprekken plaats gevonden. Burgemeester N. Meijer is over 
het voornemen en de ontwerpen voor het monument in een vroegtijdig stadium geïnformeerd en  
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het initiatief is besproken met de gemeentelijke organisatie.  
Doel hiervan was om in een vroegtijdig stadium de gemeente te informeren, te weten wat er 
gerealiseerd kan worden binnen het huidige bestemmingsplan en onder welke voorwaarden dat kan 
gebeuren. In deze gesprekken is aangegeven dat van de gemeente medewerking  wordt verwacht, 
dat er voor eventuele procedures geen kosten in rekening worden gebracht en dat na realisatie  de 
gemeente het monument in eigendom aanvaardt. Van belang is ook dat  vanuit de gemeente 
gekeken wordt naar de ruimtelijke inpassing van het monument, het materiaal 
gebruik(duurzaamheid/ vandalisme) en andere belangrijke zaken. 
Op korte termijn zal er met de gemeente verder worden gesproken. 
 

• Politieke partijen. 
Alle politieke partijen die nu zitting hebben in de Zandvoortse gemeenteraad zijn over het initiatief 
benaderd. Met OPZ, PvdA, PVV,CDA en de VVD  heeft een gesprek plaats gevonden en werd er door 
hen positief gereageerd op dit initiatief. Van de overige partijen is geen reactie ontvangen.  
 

• Analyse en studie. 
Door AG architecten is een analyse en een studie gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een vijftal 
ontwerp varianten. De stichting Namenmonument Zandvoort (i.o.) heeft hieruit een keuze gemaakt.   
Afbeelding 
 

• Kindertekeningen. 
Vorig jaar is de actie gehouden voor het Nationaal Holocaust Namen Monument te Amsterdam. Toen 
zijn er door kinderen van Zandvoortse basisscholen schilderijtjes gemaakt met daarop de namen van 
Zandvoortse inwoners die vermoord zijn in de concentratiekampen. De bedoeling is dat de 
afbeeldingen van een deel van deze schilderijtjes terugkomen in het monument.   
 

• Dekking van de kosten. 
Op dit moment worden nog een paar posten begroot, waaronder het laseren van kindertekeningen 
in natuursteen. De kosten van het voorlopig ontwerp zijn nu globaal bekend. 
Wanneer de gemeente in principe heeft ingestemd met de komst van het nieuwe monument en alle 
kosten zijn begroot,  gaat de fondswerving voor het nieuwe monument starten. Er moet gezocht 
worden naar fondsen waarop een beroep kan worden gedaan. Daar het een Zandvoorts initiatief is 
zijn tot nu toe alleen organisaties in Zandvoort benaderd.  Ook is gesproken met een aantal 
particulieren. De reacties zijn tot nu toe positief.  
Ook het Zandvoortse bedrijfsleven zal worden benaderd.  
Op dit moment is  spontaan  € 8.000,- gedoneerd. 
 

• Planning. 
Binnen het huidige bestemmingsplan kan het nieuwe monument gerealiseerd worden. Ingewikkelde 
procedures zijn niet dus nodig. Wanneer de gemeente kan instemmen met ons voorstel en er 
voldoende geld kan worden ingezameld, zo’n € 55.000,- kan het bouwmateriaal besteld worden, 
kunnen de ruim 300 namen in het graniet gelaserd worden, net als de schilderijtjes van de kinderen. 
Het bestellen van het materiaal, het laseren en de bouw van het nieuwe monument duurt zo’n 5 
maanden.     
 
Namens de stichting i.o. 
Folkert Bloeme 
 
 
De Nieuwbrief ‘Namenmonument Zandvoort’ wordt digitaal verstuurd naar donateurs, potentiele donateurs, 
belangstellenden, de betrokken gemeentemedewerkers, het gemeentebestuur, de lokale politiek en de pers.  
Voor wie dit wil wordt de Nieuwbrief per post verstuurd.   


