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In onze eerste Nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de stand van zaken tot juli 2018.  
 
Stichting Joods Monument Zandvoort.  
Inmiddels is de Stichting Joods Monument Zandvoort opgericht. Notaris Bert Buma, 
aangesloten bij de Lions Zandvoort, heeft indertijd aangeboden om de statuten voor de 
stichting op te stellen. Hiervan hebben wij dankbaar gebruik gemaakt. De stichting is 
inmiddels ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Nu kunnen wij voor de stichting een eigen rekening nummer openen bij de bank, is er een 
fiscaal nummer afgegeven en kunnen wij fondsen benaderen voor financiële ondersteuning.  
 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
De Stichting Joods Monument Zandvoort heeft bij de Belastingdienst een verzoek ingediend 
om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel ANBI. Wanneer 
daarover een positief besluit is genomen, is schenken en nalaten aan deze stichting 
vrijgesteld van belasting. Bij het opstellen van de statuten is hiermee rekening gehouden. 
Twee andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ANBI status zijn de 
beschikbaarheid van een actueel beleidsplan en een internetadres. In de statuten is 
opgenomen dat er een educatieve website gaat komen, die is gericht op het vergroten van 
de kennis van de Jodenvervolging in Zandvoort. Aan zowel het beleidsplan als de website 
wordt nu gewerkt. 
 
Bestuur van de stichting. 
Het  bestuur bestaat uit Paul Olieslagers, voorzitter, Wilma Schrama, secretaris, Linda 
Clewits, penningmeester en Folkert Bloeme, lid. 
 
Comité van aanbeveling. 
Er zijn diverse personen benaderd om zitting te nemen in het comité van aanbeveling. 
Teunard  van der Linden, de v.m. dominee van de Hervormde Kerk en schrijver van o.a. de 
boeken Joods Zandvoort en Ondernemers met Lef. Mike Aardewek ondernemer in 
Zandvoort en exploitant van Hotel Grand Cafe XL aan het Kerkplein, Pieter Waterdrinker, 
opgegroeid in een familiehotel in Zandvoort en thans schrijver en journalist, Michael van 
Praag, voormalig voorzitter van Ajax, nu o.a. Bondsvoorzitter van de KNVB en voorzitter van 
de Nederlandse Sportraad en tot slot Jacques Grishaver voorzitter van het Nederlands 
Auschwitz Comité en woordvoerder van het Nationaal Holocaust Namenmonument. 
 
 
Het ontwerp van het monument. 
Ons voorstel is om een nieuw monument te plaatsen op de huidige plek van het joods 
monument aan de Mezgerstraat hoek J. van Heemskerckstraat. Hier heeft de synagoge 
gestaan. In de nacht van 4 op 5 augustus 1940 werd de synagoge opgeblazen. 
 



Het ontwerp voor het 
nieuwe monument gaat 
uit van een lange lage 
gemetselde wand. In 
de wand, het 
middenstuk, komt een 
verwijzing naar de 
heilige ark van de oude 
synagoge door de 
vormgeving en het 
materiaalgebruik.   
 
De afmeting bedraagt 
ruim 21 meter met een 
hoogte 88 tot 77 cm en  
60 cm breed.   

 
 

Op de gemetselde 
wand komt een 
bovenblad van zwart 
graniet.  
In het graniet worden 
de ruim 300 namen 
gegrafeerd, terwijl in 
het middendeel van 
het monument de tekst 
kan komen te staan 
‘Op deze plaats stond 
de synagoge die op 4 
augustus 1940 tijdens 
de Duitse bezetting 
werd verwoest’.  
 

 
 
Het nieuwe monument is hier geprojecteerd in de bestaande omgeving   

 



 
Gemeente Zandvoort. 
Wij hebben besloten dat wij in de openbaarheid zullen treden en fondsen  gaan werven 
wanneer er over verschillende zaken overeenstemming bestaat of zijn afgerond.  
Eén van die zaken is dat er een stichting moest zijn opgericht. De tweede voorwaarde is dat 
er overeenstemming moet zijn met de gemeente Zandvoort. Wij hebben aan de gemeente 
Zandvoort gevraagd om in te stemmen met het ontwerp van het nieuwe monument en de 
plaats daarvan.  
Ook is aan gemeente gevraagd om het monument na realisatie in eigendom over te nemen 
van de stichting  en eventuele gemeentelijke kosten i.v.m. de procedure en 
vergunningverlening niet bij de stichting in rekening te brengen.  
De gesprekken met de gemeente hebben nog niet veel concreets opgeleverd. 
 
In een recent overleg met de gemeente hebben wij vernomen dat er onderzoek gaat plaats 
vinden naar eventuele kabels en leidingen op de plek waar het nieuwe monument moet 
komen. Ook zijn wij geïnformeerd dat de gemeente van plan is om het gebied waar het 
monument moet komen te staan, gaat herinrichten. Hoe de nieuwe aansluiting van de Dr. 
J.G. Mezgerstraat op de J. v. Heemskerckstraat eruit komt te zien is nog een punt van 
discussie bij de gemeente.  
 
Naar onze mening hoeft niet gewacht te worden op deze gemeentelijke plannen. De 
realisatie van het nieuwe monument op de door ons voorgestelde plaats staat een 
herinrichting van dit gebied niet in de weg. Met het nieuwe monument op de door ons 
gewenste plaats kan de gemeente een plan maken voor de herinrichting van dit gebied met 
als één van de uitgangspunten dat het monument optimaal tot zijn recht komt in het nieuw 
ingerichte gebied.  
Op 26 november krijgen wij het standpunt van de gemeente hierover te horen. Dan weet de 
gemeente ook waar precies de kabels en leidingen liggen op de plek waar het monument 
moet komen. 
 
Wij houden u op de hoogte . 
 
Namens de Stichting Joods Monument Zandvoort   
Folkert Bloeme 
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Voor wie dit wil wordt de Nieuwbrief per post verstuurd.   


