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INLEIDING
Het verhaal van opa Karel over zijn jarenlange inspanningen voor 
het verbeteren van de winkels in Bennebroek:

In dit boek staat het verhaal van onze familie Zwetsloot, kruide-
niers in Bennebroek sinds 1936. In dat jaar huurde jullie over-
grootvader en mijn vader Cor Zwetsloot een winkeltje van vier bij 
vier aan de Schoollaan. Hij was een actieve en ook innovatieve 
ondernemer. In 1938 kocht hij de winkel en in 1947 werd de 
winkel voor de éérste keer verbouwd en meteen verdubbeld in 
oppervlak. Als extra fi liaal opende hij begin jaren vijftig de eerste 
zelfbedieningszaak van Haarlem, in de Generaal Cronjéstraat. In 
1957 werd ook de winkel in Bennebroek zelfbediening. 

Maar in dit boek wil ik graag aan jullie vooral mijn eigen verhaal 
vertellen. In het eerste deel vertel ik hoe ik als kleine jongen al 
volop bij de winkel van mijn vader werd betrokken en hoe ik er 
langzaam maar heel zeker inrolde. Ook een belangrijk moment 
was toen we in zee gingen met Albert Heijn. 

Daarna in het tweede deel wil ik laten zien welke plannen er in al 
die jaren zijn ontwikkeld om de winkel in Bennebroek moderner, 
ruimer, prettiger en aantrekkelijker te maken voor zowel de Ben-
nebroekse klant als voor de eigen medewerkers. Dat is meerdere 
malen in het verleden gelukt maar stagneert nu al heel veel jaren. 



De kruidenierswinkel van de opa van opa Karel, Cornelis Zwetsloot,
aan de Lisserweg (ca 1933)
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De eerste plannen dateren al van voor jullie geboorte. Dus vond 
ik het nu hoog tijd om de plannen allemaal weer op te duikelen en 
op een rij te zetten. Zodat, als de winkeluitbreiding weer eens in 
de publiciteit is, jullie weten wat er allemaal al veel eerder heeft 
gespeeld. 

Plan na plan is afgeketst en dat al meer dan dertig jaar. Van het 
afzien van aankoop van het industrieterrein van Van der Laan tot 
een compleet uitgewerkt plan voor het Julianaplantsoen begin 
jaren negentig, en onder meer een verdiepte winkel in de Geiten-
wei met prachtig grasdak, tot het ‘nee’ van het gemeente bestuur 
tegen de supermarkt in Duinoord aan de Rijksstraatweg in 2016. 
Zeker sinds 1994 zijn aan ons veel beloftes gedaan door de 
gemeente, maar die hebben nooit tot resultaat geleid.

Een verhaal om als ondernemer compleet gefrustreerd over te 
raken. Ja, dat ben ik natuurlijk ook, maar dat is nadrukkelijk níet 
wat ik aan jullie wil overbrengen met mijn verhaal dat ik hieronder 
heb laten optekenen, door Marilou den Outer.

Kennisgeving 
overname 

van de winkel
van Elstgeest

in 1936



DEEL I
Een brief van opa Karel 
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OVER VROEGER
Ik ben geboren op 8 juni 1940. Eén maand nadat Nederland 
 defi nitief wist: het is oorlog. Ik was de oudste van acht kinderen 
Zwetsloot. De jaren waarin ik opgroeide waren de jaren van oor-
log, wederopbouw, kansen en groei. Maar er was ook nog veel 
armoe in Nederland. De familie Zwetsloot laveerde daar zo’n 
beetje tussendoor. Goede tijden, slechte tijden – van alles was 
altijd mogelijk in het kruideniersbedrijf van mijn vader en moeder. 
Nieuw speelgoed en andere luxe zat er toen niet in. Sowieso had 
ik als kleine jongen toen geen tijd om te gaan buiten spelen. Want 
er moest vooral worden gewerkt. En dat vele werken, al die jaren 
lang, leidde er uiteindelijk toe dat ik, of ik het nu echt wilde of niet, 
toch die winkel ‘inrolde’. 

Misdienaar met een missie
Mijn dag als lagere scholier begon vroeg. Voordat ik naar school 
ging was ik al bij de zusters in het klooster langs geweest. Om tien 
voor zeven stond ik als misdienaar in de kapel van het St. Lucia 
klooster op het altaar. En vroeg na afl oop ook altijd of de zusters 
nog iets nodig hadden uit onze winkel. Dan gauw naar huis voor 
het ontbijt en daarna vaak nog bij een paar moeilijk bereikbare 
klanten langs, bestellingen opnemen en na school de boodschap-
pen brengen. Die klanten mocht ik bezoeken want met de auto 
kwam je daar niet, alleen met de fi ets. 



Krantenadvertentie 1944

Het St. Luciaklooster
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O.a. in de Hanepoel, over de brug in Zwaanshoek waar o.a. T. Huur-
man (jaren lang mijn gymjuf bij JBS) woonde. Nu gaan daar de 
zwaarste en grootste vrachtwagens doorheen maar rond 1950 
kon je er alleen met bakfiets komen. Hetzelfde gold voor de Zand-
laan waar de families Kortekaas, Schagen, Mijland en  Flipphi 
woonde. Die Zandlaan, was dus een letterlijk een zand-laan. 
Alleen naar de vuilnisbelt kon je met een auto komen, maar je 
moest dan wel over een pad vol kuilen. 
Ook de familie Van Reep was niet per auto bereikbaar. Die woon-
de op het bollenland tegen de Leidsevaart aan. Daar waar nu de 
kerk van de Protestantse Gemeente aan het Akonietenplein staat 
bovenop een stukje duin, was vroeger het begin van een smal 
pad van mul zand. 

Van daar af ging het behoorlijk steil omlaag het bollenveld in, waar 
nu de huizen van de Bloemenbuurt staan. Aan het eind van het 
pad, dat vlak langs een slootje liep woonde de familie Van Reep. 
Het ging bijna altijd goed, maar die ene keer dat het flink mis ging 
staat mij nog helder voor de geest: laverend op dat smalle rulle 
zandpad fietste ik, als 12 jarige op een transportfiets zwaar be la-
den met levensmiddelen regelrecht de baggersloot in. Van het 
ene op het andere moment stond ik zo op mijn kop in het water. 
Ik wil daar verder niet zielig over doen, maar ik moet wel een héél 
goede engelbewaarder hebben gehad dat ik niet verdronken ben. 
Iedereen om me heen was boos, vanwege die boodschappen die 
ook in de sloot lagen. Ja zo ging dat. Aan de andere kant was het 
ook heel leerzaam omdat het me deed nadenken over het werk. 
Ik besefte toen: je doet dit werk voor de mensen. Dus ik voelde 
ook voldoening dat ik dat werk kón doen voor deze klanten.

Autorijden op je twaalfde
De jaren vijftig waren jaren van regels en gezag, maar er waren 
ook vrijheden die je je vandaag de dag niet meer zou kunnen 
permitteren. Toen een medewerker van onze winkel een keer 
ziek was en niet met de bestelauto boodschappen kon bezorgen, 
kroop ik, veel te jong natuurlijk, achter het stuur. 



Huis van Flipphi , Zandlaan 12, foto uit in 1983

Het huis van Van Reep bij de Leidsevaart, erachter liep het zandpad
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Simpele ritten in het begin, in de Schoollaan en De Glip, maar 
al met al kon ik op mijn twaalfde al aardig autorijden. Toen mijn 
achttiende verjaardag naderde had ik aan één rijles genoeg en 
nam ik er meteen maar een motorrijles bij. Zo had ik na twee uur 
lessen, (à acht gulden) bij Bram Bolluit, één voor de auto en één 
voor de motor, direct beide rijbewijzen. 

Mijn vrienden vonden het ook prachtig. Het autorijden was toch 
iets bijzonders in 1958. Hoewel ik best veel vrienden had, konden 
we niet veel samen doen. Ik kon veel minder zoals zij zomaar gaan 
voetballen, of uit dansen gaan. Maar op een of andere manier 
heb ik me daar nooit achtergesteld over gevoeld. Misschien ook 
omdat iedereen wist dat ik er gewoon moest zijn voor thuis om te 
helpen in de winkel. 

Rechtsboven in de foto: de Zandlaan met vuilnisbelt 
(luchtfoto ca 1955)
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Dat meehelpen in de winkel werd langzaam maar zeker opge-
bouwd. Werken in het pakhuis, etiketten plakken, schoonmaken, 
flessen uitzoeken, de koekblikken uitsorteren, oud karton bun-
delen enz. Hoe lief mijn vader Cor en moeder Nel het soms ook 
zeiden, je moest het wel allemaal doen. Tja, dat hoorde bij die tijd. 

Alle boekhouding doen op je vijftiende
Mijn taken werden steeds verder uitgebreid. Zodra mijn vader Cor 
in de gaten kreeg dat ik handig was met rekenen moest ik mee-
helpen met de administratie. Zelf was hij daar geen kei in. Mijn 
vader was geen boekhoudman, nee zeker niet. Dus toen ik vijftien 
jaar was kreeg ik al 100 procent van de administratie te doen. 
De school had ik in 1955 na klas 9 verlaten. Vanaf dat moment 
werd het honderd uur per week werken en leren. Ook ging ik enige 
maanden naar Utrecht aan de Minkade 6, waar een dagschool 
voor de kruideniersopleiding zat.
Die cursus van vier maanden leidde op voor het middenstands-
diploma en het kruideniersvakdiploma. Je leerde er etaleren, lak 
schilderen van prijskaarten, warenkennis en dat soort zaken. Er 
was echter een probleem: ik was te jong om het middenstands-
examen te mogen afleggen. Daarvoor moest je zestien zijn. En 
voor het kruideniersvakdiploma achttien. Dus ging ik als voor-
bereiding op dat middenstandsdiploma een jaar naar school in 
Heemstede. Daar aan de Herenweg zat de Henricus-(m)ulo, waar 
ook een avondschool aan verbonden was onder leiding van Jan 
Steenbrink. Na het halen van dat middenstandsdiploma volgde ik 
daar de opleiding voor het praktijkdiploma boekhouden. Omdat 
toen al de leeftijd van achttien in zicht kwam volgde ik vervol-
gens de lessen voor het kruideniersvakdiploma. Dat was in Haar-
lem, eens in de week een avond en uiteindelijk examen in hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam, onder examen nummer 13. Ik ben 
niet bijgelovig en heb ook niet veel met ‘ongeluksgetallen’ en het 
diploma is in één keer gehaald, in november 1958. En ik had dub-
bel succes, want vanaf dat moment mocht ik openlijk verkering 
hebben met mijn vriendin, jullie oma Annie. 
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Tactiek van een dyslectische leerling
En na al die jaren van avondschool en hard leren, dacht ik: “en nu 
hoef ik nóóit meer naar school.” Want voor een buitenstaander 
is het misschien een vanzelfsprekend lijstje diploma’s dat ik had 
behaald, maar voor mij was het dat niet. Ik heb namelijk een leer-
probleem, dat tegenwoordig dyslexie heet en destijds woordblind. 
Als er in die tijd überhaupt al een etiket voor werd gebruikt. Zolang 
het maar ging om vakken als rekenen, dan ging het prima. Ik kan 
wel zeggen dat ik daar een uitstekende leerling in was. Ruime 
voldoendes. Maar zodra er opstellen en dictees kwamen dan ging 
het fout. En dat kon niet, vonden de onderwijzers, de broeders. 
Daar werd niets van begrepen, een leerling die heel goed andere 
school vakken beheerst, zit vast te slapen bij het dictee. Het ging 
er niet zachtzinnig aan toe. Je vingers werden er bijna afgeslagen. 
Ze hadden zo’n Spaans rietje. En ook in de hoek staan hoor, én 
strafwerk maken. Een heel andere aanpak dan tegenover klasge-
noten die bijvoorbeeld voor alle vakken onvoldoendes haalden, 
van die kinderen vonden de leerkrachten: “daar is toch geen eer 
aan te behalen.”
Om te kunnen slagen voor de diploma’s die nodig waren om een 
winkel te kunnen beheren, hanteerde ik de methode om voor al 
de vakken die ik wel goed aankon af te sluiten met negens zodat 
ik bij vakken waar taal een rol bij speelde vaak aan een lager cij-
fer voldoende had om toch de nodige diploma’s te verwerven. En 
zo is het mij gelukt door heel veel tijd in dat leren te stoppen, de 
diploma’s te behalen als kruidenier, slager, bakker, groenteman, 
slijter en er zijn nog een aantal ondernemersopleidingen die ik 
met goed gevolg heb afgesloten. 

Allergie
Er zijn mensen die zeggen dat ik door die schoolgeschiedenis 
heb leren vechten. Dat klopt denk ik wel. Maar het heeft ook een 
beetje te maken met mijn gezondheid. Ik moest al heel jong niet 
alleen hard werken, maar ik bleek ook hooikoorts en astma te 
hebben. Op naar de huisarts dus en via hem kwam ik al snel bij 
een specialist terecht. Op een gegeven moment had ik geloof ik 



Boven: winkel ca. 1946  Beneden: winkel in 1947 met dubbele winkelruit



Boven: de winkel in 1952, 
v.l.n.r. Hennie Lommerse, meneer Van der Hulst en Mia van der Zwan  
Beneden:  oma Annie in de winkel
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wel veertig pillen op een dag, in alle kleuren en maten. Ook heb 
ik heel jong wel eens een weekje in een sanatorium gelegen. Al 
met al heeft dat wel mij in de weg gezeten in mijn hele pubertijd. 
Tot ik rond mijn zestiende opnieuw bij huisdokter De Graaf kwam 
en die zei: “Karel we doen het niet goed, we moeten het anders 
aanpakken.” Hij gooide het helemaal over een andere boeg. Kort 
gezegd: ik moest stoppen met het slikken van zoveel pillen, en in 
plaats daarvan gaan sporten, en: al mijn huisdieren wegdoen. En 
dat waren er nogal wat. 
Omdat ik veel thuis moest zijn vanwege werk in de winkel, zocht 
ik mijn hobby’s ook dichtbij huis. Theekisten uit de winkel wer-
den hokken voor witte muizen en weer andere kisten bleken heel 
geschikt om hokken te maken voor konijnen en vogeltjes. Ook 
hadden wij een poes. Ruimte was er genoeg daar achter op de 
werft. Maar alles moest dus weg. Dat werkte. De huisdieren maar 
misschien ook de onverpakte goederen in de winkel bleken een 
grote uitlokker van de allergie. Geen huisdieren, maar zwemmen 
en judo gaan doen, dat was het advies van de huisarts. Judo was 
in die tijd nog geen alledaagse sport, het was nog voor de tijd dat 
Anton Geesink Olympisch kampioen werd. 
Ik ben dokter De Graaf heel dankbaar. Achteraf is het niet zo ver-
wonderlijk dat ik last van allergie kreeg. Alles was los verpakt in 
die tijd. Balen met erwten, bonen en granen. Stikvol stof waar 
zelfs een niet allergisch mens van zou moeten niezen. 
Judo dus, en ook: niet roken. Dat laatste was nog niet zo heel 
vanzelfsprekend. Want: je was vijftien en kreeg van je vader een 
pakje sigaretten. Dat hoorde er toen gewoon bij. Op verjaarda-
gen stonden drie soorten sigaretten in glazen op tafel en na een 
kwartier stond de hele boel blauw. Zo ging dat in die tijd, en huize 
Zwetsloot was geen uitzondering. 
Ik was zo blij dat ik me weer gezonder voelde dat het zelfs een 
issue werd toen ik in militaire dienst moest. In de bus op weg naar 
de keuring in Heiloo in 1957 bleek ik zo ongeveer de enige die er 
op uit was om wél goedgekeurd te worden. Om mij heen hoorde 
ik de uitvluchten die mijn leeftijdgenoten bedachten. De een zou 
gaan vertellen dat hij doof was of blind, de ander dat hij doorge-
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zakte knieën had, of pijn in zijn rug. En wat gebeurde: ik was de 
enige die niet goed gekeurd werd. Dat lukte pas een halfjaar later 
na een herkeuring. Met de militaire dienst zelf had ik niet zoveel, 
maar ik wilde perse horen dat ik gezond was. Om te voorkomen 
dat ik als dienstplichtige in de toekomst voor herhaling telkens 
op oefening zou moeten, omdat dat natuurlijk zeer onpraktisch 
zou zijn in verband met de winkel, had ik me zelf aangemeld als 
reservist bij de Rijkspolitie. 

Getuigschrift Rijkspolitie
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Ik heb daar ook een hele opleiding voor gevolgd, vele maandag-
avonden lang in het oude politiebureau, op de plek waar later de 
bibliotheek stond, die inmiddels ook weer is gesloopt. We kregen 
les in zo’n beetje alle politietaken. Het was wel mooi hoor, ik kreeg 
ook een uniform, er waren lessen op de schietbaan in Amster-
dam en praktische oefeningen zoals een keer bij een nepinval ’s 
nachts in het zwembad in Uithoorn, met de beroepsagenten die 
daar de boef speelden. Ik weet nog goed dat ik een keer werd 
opgeroepen om bij het Bloemencorso het verkeer te regelen op 
het kruispunt met de Zwarteweg. 

Handel in La Courtine
In dienst van Hare Majesteit, juni 1959, maakte ik er intussen het 
beste van, tussen het soldatenvolk en na ongeveer anderhalf jaar 
eindigend als korporaal. Ik begon met twee maanden in Vught en 
daarna volgden twee maanden in Kampen en daar kregen ze in 
de gaten dat ik het nodige van boekhouding en planning af wist, 
en werd ik geplaatst bij de administrateurs. Intussen lag er al wel 
een verzoek bij Hare Majesteit vanwege onmisbaarheid thuis en 
mocht ik elke vrijdag naar huis, om daar op zaterdag mijn vader 
te kunnen helpen in de winkel. 
Maar ontkomen aan ‘La Courtine’ kon ik niet. Dit was een Franse 
legerplaats in midden-Frankrijk net onder Clermont Ferrand waar 
tussen 1959 en 1964 een kleine honderdduizend Nederlandse 
dienstplichtigen op oefening gingen. Ik ben er twee keer geweest, 
in 1959 en 1960. Het was er zo gek nog niet, vond ik achteraf. 
Ik verdiende er zelfs extra geld, goed om samen met oma Annie 
een deel van de uitzet te gaan kopen. Meedoen aan de militaire 
oefeningen hoefde ik nauwelijks, ik zat achter de boekhoudadmi-
nistratie en beheerde de kas. 
Elke tien dagen stonden mijn collega’s soldaten en offi cieren voor 
mijn tafel in de rij, de soldij ophalen. Maar dat niet alleen, ze kon-
den aan diezelfde tafel ook sigaretten en sterke drank kopen. Per 
tien dagen had iedereen recht op een aantal pakjes sigaretten en 
één fl es drank, bijvoorbeeld Bokma. Uiteraard voor ongeveer de 
helft van de prijs, want dit was daar zonder accijns. Al snel zag 



Oma Annie in de zelfbedieningswinkel van Zwetsloot in Bennebroek

De winkel aan de Schoollaan met Bedford 
Rechts op de foto het huis van Stokman, winkel voor zaden en dierenbenodigdheden
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ik hier een kans. Nam een soldaat bijvoorbeeld maar één pakje 
of géén sigaretten, dan kocht ik de resterende pakjes. Die extra 
pakjes die ik zo verzamelde gingen dan, goed verstopt, bij de type-
machine in zijn bagage, mee de grens over ik weer naar huis ging. 
Om die sigaretten in Holland verder door te verkopen voor de bij-
na gewone prijs. Met de winst van deze gesmokkelde sigaretten 
spaarde ik voor een bestekcassette. Want het was echt ‘aan’ met 
een heel leuk meisje uit Hillegom, Annie genaamd. 

Een meisje genaamd Annie
Denken aan trouwen deden wij zeker, maar het ook echt doen 
was op dat moment nog even moeilijk. Ik werkte weliswaar voor 
mijn vader, maar een behoorlijk salaris leverden de winkels in 
Haarlem en Bennebroek niet op. 
In elk geval werd er niet voldoende verdiend voor twee gezinnen. 
Zo kwam het ook dat ik na militaire dienst een extra bijbaantje 
zocht, en vond, in seizoenswerk. Eerst een paar jaar op de camping 
in Ockenburg, bij Den Haag en in 1966 een jaar bij de camping 
van de erven Barnaart in Vogelenzang. Ockenburg was destijds 
een van de grootste campings van Europa, het was een begrip. Er 
waren duizenden standplaatsen. Ik was verantwoordelijk voor de 
winkel en ik stond er namens de winkeliers in Loosduinen. Vooral 
de Duitse campinggasten besteedden goed, ze kwamen bijvoor-
beeld af op de koffie die veel goedkoper was dan in eigen land. Er 
was een kantoor waar ze hun Duitse marken konden omwisselen 
en tot bijna middernacht werd er patat en braadworst gebakken. 
Dit alles onder beheer van mij, ik was nauwelijks twintig jaren 
oud. Maar de winkeliers luisterden naar me, en het lukte me het 
vertrouwen en de verwachtingen waar te maken. De jaren dat ik 
de leiding had van de nering op camping Ockenburg werden met 
prima winst afgesloten. 
Hard werken, zeven dagen in de week. Niet echt een aantrek-
kelijk perspectief voor mijn vriendin Annie. Maar ze kwam toch, 
dat tweede jaar op Ockenburg. Het is bijna niet onder woorden te 
brengen – het geluk dat je zo’n meisje treft. Ik kon haar immers 
haast niets bieden! Annie’s vader werkte in een bollenbedrijf, had 
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een redelijk inkomen. Het was niet luxe bij hen thuis, maar ze 
hadden net die ene gulden meer dan de ander. En Annie nam 
genoegen met mij! Dat is mazzel. 
Op Ockenburg werd het steeds duidelijker, er kwam een huwe-
lijk aan. Het eerste jaar waren we nog niet getrouwd en Annie 
kwam dan op zondagen theedrinken. Maar heel romantisch kon 
dat niet worden want het campingwerk ging dag en nacht door. In 
het seizoen van 1963 op Ockenburg waagde Annie de sprong en 
zo kwamen wij samen als getrouwd stel op de camping te wonen. 
Met een vouwwagen als woonhuis. Als er al geen gouden stand-
beeld voor Annie was opgericht in de beeldvorming, dan was het 
daar op die camping. Wat Annie daar allemaal niet voor elkaar 
heeft gekregen in die omstandigheden is ongelooflijk! Ten eerste 
deed ze het hele huishouden. Dat werd al snel veel meer werk, 
toen in 1964 onze oudste zoon Carlo werd geboren. Dus: Annie 
in de weer met de luierwas, heel primitief natuurlijk, met emmers 
en een campinggasstel. Daarnaast kookte ze voor de mensen die 
vast in de winkel werkten. Dan stond ze achter elkaar  maaltijden 
te koken voor groepjes van zo’n drie man, die in ploegendienst 
werkten. Hard werken dus maar we hebben ook veel gelachen 
hoor, daar op Ockenburg. In 1965 was het voor baby Carlo een 
groot feest, honderden medewerkers, werkstudenten, vakantie-
gangers wilde met hem spelen of wandelen en in alle talen kon 
Carlo lachen.
Ik was blij met dit seizoenswerk in Den Haag maar ik had er ook 
een beetje een dubbel gevoel bij. De winkel aan de Schoollaan 
liep wel goed maar die in Haarlem had problemen.

Zelfbediening in Haarlem
Met die Haarlemse winkel ging het op dat moment niet al te best. 
Dit was een winkel naar het vernieuwende concept dus wat vader 
Cor begin jaren vijftig aan de Generaal Cronjéstraat 132 in Haar-
lem had neergezet. Daar stond naar Amerikaans voorbeeld een 
zelfbedieningswinkel. De eerste in Haarlem was hij daarmee. Eer-
der waren er al in Nederland de Nijmegenaar Chris van Woerkom 
rond 1948, en in Beverwijk had je ondertussen Dirk Kat, die ook 
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aan de vernieuwing veel aandacht schonken. Maar een voorloper 
was mijn vader Cor wel. Waar de anderen over de Amerikaanse 
supermarkten had gelezen in een vakblad, had Cor Zwetsloot zo 
zijn eigen connecties. Herman Lommerse die tien jaar in dienst 
was geweest van de winkel in Bennebroek en min of meer deel 
van de familie was geworden had in 1946 ontslag genomen. Hij 
ging naar Amerika, zoals meer dan honderdduizend jonge man-
nen na de oorlog Nederland ontvluchten. En zoals de meesten 
destijds schreef hij brieven over zijn wederwaardigheden in dat 
moderne land. Het kon hem met zijn winkelverleden natuurlijk 
niet ontgaan, de zelfbediening in Amerikaanse levensmiddelen-
zaken. Mijn vader Cor ontving er enthousiaste brieven over. Hij 
besloot daarop in 1952 het experiment aan te gaan. In overleg 
met de toeleveringsbedrijven werd besloten dit niet in Benne-
broek te gaan doen maar in Haarlem, in de Cronjéstraat 130-132. 
De voordelen voor winkelier en klant waren enorm. Grote winst 
voor de winkel: er werd niet meer op de pof gekocht, de bood-
schappen werden niet langer ‘opgeschreven’ en aan het eind van 
de week of maand betaald. Met alle onzekerheden van dien en 
betalingsregelingen voor mensen die even niet konden afrekenen 
en bijvoorbeeld wilden wachten op de uitkering van de kinderbij-
slag. Ook het hele systeem van ‘horen en bezorgen’ was daarmee 
verleden tijd. De mensen moesten á contant betalen, en konden 
niet meer kiezen of ze een ons, of twee ons suiker wilden, nee, 
alleen afgepast per pond of per kilo. Alles was verpakt, en dat 
was nieuw voor die tijd. Minder kosten en minder risico, dus ook 
lagere prijzen voor de klant. Daar stonden de mensen voor in de 
rij, de winkel in Haarlem liep dan ook als een trein. Nieuw was het 
wel allemaal en nog wat onwennig. ‘Vrij entree!’ stond er groot 
geschreven in een advertentie die mijn vader Cor liet plaatsen in 
het Haarlems Dagblad in 1953. 

Wie er niet echt mee gingen in die veranderingen waren de groot-
handels. Die hadden veel macht. Wat nu absoluut verboden wordt 
vanuit ‘Brussel’, was toen heel gewoon: kartelvorming. De groot-
handel dicteerde de prijzen. Als Cor Zwetsloot het in zijn hoofd 



Linksboven:
Knalkoopjes, vrij entree!

Linksonder: 
Advertentie voor een winkeljuffrouw in de vestiging Cronjéstraat, 1956

Rechtsboven: 
Krantenbericht over de opening van de zelfbedieningsformule 
in Bennebroek, 16 mei 1957
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haalde om drie flesjes Heineken aan te bieden met korting, dus 
minder dan de vaste verkoopprijs, dan sloeg het leveranciers-
kartel onmiddellijk toe. Geen pak Douwe Egberts, blik Unox, nee 
geen enkel A-merk kwam de winkel nog in. Mijn vader Cor heeft er 
verschillende keren een rechtszaak over aan de broek gekregen. 
Maar ondanks dat liep de zelfbedieningszaak in Haarlem aan-
vankelijk prima. In de dagbladen uit die tijd stonden regelmatig 
advertenties voor ‘knalkoopjesdagen’ en kortingen die bijvoor-
beeld alleen op zaterdag golden. De advertenties werden talrijker 
en er werd ook steeds meer personeel gezocht.

Te veel risico genomen
Vanwege het nieuwe concept werden hoge omzetten behaald 
maar door hoge kosten werd er helaas niet goed verdiend in de 
zaak. Vader Cor ondernam actie om uit te breiden. Maar deed 
dat te snel en met teveel risico. Het pand naast de winkel werd 
te duur aangekocht. Financieel zat het niet goed. Hij koos, werd 
verplicht tot een te snelle afbetaling, te hoge rente en zo meer. En 
dat betekende te hoge aflossing. De beide winkels, die inmiddels 
in een NV zaten waarin vader Cor 51% en ikzelf 49% bezat, bleken 
dit alles niet te kunnen opbrengen. 
Kortom: het werd langzaam maar zeker steeds duidelijker dat er 
financiële problemen waren. Serieuze problemen, zelfs een fail-
lissement kon niet worden uitgesloten. Zover kwam het gelukkig 
niet, maar het had niet veel gescheeld. Tot twee, drie keer toe 
heeft de deurwaarder aan huis gestaan, gestuurd door een van 
de leveranciers. 

Nooit meer wurgcontracten!
De laatste keer herinner ik me nog haarscherp. Het was op Oude-
jaarsdag. Dat moet wel vooropgezet plan zijn geweest: een deur-
waarder op een tijd sturen waarop de banken sluiten. Ik wist op 
dat moment dat we konden rekenen op familie. Die hadden het 
vertrouwen in ons uitgesproken. Wij konden geld van hen lenen, 
als ik beloofde dat ik dat geld zelf aan hen zou terugbetalen. Dus 
toen dit gebeurde op die Oudejaarsdag, ben ik met mijn vader 
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langs een paar ooms gegaan en heb hen gevraagd of ze deze 
rekening wilde betalen. Dan konden we afrekenen met deze gros-
sier en zouden nooit meer bij hem terugkomen. Met de andere 
grossiers zouden we regelingen treffen. En als belangrijkste: de 
winkel in Haarlem zou worden afgestoten. 
Zo geschiedde. Dankzij de hulp van de ooms en een nieuwe gun-
stigere en normalere afbetalingsregeling bij de bank kwam er 
weer lucht. En er werd hardop gezworen in de familie: nóóit, en ze 
herhaalden het nog maar eens: nóóit meer wurgcontracten met 
leveranciers. Dán maar een snee brood minder. 

Die belofte zou zo’n twintig jaar standhouden, tot firma Albert 
Heijn om de hoek kwam kijken.
Intussen betekende deze banvloek tegen grote grossiers, dat er 
veel meer moest worden gewerkt met kleinere. Meer werk dus. 
Maar mijn vader Cor Zwetsloot leek er ook energie van te krij-
gen. Met zijn stap om de eerste zelfbedieningszaak in Haarlem te 
starten had hij al laten zien dat hij open stond voor vernieuwing. 
Ook in de zaak in Bennebroek toonde hij zich creatief. Daar was 
de winkel rond 1960 ook zelfbediening geworden en dat hield in 
dat alle waren voorverpakt aangeboden werden in de schappen. 
De meeste leveranciers waren hier nog niet op voorbereid. Van 
hen kreeg je balen met erwten, havermout, rijst enzovoorts. Mijn 
vader Cor ging dus aan de slag om eigen verpakkingen te maken. 
Wat dat betreft liep hij voorop. Dat gold ook voor ideeën over de 
winkelinrichting en kassasystemen. 
Ook maakte hij zijn eigen reclamefolders en zette hij een eigen 
zegeltjessysteem op. Een echte Willy Wortel was hij in feite. Dat 
in de weer zijn met drukwerk en zo heeft hij heel lang volgehou-
den. Ik herinner me nog goed dat hij op maandagen met die druk-
werkmachine bezig was, en dat na schooltijd onze zoons Carlo 
en Ronald er omheen stonden om hem te helpen, die vonden het 
prachtig. En nog later bouwde hij van een oude HY zijn eigen cam-
per. 
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De winkel in: wel of niet? 
Hoewel ik nu al jaren tot mijn oren zoals dat heet ‘in de winkel zat’ 
had ik nog steeds niet de beslissing genomen of ik definitief in 
het winkelbedrijf zou stappen. Het waren andere tijden dan toen 
mijn vader jong was. Díe had destijds geen keus. Die kreeg, net 
als de meeste van zijn broers en zussen een winkel van zijn vader. 
Voor mij in die vroege jaren zestig lag het anders. De winkel in 
Haarlem, waarmee mijn vader was gestart ook met het oog op de 
toekomst voor zijn eigen kinderen, had het niet gered. De winkel 
in Bennebroek lokte ook niet echt. 
Mijn vader dacht nog niet aan stoppen, en als ik zelf eerlijk was: in 
de winkel werken betekende heel veel uren maken, en echt geld 
bracht het niet op. 
Mijn eigen broers en zussen hadden al eerder hun conclusies 
getrokken en gaven aan liever een baan te zoeken dan ooit de 
winkel over te nemen. Maar aan de andere kant, los van of ik 
wilde of niet: de realiteit was, doordat mijn vader mij al die jaren 
zo had gedwongen om mee te werken en doordat ik zo met mijn 
neus bovenop de financiële ellende had gestaan, had ik natuur-
lijk wel stilaan een enorme berg aan ervaring opgebouwd in de 
winkel. Van lege flessen sorteren als tienjarig jochie tot reclames 
maken en de volledige administratie doen, inclusief afspraken 
met leveranciers en banken.
En als je zoveel meemaakt krijg je op een gegeven moment toch 
wel de nodige slimheid en doe je heel veel mensenkennis op, zeg 
ik, er nu op terugkijkend. En niet te vergeten natuurlijk had ik al 
die vakdiploma’s gehaald.

Maar als ik nu in mijn puberhart van toen kijk weet ik nog goed 
wat dat hart hem vertelde: alles doen om níet in de winkel terecht 
te komen. Toen ik als tiener met de auto van de zaak boodschap-
pen bezorgde in Bennebroek droomde ik wel over een toekomst 
als chauffeur, liefst op het buitenland, zo ver mogelijk weg. Of kap-
per worden, dat leek me ook wel wat. Ik riep van alles tegen mijn 
vader om het maar duidelijk te maken dat ik later niet die winkel 
in wilde. Soms had ik het gevoel dat we alleen maar aan het werk 
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waren om de armoede zo klein mogelijk te houden. Nee, ik ben op 
dat punt niet makkelijk geweest voor mijn vader.  
Intussen ging het tij ging langzaam keren na het afstoten van het 
filiaal in Haarlem. De schuldsanering was goed geregeld. De win-
kel in Bennebroek leverde niet die zelfde enorme omzet op als in 
Haarlem, maar er bleef meer over, door efficiënter en economi-
scher te werken. Er kon toen na zware jaren weer worden geleefd, 
er was weer vooruitzicht. 

Ik kon misschien wel concluderen dat ik het winkelbedrijf niet 
echt in wilde, maar anderzijds zat ik er ook in vast. Het fijne was 
dat Annie ook nog eens bleek te beschikken over het benodigde 
‘winkelbloed’. Dus ja wij kozen dan toch voor de winkel.
En als ik het goed beschouwde zat er toch ook een positief punt 
aan alle ellende die er was geweest: mijn vader en ik waren op 
een punt gekomen dat we alles tegen elkaar konden zeggen. We 
hadden een band opgebouwd die niet meer stuk kon. Deze relatie 
zou bij de volgende crisissituatie overigens flink op de proef wor-
den gesteld. 
Ik herinner me het moment nog als de dag van gisteren. Het was 
een dinsdagmorgen aan de Schoollaan. De post bracht een brief 
voor mijn neef, die ook Karel heet. We noemden hem altijd Bob. 
Hij was bedrijfsleider bij ons, maar we wisten dat hij aan het sol-
liciteren was. Daar stonden we allemaal achter, we gunden het 
hem van harte. In de brief stond dat hij aangenomen was. Hij blij, 
wij allemaal blij voor hem. Diezelfde ochtend echter deed mijn 
vader ook een mededeling. Hij zei: “Karel, ook ik ga vertrekken.” 
Dat was een hele schok. Hij was nog niet aan zijn AOW leeftijd 
en hij had nooit iets gezegd over eerder willen stoppen. Maar hij 
was er heel stellig in, hij had andere plannen, meer actief zijn met 
de filmclub in Hillegom, en een wereldreis maken. Oma Annie en 
ik waren daar totaal niet op voorbereid. Niet alleen onze neef/ 
bedrijfsleider weg, ook mijn vader trok zich terug. Maar de schok 
werd nog groter. Want diezelfde dinsdag bleek ook nog dat het 
huwelijk van mijn vader en moeder ten einde was, na veertig jaar. 
Ook haar had hij overrompeld met zijn plotselinge besluit. 
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Hij heeft die nacht ook al niet meer thuis geslapen. Dat deed hij in 
zijn camper, die hij de jaren ervoor grotendeels zelf had gebouwd. 
Het is een rare en nare situatie geworden en ik was er best ver-
drietig over. Ik snapte er niets van, niemand snapte er in feite 
niets van, alleen hijzelf. 
Mijn vader ging bijvoorbeeld ook altijd heel erg leuk om met zijn 
kleinzoons, Carlo en Ronald. Samen advertentiefolders drukken 
in de winkel op maandagmiddag en ook had hun opa een elektri-
sche trein. Ook aan dat samenzijn kwam abrupt een einde.
 

De camper die de vader van opa Karel, Cor, zelf verbouwde
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Voor oma Annie en mij was het ook een grote verandering. Per-
soonlijk natuurlijk in de eerste plaats, maar ook zakelijk. Ineens 
hadden we afscheid genomen van de eigenaar van 51% van de 
aandelen in de winkels. We hebben alle zeilen moeten bijzetten 
om alles te regelen. Een enorme toestand was het, met broers, 
zussen en schoonfamilie erbij. Wat gaat er met de aandelen en 
het bezit precies gebeuren? Dat was voor iedereen natuurlijk de 
vraag. Om alles transparant en open te houden hebben accoun-
tants en boekhouders alles doorgerekend en berekend. Uitein-
delijk is er een regeling uitgekomen waarbij ik zijn aandelen na 
herberekening heb overgenomen, en mijn vader een (pre-)pensi-
oen kreeg. Niet iedereen in de familie had het daar even gemakke-
lijk mee. De nieuwe levensstijl van mijn vader had wel zijn prijs. Al 
met al is het een duur verhaal geworden, dat plotselinge vertrek. 
Je kunt natuurlijk zeggen: wie fouten maakt moet op de blaren 
zitten, maar hij was wél mijn vader. Door toch een regeling voor 
hem te treffen heb ik in elk geval de relatie overeind gehouden, 
en dat was voor mij ook belangrijk om te doen. Te begrijpen is het 
allemaal nog steeds niet. 

Maar ik moet weer even terug in de tijd, naar de jaren zeventig, 
toen mijn vader nog de eigenaar was en oma Annie en ik uitein-
delijk ‘ja’ zeiden tegen een carrière in het winkelbedrijf. In die 
tijd ging het, met name door de kosten in de hand te houden, 
langzaamaan beter. Er kwam een grotere snee brood op de plank 
en er volgde een aantal stabiele jaren. Ik had ook allerminst ver-
wacht dat Carlo en Ronald na de middelbare school zouden kie-
zen voor de winkel. Maar ze gaven aan dat ze graag naar het Nova 
college wilden gaan. Daar kon ik ze niet van weerhouden, en goed 
beschouwd was het de tijd er ook niet meer naar om, zoals mijn 
vader in mijn geval nog wel deed, hen tegen te houden. Mochten 
de jongens later spijt krijgen dan was er nog geen man overboord, 
je kon nog altijd veranderen van studie. Maar, ze hebben het pri-
ma gedaan op die school en mooi hun diploma’s gehaald. 
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Maar toen stond, op een zekere dag begin jaren tachtig, de 
 volgende uitdaging letterlijk voor de deur: een man van Albert 
Heijn uit Zaandam, die Karel wilde spreken. En werd de familie 
Zwetsloot flink aan het denken gezet. 



DEEL II
De vele projectplannen
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Firma Albert Heijn toont interesse in de supermarkt van Zwet-
sloot. Na diverse bezoeken aan de Schoollaan, autoritjes naar 
franchisezaken elders in Nederland en een slimme tactiek van 
‘inpalmen’ zegt Zwetsloot BV ‘ja’ tegen Zaandam. 

De plannenmakerij voor verdere vergroting, en nu ook verplaat-
sing van de supermarkt naar een plek buiten de krappe School-
laan wordt voortgezet. Er volgen vele jaren van hoop op een 
defi nitieve verbetering voor onder andere de Bennebroekse klant, 
de medewerkers, het milieu en de omgeving. 

Jaren tachtig: Albert Heijn klopt aan de deur
Geen wurgcontracten meer! Oppassen met die grossiers! Dit was 
een afspraak binnen de familie die ingegeven was door wat in het 
verleden (bijna) fout was gegaan.
Het was een hele klus voor Peter Balladux van de fi rma Albert 
Heijn die op een goede dag begin jaren tachtig aanklopte bij de 
supermarkt van Zwetsloot aan de Schoollaan. Het grootwinkel-
bedrijf uit Zaandam had de situatie in Bennebroek nauwkeurig 
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geanalyseerd. Duidelijk was dat het dorp niet groot genoeg was 
voor een eigen, ‘Zaandamse’ winkel maar er zaten wel AH klan-
ten. Uit de gegevens uit Zaandam bleek dat steeds vaker mensen 
uit Bennebroek hun inkopen deden in de Albert Heijns in omlig-
gende plaatsen. Een winkel met producten uit het AH assortiment 
zou in Bennebroek heel goed passen. Met dat voorstel op zak 
klopte de AH-vertegenwoordiger diverse keren aan bij de winkel 
aan de Schoollaan. Hij had vele malen pech. Telkens was opa 
Karel afwezig, ook omdat die in die tijd erg druk was met zijn wet-
houderschap. 
Toen Balladux hem uiteindelijk een keer op zaterdag bezocht had 
hij nog niet direct succes. Opa Karel liet hem weten dat hij ‘over 
drie maanden wel een gaatje in de agenda’ had. De man gaf geen 
krimp, en stond op de afgesproken datum met een stalen gezicht 
op de stoep. 

Er ontstond die dag al snel wat opa Karel noemde ‘een bijzon-
der gesprek’. Het zou absoluut een win-win-win situatie voor de 
familie, Albert Heijn en de consument worden verzekerde Peter 
Balladux hem. Zwetsloot zou zelf nooit meer reclamefolders hoe-
ven maken, mooi op Bennebroek aangepast assortiment in de 
winkel tonen, dagelijks vers, er kwamen opleidingsmogelijkheden 
voor medewerkers en hij somde nog tal van voordelen op. Hierna 
werden nog meer gesprekken gevoerd, maar overtuigd was opa 
Karel bepaald nog niet. 
De AH- vertegenwoordiger gaf zich niet gewonnen. Hij stelde voor 
dat Liek Zijlstra van Albert Heijn met opa Karel en de beide jon-
gens Carlo en Ronald erbij wat AH franchise winkels elders in het 
land gingen bekijken die ook volgens deze AH formule werkten. 
Door alle gesprekken had Balladux al in de gaten gekregen dat 
de jonge zoons hoewel ze nog op het Nova zaten, al volop bij de 
winkel betrokken waren.
Zo gingen ze op een dag in de paasvakantie – zodat de jongens 
geen vrij hoefden te nemen van het Nova - samen met Liek Zijlstra 
op pad. Voor zij vertrokken vertelde opa aan jullie oma Annie: “Dit 
is dan echt het laatste wat we met AH gaan doen, dan stoppen we 
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er géén tijd meer in.” Hoewel sommige dingen in het AH-voorstel 
hem wel aanspraken was hij er nog steeds van overtuigd: we gaan 
dit niét doen. Meerijden naar Zeist vond hij echter geen punt, want 
er iets van opsteken zouden zij altijd. 

AH doet meesterlijke zet
Opa Karel zegt daar nu over: ”Die autorit was een meesterlijke zet 
van AH. Achteraf kon ik er vreselijk om lachen hoor. Liek Zijlstra 
liet mij die dag achter het stuur zitten, zodat hij zelf alle ruim-
te had om met de jongens te praten. Ik kan niet anders zeggen: 
hij maakte sponzen van hen. En terwijl ik aan het einde van de 
rit bij thuiskomst dacht: zo dit was het dan met AH, riepen de 
jongens tegen hun moeder: mama u, moet volgende keer beslíst 
gaan kijken in Zeist. Daar zit Seija van de Berg in de franchise 
die het heel goed doet en er heel goed over kan vertellen. Annie 
in verwarring natuurlijk. Ikzelf merkte uiteraard dat de jongens er 
misschien toch wel toekomst in zagen en ze waren zo enthousiast 
dat ik ietsje minder stellig werd in mijn opvatting. Ik moedigde 
Annie daarom aan om ook te gaan kijken. Ik besefte dat zij met 
haar grote inzet voor de winkel een zeer belangrijke schakel in 
dit verhaal zou worden, mocht het misschien toch doorgaan met 
Albert Heijn.” En zo was het. 

De volgende die meereed met Liek Zijlstra was Annie. Bij thuis-
komst was haar boodschap helder: “Het lijkt me een mooie for-
mule” en ze liet er meteen op volgen: “ga het maar aan je vader 
vragen.” 

Opa Karels vader Cor was zakelijk niet meer betrokken bij het 
bedrijf Zwetsloot. Hij was medio jaren zeventig uit de zaak gestapt 
en zat met geen cent meer in het bedrijf. Het was daarom puur 
vanwege de familieband dat ze hem het nieuws wilden gaan 
vertellen, en dat deden ze op de verjaardag van vader Cor. Het 
conceptcontract met AH was inmiddels al binnen. Er was flink 
onderhandeld, met name om het ‘wurgen’ zoveel mogelijk buiten 
de deur te houden. Het werd een vijfjarig contract, dat het eerste 



jaar maar liefst per week opzegbaar was. Daar werd niet eens vre-
selijk moeilijk over gedaan herinnert opa Karel zich. Albert Heijn 
wilde zelf ook het liefst in zee gaan met winkeliers die totaal ach-
ter de overeenkomst konden staan, en dat was bij de Zwetsloots 
zeker het geval. Nog voordat opa Karel in de verjaardagskring 
tegenover zijn vader het hele verhaal had kunnen afmaken riep 
deze al: ”Dóen! Het lijkt me een goede formule.” 
Een jaar lang hadden de aarzelingen en onderhandelingen 
geduurd. Maar we hebben er geen centje spijt van gehad, zegt 
opa Karel. 

Het gezin Zwetsloot in 1988, vl.n.r. Ronald, opa Karel, Carlo en oma Annie





Een schets van de indeling van de nieuwe AH-winkel
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Vijf december 1985 was de dag dat het contract met AH werd 
gesloten en in april 1986, na een verbouwing tijdens een ijs- en 
ijskoude winter, was de winkel officieel AH Zwetsloot BV geworden. 

De opening werd verricht in de stromende regen. Muziekvereni-
ging KNA zorgde voor een muzikaal tintje en het was mijnheer 
Albert Heijn in eigen persoon die het lint kwam doorknippen. Iets 
wat hij in die tijd nog maar zelden deed. Maar voor Bennebroek 
maakte hij die uitzondering graag. Hij had er immers gewoond en 
opa Karel kende hem ook persoonlijk. 



Luchtfoto’s: het industrieterrein van Van der Laan, voor de sloop (boven) 
en na de sloop (onder)
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Al voordat de winkel AH werd was de familie Zwetsloot altijd al 
 bezig met groei en vergroting. Want het was helder: het assor-
timent aan de Schoollaan was kwalitatief goed, maar de hoeveel-
heden te klein. Te vaak grepen Bennebroekse klanten mis. De 
voorraadruimtes achter de winkel waren beperkt. Het laden en 
lossen vroeg ook om meer ruimte bij de winkel. Bovendien werd 
het voor klanten steeds moeilijker een parkeerplek voor de auto 
te vinden. Er waren begin jaren tachtig slechts acht parkeervak-
ken bij de winkel. De enige rek die er op dit moment in zat was 
1 extra parkeervak. Dat was de conclusie van een rapport met 
parkeervoorstellen aan de Schoollaan, van het Centraal Instituut 
Midden- en Kleinbedrijf, waartoe opa Karel in 1981 opdracht had 
gegeven. 
Niet alleen vanwege supermarktklanten overigens was er behoef-
te aan parkeerruimte. In de loop der jaren onderging de School-
laan een grote metamorfose. Aan de oostzijde van de Schoollaan 
stonden vroeger de pastorie van de hervormde kerk, plus tuin 
en verenigingsgebouw van de kerk, Rehoboth, daarnaast lag de 
speelplaats van de openbare school. Daartegenover, op de plek 
waar de school zelf stond, verrees het Julianaplantsoen. 

222222
Industrieterrein 

Van der Laan



Verkoop aan Cor Zwetsloot, 1968





PLATTEGROND UIT 1972

(boven: detail uit plattegrond)

De winkel aan de Schoollaan is aangegeven met gele markering
Ernaast liggen parkeerplaatsen die later zijn opgegeven ten behoeve van de doorgang naar 
het Willem Alexanderplantsoen en daarachter het industrieterrein Van der Laan. 

Vanaf de Bennebroekerlaan de Schoollaan in waren aan de noordzijde te vinden o.a.: Drogist 
Tempelman, slager Bouwmeester, Otte sigaren en sigaretten en het Julianaplantsoen. 

Aan de overzijde: het hervormde wijkgebouw Rehoboth, het RK verenigingsgebouw De Bond 
en Stokman, winkel voor zaden en dierenbenodigdheden



Geheel links: de “melksalon van Heemskerk” op de hoek van de Schoollaan

Blik op de Schoollaan rond 1910. Links de winkel van Braam, later Elsgeest 
en daarna Zwetsloot; naast het open stukje zat (jaren vijftig:) kapper Coomen, 
de openbare school, hovenier Hopman, sigarenwinkel Otte, slager Bouwmeester, 
drogist Tempelman en helemaal aan het eind de “melksalon” van Heemskerk
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Een van de gebouwen verderop in de straat, het RK verenigingsge-
bouw ‘De Bond’, was sinds 1970 in bezit van de familie Zwetsloot. 
Veel gebouwen werden in de jaren tachtig gesloopt ten behoeve 
van nieuwbouwwoningen. Parkeerplekken echter werden onvol-
doende ingepland. De verkeerssituatie in en rond de Schoollaan 
zorgde zodoende voor veel discussie in de daar op volgende jaren. 

Industrieterrein Van der Laan
Uitbreiding voor supermarkt Zwetsloot in het Schoollaan-gebied 
was op papier goed mogelijk. De gedroomde oplossing voor win-
kel en parkeren lag letterlijk achter de deur: daar was het indus-
trieterrein van Van der Laan, en het kwam toen ook nog te koop. 
Het ging om de grond waar nu ondermeer woningen van het Wil-
lem Alexanderplein staan. Heel vroeger was er bollenland, met het 
bollenbedrijf van Ben Hogenstein. In een van de bollenschuren 
van dat bedrijf begon Piet Weijers vlak na de oorlog een levens-
middelenzaak. Weer later startte Weijers in die schuur een bedrijf 
in schoolmeubels. Zodoende werd het terrein langzaamaan een 
industrieterrein. Eigenaar van het geheel werd P. van der Laan. 
Hij verhuurde er ook grond aan derden, onder anderen aan Van 
Egmond, die er met zijn bedrijf ‘Hollandia’ meubels voor zieken-
huizen maakte. 

Jullie overgrootvader Cor, zei het altijd al: ’buurmans grond is 
altijd maar één keer te koop’. En toen bekend werd dat de grond 
van Van der Laan te koop was had opa Karel er onmiddellijk oren 
naar. Zeker toen iets later bleek dat aan de Bennebroekerlaan 
ook het pand van Wim van der Reep te koop kwam. Daarmee zou 
een prachtige extra ontsluiting kunnen worden gerealiseerd vanaf 
de Bennebroekerlaan.
Opa Karel is er nu heel duidelijk over: daar ging het fout. “Dat stuk 
grond van Van der Laan had ik moeten kopen. Ik had het al hele-
maal uitgedacht. De financiering, het nut voor de vergrote winkel, 
verkeer en parkeren enz. 
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Ik had als ondernemer niet moeten luisteren naar collega wet-
houder Korteling die mij toen overtuigde in een gesprek om als 
Zwetsloot af te zien van aankoop van het industrieterrein. “Laat 
de gemeente dat nou kopen”, zo zei hij. Achteraf had ik veel meer 
als koopman moeten handelen en niet als politicus. Jeetje kinde-
ren, wat is dat een stomme zet geweest.” 
De gemeente beloofde bij monde van collega wethouder Korte-
ling om leegkomende bedrijfsruimten aan Zwetsloot en aan ande-
re lokale ambachtelijke bedrijven aan te bieden, en zo zou er ook 
gelegenheid zijn voor supermarkt Zwetsloot om aan de achterzij-
de uit te breiden. 
En wat betreft de extra parkeerplaatsen voor de bezoekers van 
de winkel van Zwetsloot en omwonende zou het helemaal goed 
komen, aldus de wethouder. Met die beloftes liet opa Karel de 
aankoop van dat industrieterrein voor de familie Zwetsloot varen.
In deze affaire werd één ding duidelijk: hier was opa Karel hier 
tegen een onzichtbare muur aangelopen, die hij in de loop van 
de volgende jaren vaker zou tegenkomen. Dat kwam omdat hij in 
die tijd niet alleen ondernemer was, maar ook een hele tijd lang 
wethouder in Bennebroek: van 2 juli 1973 tot 24 november 1989. 
Dat zorgde nogal eens voor een twee-petten-discussie. 
En dus was het de gemeente die uiteindelijk in 1982 het stuk 
grond van Van der Laan kocht. Voornamelijk om het te verhuren 
aan Van Egmond. Maar er zou ook ruimte gemaakt worden voor 
lokale bedrijfsmatige huurders. Zo toonden o.a. een arts en een 
fysiotherapeut belangstelling, en in 1984 deed opa Karel een ver-
zoek om een deel van een gebouw te mogen aankopen zodat er 
betere koelinstallaties konden worden geplaatst, zonder geluid 
overlast voor buren. Dit werd afgewezen door het Bennebroekse 
gemeentebestuur.
 



Verzoek aan de gemeente om uitbreiding ten behoeve van koelinstallaties in 1984
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Een paar jaar later bleek de gemeente de plannen met het terrein 
Van der Laan te wijzigen. Verhuur aan ambachtelijke bedrijven 
ging niet door, er zou woningbouw gaan plaatsvinden. Woningen 
voor 18 één- en tweepersoons huishoudens. Opa Karel kreeg het 
verzoek van de het bestuur van de gemeente, om de ontsluiting 
mogelijk te maken over grond die in eigendom was van familie 
Zwetsloot. Die ontsluiting was nodig vanwege de geplande woning-
bouw. Of hij akkoord wilde gaan met grondruil zodat er een extra 
uitrit aan de Schoollaan kon worden gecreëerd. Ook zouden er 
parkeerplaatsen komen, die tevens door bezoekers van de winkel 
konden worden gebruikt. Het ging om een stuk van 255m2. In ruil 
daarvoor kreeg fi rma Zwetsloot ten westen van de winkel een stuk 
grond van 178m2 en toezegging voor zes extra parkeerplaatsen 
voor de winkel. 
Opa Karel ging met tegenzin akkoord. “Het was een ‘ja’, in het 
belang van de gemeente.” 

333333333
De Bond 

het parkeerterrein 
en einde wethouderschap
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Door de uitbreidingsplannen met woningen aan het Willem Alex-
anderplantsoen en Julianaplantsoen werd de Schoollaan als ver-
keersader voortdurend onderwerp van discussie in de raad. De 
Schoollaan was veel drukker geworden door allerlei woningbouw, 
zonder parkeerplaatsen, die in de plaats kwam van speelplein 
van de school, pastorietuin, gebouw Rehoboth en dergelijke. 
Het afketsen van de aankoop van het industrieterrein Van der 
Laan was uiteraard een flinke tegenvaller voor opa Karel. Maar 
hij had er vast geloof in dat er weer, zoals er was beloofd, nieuwe 
kansen zouden komen. Er lagen immers toezeggingen van het 
gemeentebestuur: meewerken aan vergroting of verplaatsing van 
de supermarkt, meewerken aan de verbetering van het verkeer en 
parkeren in de Schoollaan. Het gemeentebestuur zou er werk van 
maken, zo werd beloofd.
En bovendien, zo stelt opa Karel, nog altijd, het is landelijk een 
streven, een must, dat een ieder zich zelf respecterend gemeen-
tebestuur alles in het werk zal stellen om te zorgen dat er goede 
voorzieningen in je dorp zijn of er anders gaan komen. 
Opa Karel ging er van uit en vertrouwde het bestuur van onze 
gemeente dat er meegewerkt zou gaan worden, (zonder overigens 
dat dit de gemeente geld zou gaan kosten). Het ging immers om 
verbeteringen voor het verkeer, het parkeren, het milieu, geluid, 
inpandig laden en lossen, betere winkel voor het assortiment, 
betere werkplek voor de rond de 100 medewerkers, kortom het 
moest een verbetering zijn voor alle – ja alle – Bennebroekers. 
Het betekende voor opa Karel dat men er vanuit mag gaan dat 
daar volop door het gemeentebestuur aan mee gewerkt zou wor-
den. Bovendien ging het om landelijke normen. 

Echter, het gemeentebestuur had voor wat betreft gewenst win-
keloppervlak een afwijkende mening. Dit ondanks diverse rap-
porten die duidelijk concluderen dat het noodzakelijk is om in 
Bennebroek een goede supermarkt te hebben, waarbij rond de 
2500 m2 bruto (dus inclusief magazijn, kantoor kantine etc.) als 
wenselijke oppervlakte wordt genoemd. 
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Deze episode was ook het begin van een langere periode waarin 
de politiek gevoeligheden ging tonen over opa Karel als onderne-
mer, die toen gelijktijdig wethouder was. Hij kwam als het ware 
onder een vergrootglas te liggen. De gekozen raadsleden wilde 
een en ander niet ‘normaal’ behandelen. 
En in 1985 was Zwetsloot AH franchisehouder geworden. Door de 
overstap naar AH was het de bedoeling dat de winkel de landelij-
ke trends wat betreft winkeloppervlak zou volgen. 
Op een van de vele raadsvergaderingen zat daarom ook een 
vertegenwoordiger van het KNOV. Die liet weten dat er na de uit-
breiding van de supermarkt behoefte zou zijn aan totaal 25-30 
parkeerplekken. Dat zou kunnen worden bereikt door het terrein 
anders te bebouwen. Het KNOV had op verzoek van opa Karel 
(die bestuurslid was van die ondernemingsvereniging) voor de 
uitbreiding een eigen plan opgesteld, dat op 3 april 1986 werd 
gepresenteerd. Het ging om een plan over het gebied pal ach-
ter de supermarkt, het W.A.Plantsoen. Daar wilde de gemeente 
14 woningen bouwen. Opa Karel kwam echter met een alterna-
tief, waarin zelfs drie woningen meer stonden ingetekend. Ook 
was er een ontsluitingsweg gepland om de supermarkt heen, en 
op diverse plaatsen parkeervakken. De raadscommissie die een 
week later bijeenkwam wilde het plan niet bespreken. Opnieuw 
ging het over het wethouderschap. Opa Karel kan er alleen maar 
over zeggen: de gemeente kwam opnieuw zijn beloftes niet na. 

Schoollaan 27 en 29 en De Bond
Maar opnieuw liet opa Karel zich niet zomaar uit het veld slaan 
en ging door. Uitbreiding was en is echt nodig, om Bennebroek 
een modernere, uitgebreidere supermarkt te bieden waar het fijn 
vertoeven is. Zowel voor de consument die dan uit veel meer arti-
kelen kon kiezen, als voor de medewerkers, als voor het milieu, 
betere verwerking van glas, papier,plastic, en inpandig laden en 
lossen en zo meer. 
Niet veel later kwam aan de zuidzijde van de winkel plek vrij. Daar, 
waar nu de parkeerplaats is, stonden twee panden van Sijtsma. 
Die had er vroeger een bakkerszaak, die later werd verhuurd aan 



bakker Winters en weer later werd het radio- en tv-zaak Adamse. 
Het pand ernaast was als woning verhuurd, daarvoor was het ook 
een winkel: de groentezaak van Arend van der Meer. 
Opa Karel kon de panden kopen en zo kreeg fi rma Zwetsloot een 
groter aaneengesloten terrein. Doel was om op die nieuwe plek 
twee winkels met bovenwoningen te maken en parkeerplekken, 
en de fi rma Zwetsloot diende een bouwplan in plus een schets 
voor de bijbehorende parkeerplaatsen. 

Schoollaan en achteraan, waar de fi etser rijdt: 
de panden van bakker Sijtsma en groenteboer Arend van der Meer. 
Het gebouw links is De Bond. De vrouw op de foto staat voor kapsalon Coomen.

Foto uit 1954



56

Op 3 december 1987 gaf de welstandscommissie positief advies 
voor de winkels op de plek waar nu de parkeerplaats is, en op 
15 december was de bouwvergunning binnen. Boven de winkels 
waren twee bovenwoningen voorzien.

Hoewel de bouwaanvraag goedgekeurd werd, is dit plan toch niet 
gerealiseerd. Uiteindelijk werd gekozen om op de nieuwe plek, 
die dus offi cieel bouwgrond voor winkels en woningen is, voor-
lopig een privé-parkeerterrein te maken voor de bezoekers van 
de winkel, zolang de winkel geen andere plek heeft aangewezen 
gekregen. 
Op de plaats van het al in 1970 aangekochte gebouw van “De 
Bond” konden de huidige slijterij en drogisterij komen. De Bond 
was sinds begin vorige eeuw het RK verenigingsgebouw, en was 
sinds 1965 in handen van de gemeente. De gemeente had toen 
plannen De Bond te verbouwen tot een multifunctioneel cen-
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trum, waarvan later bleek dat die niet gerealiseerd kon worden. 
Bij een vraag van opa Karel om de Bond tijdelijk te mogen huren 
in verband met een verbouwing, luidde het antwoord dat alleen 
koop mogelijk was. Aldus werd De Bond in 1970 gekocht door 
de familie Zwetsloot. In de voorwaarden stond dat het pand als 
bedrijfspand mocht worden gebruikt. Dat werd ook vastgelegd in 
het bestemmingsplan van 1976. Na de aankoop werd het gebruikt 
als opslagruimte voor de winkel. 
Verder sloot opa Karel met de gemeente een convenant over de 
nieuwe parkeerplaats. Dat betrof de grond voorheen van Sijtsma. 
Zolang de supermarkt op de Schoollaan gevestigd is, mag de par-
keerplaats niet worden bebouwd. Na sluiting of verplaatsing van 
de winkel is bebouwing natuurlijk wel weer mogelijk, met winkels 
of woningen. Ook werd afgesproken dat de privé parkeerplaats 
tijdens de openingsuren van de winkel bedoeld waren voor de 
klanten van de supermarkt, en niet als parkeerplaats voor omwo-
nenden. 
Voor opa Karel werd het steeds duidelijker. De modernisering 
kon niet plaatsvinden in de Schoollaan, alleen al omdat inpandig 
laden en lossen daar onmogelijk was. Er kwamen ook onrustige 
geluiden uit de buurt en dat was voor de gemeente aanleiding in 
juni 1987 in gesprek te gaan met de familie Zwetsloot. Aan de 
ene kant van de tafel zat het college – zonder opa Karel - aan de 
andere kant van de tafel Carlo Zwetsloot, en AH architect Jurriëns, 
van het gelijknamige bureau uit Epe. Carlo greep de gelegenheid 
aan om eens te polsen hoe B&W stonden tegenover een eventue-
le verplaatsing van de winkel weg uit de Schoollaan. Burgemees-
ter Van Egerschot opperde de mogelijkheid van nieuwbouw elders 
in het dorp. Hij beloofde dat de familie Zwetsloot medewerking 
zou ontvangen, maar dit leidde uiteindelijk tot niets. 

Een nieuw plan
Intussen had de fi rma Zwetsloot een nieuw plan bedacht. Om een 
stuk aan de supermarkt te kunnen bouwen, er één geheel van te 
maken, werd aan de gemeente voorgesteld om veranderingen op 
de door de gemeente gewenste grondruil. Met de grondruil zouden 



de woningen aan het Willem Alexander plantsoen op een andere 
manier ontsloten kunnen worden. Bovendien zou er minder ver-
keer vastzitten op de Schoollaan en zouden omwonenden minder 
last hebben van binnen schijnende koplampen De aanbouw zou 
betekenen dat Zwetsloot alles onder één dak kon onderbrengen 
en ook aan een ruime parkeerplaats zou worden gedacht. B&W 
(opa Karel was niet bij dat overleg aanwezig geweest) kwamen 
al snel met een negatief advies. Er zou een lange muur ontstaan 
met een smalle toegangsweg en dat was niet wenselijk. 

In 1989 konden dan mooie nieuwe stappen worden gezet in de 
Schoollaan. Op de plek van het voormalige gebouw De Bond sloeg 
opa Karels moeder Nel Zwetsloot-Berbee de eerste paal voor de 
winkels voor de drogisterij, slijterij en tabak. Eind november werd 
ook de supermarkt zelf vergroot tot een AH nummer 3 winkel. 
Voor ondernemer Karel Zwetsloot en de Zwetsloot BV in het alge-
meen werd 1989 zakelijk een goed jaar. Maar privé wachtte een 
ingrijpende gebeurtenis. 

Carlo werd getroffen door een hersenbloeding. Plotseling volgden 
vele maanden van grote zorgen. Voor opa Karel was dit plotseling 
optredende ziektebeeld de aanleiding om per direct een punt te 
zetten achter zijn carrière als wethouder en meer tijd vrij te maken 
voor het gezin en de winkel. Nog voor het verstrijken van de offici-
ele ambtstermijn, kondigde hij zijn voortijdige afscheid aan. 

Vanaf 1973 was hij totaal vijf periodes wethouder geweest. ‘Behept 
met bijna alle portefeuilles’, zo dichtte de fractievoorzitter van de 
PvdA Evert Holterman bij wijze van afscheid. Ook was opa Karel 
diverse keren als loco-burgemeester opgetreden. 
Het werd een afscheid met een speciale raadsvergadering en een 
uitgebreide receptie. Tal van lovende woorden werden er op het 
afscheid in december gesproken en geschreven. 



Artikel en foto rechtsboven: Bennebroek Centraal
(foto: Henk v/d Ende)
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Na zijn defi nitieve afscheid als wethouder eind 1989 had opa 
 Karel meer tijd voor gezin en de AH supermarkt. In 1990 sprak hij 
in tijdens de raadscommissie A en pleitte voor meer gemeentelij-
ke aandacht voor ALLE winkels in Bennebroek. Er lag een KNOV 
rapport over de toekomst van het winkelbestand in het dorp, maar 
dat trapte nogal wat open deuren in. Wat bij het bestuur van onze 
gemeente ontbrak was degelijk beleid, structuur en een visie. 
Er was wel een actieve ondernemersvereniging in Bennebroek. 
Daarin zaten o.a. Theo Willemsen, Quirina van Rooijen, Cees Ver-
nooy, Kees Spierenburg, en opa Karel. 
Opa Karel stelde voor een werkgroep te vormen waarin winkeliers, 
experts uit de Kamer van Koophandel en een vertegenwoordiger 
van de gemeente zouden zitten. Ook stelde HIJ voor dat er meer 
vervolgonderzoek moest komen. Dat stuitte op weerstand, vanuit 
zowel politiek als van de winkeliers. Een fl ink aantal winkeliers 
wilde bijvoorbeeld niet meebetalen aan dat onderzoek. 
De wethouder zag wel iets in meer professionalisering. Het is van 
belang dat inwoners in het eigen dorp goed kunnen winkelen, zo 
zei hij. Dat is dan een gezamenlijke taak voor ondernemers en de 

444
Julianaplantsoen

1993
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gemeente, via professionalisering van het ondernemerschap. Aan 
dat laatste ontbrak het nogal, volgens het KNOV rapport. Dat stel-
de: er zijn twee categorieën in Bennebroek: ten eerste: winkeliers 
en ten tweede: ondernemers. “Het gaat erom van winkeliers óók 
ondernemers te maken.” 

Een jaar later toen de commissie er weer over discussieerde 
bleek de verdeeldheid onder de winkeliers groot was. Inmiddels 
was duidelijk dat de grootste winkelomzet in heel Bennebroek in 
de Schoollaan werd behaald. En niet aan de Bennebroekerlaan, 
de Rijksstraatweg of aan de Zwarteweg. 
De collega’s winkeliers waren beducht voor een te grote inbreng 
van de firma Zwetsloot in het dorp. De toen zittende wethouder 
betoogde echter, geheel volgens landelijke trends op winkel-
gebied, dat de overige winkeliers juist gebruik zouden moeten 
maken van de uitstraling van de winkels aan de Schoollaan. 
Opa Karel gaf in de vergadering aan dat als nader onderzoek zou 
aanbevelen dat de winkels uit de Schoollaan beter naar elders 
moesten verhuizen, de familie Zwetsloot dat ook zou doen. Alle 
winkels van Bennebroek in één goed bereikbaar centrum is voor 
de consument en de ondernemers het beste.

Nogmaals, zo benadrukte opa Karel, het gaat de firma Zwetsloot 
niet om veranderen óm te veranderen, maar om de situatie voor 
zowel winkelend publiek als de medewerkers,omwonenden, als 
het milieu te verbeteren. 
Een mooie winkel waar IEDEREEN blij mee is en een aanwinst 
voor heel Bennebroek moet zijn, het verbeteren van verkeer, par-
keren, inpandig laden en lossen, gedempt geluid, afval scheiden, 
fijne werkplek voor medewerkers, alles onder één dak enz.
Ondertussen lagen er nieuwe plannen voor het voormalige indus-
trieterrein van Van der Laan. De gemeente zat ermee in de maag, 
want had er een flinke financiële strop aan gehad onder meer 
doordat de voormalige huurder, Van Egmond, zijn huur meer dan 
een jaar lang niet meer had betaald en met de noorderzon was ver-
trokken. In eerste instantie waren ook enkele gega digden gepolst 
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om op het terrein een bedrijfsruimte te huren, zoals gebroeders 
Vernooy, maar Zwetsloot kreeg géén kans. 

Veel aandacht voor de omgeving
De gemeente besloot het terrein te betrekken bij renovatieplan-
nen van de woningen aan het aangrenzende Julianaplantsoen. 
Van oudsher had daar een openbare school gestaan en vanaf de 
jaren vijftig verhuisde deze als Sparrenbosschool naar het bos. 
Begin jaren zestig werden er woningen gebouwd, en de plek ging 
Julianaplantsoen heten. Die waren volgens de gemeente - die 
eigenaar was van die woningen - nu aan renovatie toe. 
Het gemeentebestuur gaf rond 1993 in een gesprek met opa 
Karel aan dat daar, op dat Julianaplantsoen, mogelijk een nieuwe 
toekomst voor de supermarkt lag. Evert Holterman raadde aan 
contact op te nemen met architectenbureau Nico Andriessen 
in Haarlem, en de rechterhand van die architect, Tom Jenkins, 
een inwoner van Bennebroek. Holterman zei: “Maak er een mooi 
plan van”, en zo geschiedde. Opa Karel: “Er kwam een tot in de 
details uitgewerkt plan van Nico Andriessen en Tom Jenkins. Het 
was prachtig, met veel aandacht voor omgeving, het milieu, bij-
voorbeeld met inpandig laden en lossen, goede oplossingen voor 
parkeren in een kelder aan de achterkant, kortom een compleet 
moderne winkel. Bovenop waren woningen voorzien. Alle betrok-
kenen waren het erover eens: dit was een verbetering voor de 
straat, en ook de parkeerproblemen werden goed aangepakt. 
Iedereen was enthousiast Van het plan werd in de zomer van 
1993 een tafel-grote maquette gemaakt, die enkele weken lang 
in het gemeentehuis van Bennebroek heeft gestaan zodat ieder-
een het kon bekijken.
Alle duimen omhoog, de aannemer werd bij wijze van spreken 
al bijna aan het werk gezet. De winkel zou er komen. Althans, zo 
leek het enige tijd. Totdat het bestuur van onze gemeente opa 
Karel aansprak. Het was beter als de supermarkt mee ging doen 
in het nieuwe plan voor de Oude Kern. Dit zou veel sneller gaan 
dan dat er vervangende woningen zijn gevonden voor de huidige 
bewoners van het Julianaplantsoen. 
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Evert Holterman, die in 1994 wethouder was geworden in de 
 nieuwe coalitie van PvdA met VVD, herinnert zich deze periode 
anno 2016 niet meer exact. Maar zegt zich goed te kunnen voor-
stellen dat het college destijds tegen opa Karel heeft gezegd dat 
realisatie op het Julianaplantsoen in verband met de tijdelijke 
herhuisvesting voor de bewoners van het Julianaplantsoen lang 
zou gaan duren en dat het allemaal veel vertraging zou opleve-
ren. Bovendien, de verkeerssituatie aan de Schoollaan werd er 
wel beter op, maar was nog niet optimaal. Het leek dus al met al 
beter breder te kijken en mee te gaan doen in het plan voor de 
Oude Kern. Dat lag wat betreft verkeerscirculatie en snelle reali-
seerbaarheid vele malen beter, aldus de oud wethouder.   
Geen supermarkt aan het Julianaplantsoen dus. Opa Karel: ”Heel, 
heel spijtig was dat, een jammerlijke beslissing. We hadden in dat 
plan veel energie en ook veel geld gestoken, wel 100.000 gul-
den. Het was vele malen besproken met bestuurders van onze 
gemeente en in de commissie welstand gingen de handen op 
elkaar. Het zou een grote verbetering zijn voor de hele omgeving. 
Meer assortiment, inpandig laden en lossen, met alles was reke-
ning gehouden. Omwonenden zagen er ook een duidelijke verbe-
tering in en hadden er geen problemen mee.” 
“Maar de gemeente werkte daar niet aan mee. In plaats daar-
van stelden ze voor om mee te doen met de plannen voor de 
Oude Kern van Bennebroek. De brandweerkazerne zou worden 
gesloopt. De loods Gemeentewerken kwam vrij, bejaardenhuis 
Meerleven zou plat gaan, evenals de Franciscusschool. Daarin 
meegaan zou voor Zwetsloot beter zijn, binnen twee jaar konden 
er een nieuwe winkels staan. Nou, als de gemeente dat allemaal 
belooft, dan word je daar heel blij van en opa Karel gaat akkoord.”  
De Oude Kern beloofde uitzicht op een mooie en ruime locatie 
inderdaad. Maar hier zou opa Karel te maken krijgen met nieu-
we, ongekend emotionele, tegenkrachten. “Van mensen die niet 
snapten dat het hier niet zomaar om een verplaatsing van een 
winkel ging, maar om vestiging van een modern bedrijf, waar je 
als klant graag dichtbij wilt wonen.” 
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De herinrichting van de ‘Oude Kern’ van Bennebroek was een ini-
tiatief van woningbouwvereniging Randstad en gemeente Benne-
broek. Het werd een project dat het dorp jarenlang intensief zou 
bezig houden. 
Kernthema’s in het centrumplan, dat in grote lijnen gaat over het 
gebied van de gemeentewerf en de brandweerkazerne, waren 
nieuwbouw voor verzorgingshuis Meerleven, nieuwbouw voor de 
Franciscusschool en uitbreiding van AH Zwetsloot naar een ves-
tiging naar landelijke normen. Zwetsloot en Meerleven vonden 
elkaar in dit idee, en vroegen architecten Bureau Klous Brandjes 
en stedenbouwkundig adviesbureau Trompert uit Amersfoort te 
gaan tekenen. 
Opa Karel: “Hier lag een prachtige kans voor ons om daar een 
moderne, duurzame supermarkt te vestigen, met een volledig 
assortiment. Voor de consumenten uit Bennebroek meer winkel-
plezier, voor de medewerkers betere arbeidsomstandigheden, 
dus ook meer plezier in het werk. Met veel aandacht voor het 
milieu: terugwinnen van energie, inpandig laden en lossen en 
moderne koelinginstallaties. Alles zo gebouwd dat er géén last 
is voor omwonenden. En dat alles niet om een regionale trekker 

555555
Oude Kern
rond 2000
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te worden, zoals ons vaak is verweten, maar puur voor de Benne-
broekers. Een winkel net zo groot als de Albert Heijn winkels in 
omliggende dorpen. Maar ook een winkel die laat zien: daar loopt 
Bennebroek in voorop.” 
In april 1998 werd het ‘Programma van eisen Oude Kern’ gepu-
bliceerd door bureau Middelkoop. Alle onderdelen werden daarin 
tegen het licht gehouden, en zo ook de supermarkt AH/Zwet-
sloot. Uitbreiding van de supermarkt op de huidige locatie op 
de Schoollaan is moeilijk, bijna onmogelijk, zo stelt het bureau. 
Maar er volgden meer rapporten van bureaus, met nog meer 

Schets Schoollaan: 
‘te klein’ voor de 
supermarkt



Renovatie op Schoollaan, 1999
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verschillende aanbevelingen. In september 1998 presenteerde 
bureau DHV de ‘Startnotitie Oude Kern’. DHV toonde een voor-
uitziende blik. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen bij 
het St. Lucia klooster zou daar, en bij de kerk, wel eens een goede 
nieuwe plek in het dorp kunnen ontstaan, met woningen boven 
winkels (zonder het woord ‘supermarkt’ te gebruiken), en Meer-
leven laten combineren met andere functies. Bij de Kerklaan zou 
voor al deze nieuwe functies dan voldoende parkeerplekken kun-
nen worden gecreëerd, voor wonen, werken en winkelen. 
Opa Karel haakte in op deze startnotitie met een brief aan B&W. 
De firma Zwetsloot stond positief tegenover het centrumplan met 
ruimte voor een supermarkt bij de kerk/Meerleven. Maar wees er 
ook op dat andere opties ook goed zijn. Bij het tennispark, nog 
altijd: de Geitenwei, de plek tegenover het toenmalige gemeen-
tehuis en bibliotheek. Om een en ander toe te lichten stelde opa 
Karel voor om langs te komen voor een gesprek, samen met ver-
tegenwoordiger van DHV en SVP. 

Supermarkt ‘ingepakt’ bij Meerleven
In dit model stond de combinatie verzorgingshuis Meerleven en 
supermarkt centraal. Meerleven zou op de plek komen van de 
te slopen Franciscusschool met pal er (westelijk) naast nieuw-
bouw van de supermarkt. Om de winkel zoveel mogelijk aan het 
zicht te onttrekken werd ook hier een ‘inpakmodel’ bedacht dit 
keer met bibliotheek, en met (aanleunwoningen) boven de win-
kel. Want zoveel was duidelijk: het bestuur van de Jozefparochie 
had bezwaren tegen de komst van de super zo dicht bij kerk en 
begraafplaats. Het bestuur had alle begrip voor de lastige situa-
tie voor de winkel aan de Schoollaan, maar vreesde overlast van 
winkelwagentjes en een overmaat aan geparkeerde auto’s en 
mogelijk ‘verstoorde zondagsrust’ in de toekomst. Overigens was 
ook in dit model een ondergrondse parkeergarage voorzien die 
toegankelijk zou worden gemaakt via de Witte de Withlaan. Via 
die straat zou ook de bevoorrading plaatsvinden, ‘geheel aan het 
oog onttrokken’.
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Het combinatiemodel was een initiatief van drie samen werkende 
partijen Zwetsloot, Meerleven en Pré Woondiensten (in 1999 ont-
staan na de fusie van Randstad en Patrimonium). Er lag een uit-
gewerkte tekening van Bureau Cees Brandjes. 

En zo kwam er het – inmiddels aangepaste - combinatiemodel 
van onder meer Zwetsloot AH. Dat ‘combinatiemodel 2’ hield in: 
 Supermarkt, drogisterij en slijterij, samen met het nieuwe Meer-
leven en de nieuwe Franciscusschool op het grondgebied van de 
‘oude’ school plus een stuk kloostertuin. In het plan zou AH min 
of meer ‘ingepakt’ worden in Meerleven, dus niet vol in het zicht’. 
Laden en lossen zou inpandig gebeuren. De supermarkt zou van 
vier kanten bereikbaar zijn, met voldoende parkeerplaatsen. 

Detailplan bij kerk/parkeerplaats en school



Combinatiemodel 2
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Emotionele discussie in aula Meerleven
Op basis van deze stand van zaken legde het college van B&W dit 
voorstel ter inspraak. In een overvolle aula van Meerleven kwam 
dit tot een emotionele heftige discussie tussen zich bedreigd voe-
lende tegenstanders en bewoners van Bennebroek dit wél als een 
verbetering zagen. 
Opa Karel herinnert zich: “Hier heeft onder anderen Nico Lommer-
se de tegenstanders toegesproken en opgeroepen tot overleg en 
om verbeteringen zoeken. De tegenstanders gingen er van uit dat 
de overlast die er nu in de Schoollaan is, daar maar moest blijven. 
Ze stonden niet open voor de mogelijkheden die er zijn om zónder 
overlast een winkel in je midden te kunnen hebben. Iets wat wel 
mogelijk is met nieuwbouw, maar niet aan de Schoollaan. Terwijl 
het volgens mij juist duidelijk moest zijn dat de familie Zwetsloot 
bezig was een voor iedereen verbeterde situatie te creëren. Dat 
gevoel van bedreigd zijn kon en kan ik absoluut niet plaatsen.”  

De heftigheid van de reacties viel opa Karel rauw op het dak. Heel 
erg jammer voor ons dus. Maar als mensen op een dermate ander 
spoor zitten, als mensen niet gelukkig van de winkel kunnen wor-
den, dan doen we het niet. 

Binnen korte tijd werd het opa Karel duidelijk dat, om een snelle 
realisering mogelijk te maken voor de andere deelnemers zoals 
Meerleven, Franciscusschool enzovoorts, het beter was niet meer 
met dit plan oude kern mee te willen doen. 
Aan het gemeentebestuur werd kenbaar gemaakt dat de voorkeur 
van de firma Zwetsloot uit ging naar een andere oplossing dan in 
het oude kern plan. Het moest echt gaan om een voor iedereen 
aanvaardbare locatie , een plek waarvan iedereen inziet dat het 
een verbetering is en waardoor de Schoollaan verlost zou gaan 
worden van het op straat laden en lossen, de verkeersdruk enzo-
voorts.   
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Of toch weer Julianaplantsoen? DHV kwam enkele maanden later 
met een nieuwe visie. In een notitie schreef het bureau aan de 
gemeente dat een supermarkt bij kerk en Meerleven ‘moeilijk 
wordt’. Zowel vanuit politiek, bevolking als marktpartijen is er 
weerstand. 

DHV beval daarom herontwikkeling van AH op de Schoollaan aan, 
“eventueel met vergroting als het complex éénkamerappartemen-
ten aan het Julianaplantsoen wordt gesloopt.” 
Het beheer van de woningen aan het Julianaplantsoen was inmid-
dels overgegaan van de gemeente naar Randstad Wonen. Opa 
Karel is toen geruime tijd in overleg met Randstad Wonen geweest, 
er waren verschillende vergaderingen over hoe er samen aan een 
oplossing gewerkt kon worden. Randstad Wonen was aanvanke-
lijk heel positief, wilde wel graag op de plek van het Julianaplant-
soen de winkel bouwen. Jammer genoeg voor de firma Zwetsloot 
liep ook dit plan stuk bij het gemeentebestuur. Het bestemmings-
plan stond op de plek van het Julianaplantsoen géén winkel toe. 

Opa Karel hield intussen nog alle opties open. In 1999 stuurde 
hij een brief aan de gemeente waar hij tal van suggesties heeft: 
Geiten wei, middendorp, of de plek van het gemeentehuis en 
bibliotheek, of de dokterswoning op de hoek van de Rijksstraat-
weg / Zwarteweg.
De gemeente reageerde daar niet direct op, maar gaf aan vast-
goed adviesbureau Kolpron opdracht om rapport uit te brengen 
over de gewenste omvang van de supermarkt. 

Kolpron sprak in haar rapport duidelijke taal. Het bureau con-
stateerde dat de kleinschalige winkels in Bennebroek in aantal 
afnam en wees erop dat een supermarkt de belangrijkste trekker 
in het winkelaanbod is. Zolang de supermarkt – niet te verwar-
ren met een buurtsuper - voldoende onderscheidend vermogen 
heeft, aldus het rapport, is de aanwezigheid van een supermarkt 
geen bedreiging, maar eerder nuttig voor het op gang brengen en 
houden van de benodigde bezoekersstromen. 
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Kolpron beval dan ook voldoende oppervlakte aan: inclusief dro-
gisterij en slijterij en magazijnruimten 2350 m2. “De supermarkt 
moet beschikken over een oppervlakte die een goede bedrijfs-
voering mogelijk maakt.” De conclusie van Kolpron was helder: 
uitbreiding van de supermarkt moet mogelijk zijn, zonder dat dit 
ten koste gaat van de overige winkels. De uitbreidingsruimte die 
was berekend voor het dorp zou bij voorkeur moeten worden toe-
gevoegd aan de full-service supermarkt, zodat: de supermarkt in 
de nabije toekomst zijn huidige rol kan blijven vervullen, namelijk 
die van belangrijkste dagelijkse voorziening voor de inwoners van 
Bennebroek. Enkele bladzijden uit het rapport van Kolpron staan 
achterin in de bijlagen. 

De plannen voor een winkel in het centrumplan gingen in rook op. 
Er was veel tijd in gestoken en er waren hoge voorbereidingskos-
ten betaald. Inclusief overigens de rekening van het rapport van 
Kolpron, die door de firma Zwetsloot moest worden betaald. 

Opnieuw stond opa Karel met lege handen.
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De discussies over de Oude Kern waren langdurig, maar wat opa 
Karel betreft was al snel duidelijk geworden dat dáár geen nieu-
we winkel kon komen. Simpelweg omdat er een aantal Benne-
broekers op tegen was. En dat terwijl wij als ondernemers maar 
één doel hadden en hebben: voor iedereen een leuke, mooie, en 
graag gewilde winkel. 

In 2000 werd in de raad verder gediscussieerd over de super-
markt. Aan de Schoollaan mocht géén grotere supermarkt komen. 
Wethouder Holterman sprak zich voorlopig uit: misschien wordt er 
voor een andere locatie gekozen, en dat zal dan gebeuren in over-
leg met de omwonenden. 
Verder zei hij: het college wil slechts een supermarkt met levens-
kansen. Over omvang en formule kan nog nader worden gediscus-
sieerd. Om te besluiten met: “Een supermarkt hoort in het dorp. 
Dat hoeft echter geen monster-super te zijn.” Het college hield 
nog alle mogelijkheden open. 

666666666666
Geestgronden

2002-2004
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Maar voordat de gemeente opnieuw de supermarkt op de agenda 
zou zetten in raadsvergaderingen, deed er zich voor AH Zwetsloot 
nog een mogelijkheid voor: het terrein van psychiatrisch centrum 
Vogelenzang aan de Rijksstraatweg, tevens bekend als de Geest-
gronden, nu GGZ inGeest. De directie was bezig nieuwe plannen 
te maken voor het terrein. 

De situatie in de zorg was aan het veranderen. Steeds meer psy-
chiatrisch patiënten gingen op zichzelf wonen en voor het psychi-
atrisch centrum zou dat op vrij korte termijn al een teruggang van 
650 naar 180 cliënten betekenen. Dat betekende dat er diverse 
gebouwen zouden kunnen worden gesloopt en er ruimte kwam 
voor nieuwe activiteiten, zoals woningbouw op het terrein. Daar-
om richtte in 2001 de Geestgronden samen met de Woonmaat-
schappij uit Hoofddorp een stichting op: ‘Nieuw Vogelenzang’. 
Naast woningbouw moest er ook sprake zijn van ‘bedrijvigheid’. 
Dit alles zou ook voor betere integratie zorgen van de cliënten op 
het terrein. Alles zou bespreekbaar zijn: gymzaal, ateliers, restau-
rant en winkeltjes. Ook het woord ‘supermarkt’ werd gebezigd. 
Opa Karel kwam met meerdere personen in gesprek, onder wie de 
directeur van psychiatrisch centrum Vogelenzang, W. van Ewijk. 
De voordelen van dit terrein werden spoedig duidelijk. Hier kon-
den winkels komen zonder dat er ook maar iemand last van had. 
Bovendien kon de Schoollaan in dat scenario weer rustig woonge-
bied worden en werd de straat verlost van de  winkeldrukte. 
Nieuw- en verbouw van paviljoen‘Duinoord’ aan de Rijksstraat-
weg, zou een optimale situatie betekenen, waarvan iedereen blij 
zou worden. Einde overlast.  

Zo kwam in de zomer van 2002 Groep 5 Van der Ven BV uit Rotter-
dam met uitgebreide schetsen van het nieuw in te richten gebied. 
Op de plek waar gebouw Duinoord stond, aan de Rijksstraatweg’, 
was de supermarkt ingetekend.



Boven: Schets Groep 5 Van der Ven op het terrein Geestgronden
Onder: Schets groep 5 van der Ven, ontsluitingsroute op terrein Geestgronden
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Het zag er allemaal veelbelovend uit. Op een open informatie-
avond in december 2002 op het terrein werd dit alles besproken. 
In het verslag dat Grontmij over die avond maakte wordt duidelijk 
dat er ook enkele omwonenden aanwezig waren die lieten blijken 
niet te zitten wachten op bedrijvigheid of een supermarkt. De win-
keliers van de Zwarteweg waren ook present en die lieten weten 
bang te zijn voor een “onevenwichtig winkelbestand” als AH zich 
zou vestigen op het terrein. Een zelfde soort discussie over het-
zelfde terrein zou zich ontwikkelen in 2015/16. 

“Zwetsloot al vele jaren aan het lijntje gehouden”
Een maand later lag er de Startnotitie Nieuw Vogelenzang. De 
gemeente wilde een flinke vinger aan de pols houden in dit gebied. 
Die plannen met woningbouw en detailhandel, dus ook de super-
markt, pasten niet in het bestemmingsplan, zo was het uitgangs-
punt. In de raadscommissie was de stemming al niet veel anders. 
De wethouder moest opnieuw concluderen: “Zwetsloot heeft al 
17 jaar lang zijn wensen bij ons op tafel gelegd. Wij hebben hem 
aan het lijntje gehouden.” 
Hoewel het onderwerp ‘supermarkt’ uit de startnotitie was ver-
wijderd, ging het de eerstvolgende raadsvergadering in februari 
2003 toch over AH Zwetsloot. Opa Karel zelf was ook aanwezig 
en sprak in. Hij pleitte ervoor dat de raad zich zou uitspreken 
over de wenselijkheid van een winkel van netto 1400 m2. En als 
blijkt dat men hier voor is, dat de discussie dan niet wéér zou 
worden geblokkeerd. Bij deze gelegenheid wees opa Karel ook 
op vestigingsmogelijkheden aan de Geitenwei of de hoek Rijks-
straatweg/Zwarteweg. “Het gaat er slechts om dat er een plek 
binnen het dorp komt waar voor alle burgers een winkel kan wor-
den gebouwd, zonder overlast voor de omwonenden, die alle voor-
zieningen biedt die nodig zijn.” 
Vanuit de raad kreeg opa Karel actieve steun van verschillen-
de raadsleden maar helaas voor hem nooit voldoende voor een 
meerderheid. Er waren altijd raadsleden die tegen stemde, het 
niet begrepen, de kansen niet zagen voor de verbetering als 
woongebied voor de Schoollaan en de verbeteringen voor een in 
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deze tijd passende supermarkt. Holterman stelde: de raad heeft 
de plicht actief mee te denken en niet alleen maar af te wachten. 
Wethouder Braam borduurde daar op verder. Hij constateerde 
dat er veel verzet was tegen een AH op de Geestgronden. Aan 
de andere kant, zo zei hij, “hebben we te maken met Karel Zwet-
sloot die hier nogmaals vraagt om een fatsoenlijke plek in het 
dorp.” Hij deed een dringend beroep op de raad om hierover mee 
te denken. “Misschien is er een oplossing, het moet in elk geval 
bekeken worden”, aldus Braam. 
Op de Schoollaan was er geen mogelijkheid uit te breiden, maar 
er moest serieus gekeken worden of er een plaats was binnen de 
gemeente waar een supermarkt geen overlast gaf. 
Dit is hoe opa Karel er op terugkijkt: “De plek aan de rand van 
‘Vogelenzang’ aan de Rijksstraatweg was prima. Het gebouw had 
niets groter hoeven worden dan het oude Duinoord dat er stond. 
Niemand hoefde daar last te hebben van de bevoorrading, nie-
mand zou last hebben van de klant. Op die plek kan helemaal 
niemand zijn die daar bezwaren kan maken. Ja natuurlijk, teleur-
stelling kan er zijn. Bijvoorbeeld van mensen die aan de School-
laan wonen en dan wat verder moeten lopen. Maar dan hebben 
ze wel een winkel die aan alle moderne eisen voldoet. Gewoon 
een goed gebouw zonder overlast en met het goede assortiment.” 

Voortdurend waren er nieuwe 
plannen op de Geestgronden. 
Hier opa Karel (helemaal achter-
in) in 1979 als wethouder bij de 
opening van gebouw Duinoord, in 
het bijzijn van konin gin Juliana. De 
locatie Duin oord was later ook in 
beeld voor de vesti ging van de ver-
nieuwde winkel. 



Ook in 2015 werd er opnieuw gepraat over wel/geen supermarkt 
op het terrein van de Geestgronden, dan GGZ InGeest geheten. 
Ook daar een defi nitief ‘nee’, zoals deze brief van de gemeente 
Bloemendaal 2016 laat zien.
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Hoe en waar nu verder? In de jaren 2003 tot 2005 was de gemeen-
te volop bezig met de detailhandel in Bennebroek. Er kwamen 
onderzoeken, beleidsnota’s, een actiepuntenlijst van B&W, een 
infoavond, enquêtes, en winkeliers waren bezig de winkeliersver-
eniging weer nieuw leven in te blazen. Even leek het er zowaar op 
dat Bennebroek een fraaie, verdiept aangelegde AH supermarkt 
zou krijgen bij de ‘Geitenwei’. Compleet met glooiend grasdak. 

Diverse locaties onder de loep
Maar de gemeente keek in de periode 2003-2004 ook naar diver-
se andere locaties. In het rapport van oktober 2003 ‘Oprichten 
supermarkt, Uitgangspunten en randvoorwaarden’ worden de dan 
haalbaar of gewenst geachte locaties in het dorp bekeken inclu-
sief de huidige aan de Schoollaan. Deze viel voor de gemeente 
overigens al af, want het was stedenbouwkundig en verkeers- en 
parkeertechnisch ongewenst. Het commentaar van de gemeente 
staat tussen de haakjes.

777
Geitenwei

2003-2004



Een negatieve beoordeling kregen ook: 
• Rottegat (want: excentrisch gelegen ten opzichte van woonbe-

bouwing, verkeerstechnisch ongewenst) 
• Hoek Hyacinthenlaan/Zwarteweg (ruimtelijk beperkt) 
• Tenniscomplex aan de Binnenweg (cultuurhistorisch onge-

wenst en in het Streekplan aangeduid als ‘agrarisch gebied’).

Rottegat
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De locatie op het terrein van De Geestgronden is niet nader 
onderzocht. Haalbaar maar te klein bleken de locaties aan de 
Bennebroekerlaan 61-67, met direct ook een kritische kantte-
kening: “planologisch lastig te realiseren, stedenbouwkundig en 
verkeerstechnisch niet ideaal.” En ook in de hoek Binnenweg/
Bennebroekerlaan ofwel ‘de Geitenwei’ zag de gemeente een tijd-
lang mogelijkheden voor de supermarkt. Ze pakte het behoed-
zaam aan, zo blijkt uit een gemeentelijke besluitnota uit 2003: 
“We kunnen emoties voorkomen door eerst met de Provincie te 
praten over planologische mogelijkheden.” 

Hyacinthenlaan
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Wie wilde bouwen in het gebied Geitenwei had namelijk te maken 
met het Streekplan, en dat was een provinciale aangelegenheid. 
En dus had de gemeente in september 2003 een gesprek met 
gedeputeerde H. Meijdam over verplaatsingsmogelijkheden voor 
de supermarkt naar locatie ‘Geitenwei’. Dat er een probleem was, 
werd al wel direct duidelijk: dit lag net buiten de ‘rode contour van 
het streekplan’. (de rode contour gaf de grens aan tussen stede-
lijk en landelijk gebied; buiten de contour, dus in landelijk gebied, 
mocht niet worden gebouwd. Daarvoor ontheffi ng krijgen was niet 
eenvoudig). 
Maar, de gedeputeerde zag op dat moment wel mogelijkheden. 
Zolang er zo dicht mogelijk tegen de ‘rode contour’ aan werd 
gebouwd zou het plan ‘binnen de marge vallen’. Meijdam gaf ook 
al aan om welke grootte het zou moeten gaan voor de winkel(s): 

Benne-
broekerlaan
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liefst een langgerekt ontwerp, van maximaal 4000 m2 inclusief 
parkeerplaatsen. Procedureel was het echter nog niet zo eenvou-
dig. Wethouder Braam’s voorzichtige conclusie in het gesprek 
met de gedeputeerde was: “Er moet nog besluitvorming plaats-
vinden.” 

Terwijl gemeente het plan Geitenwei in de week had gelegd bij 
de provincie gebeurde er in politiek Bennebroek intussen nog 
het een en ander. De gemeente kwam met de Beleidsnotitie 
Detailhandel. Die bevatte net als het Kolpron rapport van 1999 
allerhande bemoedigende woorden voor de familie Zwetsloot. 
“In Bennebroek zal AH naar alle waarschijnlijkheid het best tot 
haar recht komen en de meeste toekomstwaarde en toegevoeg-
de waarde aan het bestaande voorzieningenniveau hebben als zij 
hier een full-service supermarktformule vergelijkbaar met omlig-
gende gemeenten, die goed bereikbaar is en met voldoende par-
keergelegenheid, kan realiseren. Maar als er niets gebeurt is de 
kans groot dat een aantal nu nog zelfstandige ondernemers lang-
zaam ophouden te bestaan en de te kleine AH op de voor haar 
beschikbare ruimte onvoldoende trekkracht kan genereren om 
zich te handhaven.” 

De supermarkt als belangrijkste trekker
Supermarkten zijn dé trekkers in het winkelareaal, zo stelt het 
rapport, en de schaalvergroting zet door. Voor een verzorgings-
gebied tot 6000 inwoners kan worden volstaan met 1200-1600 
m2 netto winkeloppervlak, het dubbele van AH aan de Schoollaan 
op dit moment. Het rapport beveelt de gemeente aan om actief 
te streven naar concentratie van winkels op één locatie waarbij 
tenminste één supermarkt van minimaal 1000m2 betrokken zou 
moeten zijn. En als de gemeente zou kiezen voor ‘laissez faire’ 
- de zaken op zijn beloop laten - dan zouden de meer eisende 
consumenten zijn toevlucht gaan zoeken in andere winkelcentra. 
Bovendien dreigt dan voor Bennebroek verdere leegstand van 
winkels zoals ook in andere gemeenten al is gebeurd, aldus het 
rapport. 
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In juli 2004 boog de raadscommissie zich over de notitie en nam 
in de besprekingen ook de gemeentelijke, geen professionele, 
enquête mee die in juli onder 300 huishoudens was gehouden 
over de winkelbehoefte in Bennebroek. Vrij snel na deze enquête 
vroeg ook AH Zwetsloot klanten een eigen aanvullende vragenlijst 
in te vullen. Daarin werd nogmaals de noodzaak benadrukt om 
tot een supermarkt met grotere omvang te komen, zoals ook alle 
landelijke trendcijfers en rapporten lieten zien. 

Schets Schoollaan 
met kelder en 
woningen, 
(KPG Architecten)
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De raadscommissie die er op 24 juli over vergaderde had opnieuw 
een diverse uitkomst. De PvdA pleitte voor het houden van een 
referendum over de voorkeurslocatie van de supermarkt. VVD 
was tegen de voorkeurslocatie. Het CDA zag wel mogelijkheden 
mits goed ingepast. Het CDA zag ook wel iets in vestiging aan 
de Hyacinthenlaan omdat dit de winkels aan de Zwarteweg zou 
versterken. 
Ook de familie Zwetsloot zat niet stil en had KPG architecten Max 
van de Poll uit Bennebroek en Koster uit Heemstede ingeschakeld. 
Het bureau presenteerde in 2004, op verzoek van de gemeente, 
een Haalbaarheidsonderzoek. De conclusie daarin was duidelijk: 
op de locatie van het parkeerterrein aan de Schoollaan kon een 
vergrote supermarkt niet worden gerealiseerd. KPG constateer-
de dat in het nieuwe plan de supermarkt slechts 75 m2 groter 
zou worden. En er zou dan wel een parkeerkelder kunnen worden 
gerealiseerd, maar die leverde ook maar vier plekken meer op 
dan in de bestaande situatie. 

Geitenwei: prachtig gelegen, met grasdak
Het onderzoek wees ook op de positieve effecten van verplaat-
sing weg uit de Schoollaan: op de plek van de oude winkel en 
het parkeerterrein zou immers woningbouw mogelijk worden. Opa 
Karel stuurde de gemeente met dit haalbaarheidsonderzoek tege-
lijk ook schetsen mee die bureau KPG had gemaakt van locaties 
‘Geitenwei’ en hoek Rijksstraatweg Zwarteweg. Met name voor 
de Geitenwei lag een prachtig plan. Ook stuurde AH Zwetsloot in 
juli 2004 een eigen enquête rond aan de klanten. De gemeente-
lijke enquête vonden ze wat mager, want was onder slechts 300 
inwoners gehouden. Vandaar deze aanvulling en het vriendelijk 
verzoek om deze in te vullen. “De uitkomst van dit onderzoek kan 
voor onze winkels van groot belang zijn.” 
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Direct na de zomer ging Carlo samen met Max van de Poll van 
KPG op bezoek bij burgemeester Annelies Koningsveld om te vra-
gen wanneer ze een reactie konden verwachten op hun plan voor 
verdiept aangelegde AH met grasdak aan de Geitenwei, compleet 
overigens met een schets voor een rotonde. De burgemeester ver-
telde dat de politiek aan zet was. Die moest het bestemmingsplan 
vaststellen en die moest de afweging maken. En dan zou duidelijk 
worden of en zo ja waar op de kaart van Bennebroek een plek 
kon worden aangewezen waar de supermarkt kan worden gere-
aliseerd. 
Maar al deze goede bedoelingen resulteerden in een uiterst vage 
besluitnota getiteld ‘Beleidsnotitie Detailhandel Bennebroek’, in 
november 2004. Op basis van de enquête, discussieavond en 
notitie “kan een keuze worden gemaakt (…) zonder dat daarbij de 
fysieke (on)mogelijkheden worden genoemd.” 
Begin 2005 besteedde de gemeente aandacht aan die beleidsno-
titie. De raad vond deze notitie te zwak en stelde dat deze om 
de vraag heen draait: moet er een grote(re) AH komen, en zo ja 
waar? Voor opa Karel was het opnieuw moeilijk te verteren: alle 
landelijke rapporten over trends in het supermarktwezen gaven 
immers duidelijk aan dat vergroting van winkeloppervlak in een 
dorp als Bennebroek wenselijk was. 
Notabene in een rapport dat hij zelf had laten opstellen door 
bureau Goudappel Coffeng, ook in 2005. Daarin wordt onom-
wonden gesteld dat verplaatsing de beste optie is voor Ben-
nebroek. Dan kunnen supermarkt, slijterij en drogisterij weg 
uit de Schoollaan met die ‘ongemakkelijke ligging’, en elders 
worden gevestigd. Daar zou dan een nieuw winkelgebied voor 
Bennebroek kunnen ontstaan waar het voor de consument 
gemakkelijker en sneller is om de boodschappen te doen.  

Vooraanzicht met en 
zonder parkeerkelder
(KPG Architecten)
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Boven: overzichtsfoto met glooiend grasdak – KPG Architecten

Links: Bovenaanzicht met rotonde
Rechts: Aanzicht richting kerk – KPG Architecten
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En bovendien: een supermarkt omvang van zo’n 1300 vierkante 
meter is gemiddeld in een dorp van vijf- tot zesduizend inwoners, 
aldus Goudappel Coffeng. De resultaten weken in feite niets af 
van die uit het Kolpronrapport van 1999.
Verder vond de commissie dat de gemeente meer moest stre-
ven naar het concentreren van winkels op één locatie. Ook de 
winkeliersvereniging Bennebroek kwam met een statement: een 
 grotere supermarkt is ‘een must’ voor Bennebroek. 

Hoogwaardige architectuur
Ook verscheen er een rapport gemaakt door studenten van een 
hogeschool, die een enquête hadden gedaan naar de winkelbe-
hoefte in Bennebroek, met name de dagelijkse boodschappen. 
Het belangrijkst was de eindconclusie: 61,7% van de zestig onder-
vraagde personen was vóór uitbreiding van AH, omdat ze graag 
een groter assortiment wilden zien. 
Omdat de raadscommissie opnieuw aandacht ging besteden aan 
de verplaatsing van de supermarkt - er was toen nog geen ant-
woord binnen van de Provincie over de Geitenwei – schreven Car-
lo en opa Karel een brief aan B&W. Daarin somden zij op wat er 
de afgelopen jaren zoal aan plannen waren ingediend - en afge-
wezen. Het was een hele lijst. Nu het nieuwe bestemmingsplan 
in zicht kwam, wilden zij graag weten of en zo ja waar er dan een 
plek is voor een nieuwe AH supermarkt. In de brief herhaalde de 
familie Zwetsloot nog eens de noodzaak voor Bennebroek om 
een supermarkt met voldoende groot assortiment te hebben en 
ook een winkel die aan alle wetgeving en normen voldoet. Uit-
breiding op de huidige locatie was geen optie en ze stelden voor 
naar de locatie ‘Geitenwei’ te kijken. Op die plaats stonden eerder 
al andere gebouwen. Eerst een boerderij, later kleedruimtes van 
BSM. Een prima plek, omdat dan ook een gunstig effect uit zal 
gaan voor de overige winkels. 
“De locatie vraagt om kwalitatief hoogwaardige architectuur. Een 
verdiepte bebouwing bijvoorbeeld met glooiende dakvormen, 
afgewerkt met gras en cedem begroeiingen, die in schaal, maat 
en zichtlijnen aansluit op de gevoelige omgeving.” 
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Met dat laatste werd bijvoorbeeld gedoeld op het historische kerk-
gebouw van de Hervormde gemeente. Door verdiept aan te leg-
gen werd de zichtlijn zo goed mogelijk in stand gehouden. Een 
referendum over deze locatie is een goed middel om te toetsen of 
er voldoende draagvlak aanwezig is”, zo besloot de familie Zwet-
sloot de brief. 

Doek valt voor ‘Geitenwei’
Uiteindelijk was het de provincie die tegen de locatie Binnenweg/
Bennebroekerlaan zou adviseren. In september spraken ambte-
naren van de gemeente en van de provincie met elkaar. De pro-
vincie liet weten tegen de locatie te zijn, en stelde voor verder te 
ontwikkelen aan de hoek Rijksstraatweg / Zwarteweg. 
Twee maanden later was de locatie Geitenwei inderdaad definitief 
uit het zicht verdwenen, toen de supermarkt, op advies van de 
provincie, niet in het voorontwerp bestemmingsplan werd opge-
nomen. 

Volgens de provincie was er geen juridische ruimte: “De rode 
contour is een essentiële beleidslijn waarvan niet afgeweken 
mag worden. Bovendien heeft het gebied grote archeologische 
 waarde.” 

Opa Karel: “Dat besluit kwam dus weer aan als een klap. De 
gemeente wilde de supermarkt daar waarschijnlijk wel hebben, 
dat was duidelijk. Eerst deed de provincie een toezegging aan de 
wethouder, en vervolgens werd gezegd: we doen het niet.”
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Na de discussies over de Geitenwei raakte het onderwerp AH 
supermarkt in Bennebroek een paar maanden uit beeld. In 2006 
werd de discussie weer opgepikt. Er trad een nieuw college aan. 
Dit keer van PvdA en CDA. Het collegeakkoord was veelbelovend. 
Het vermeldde expliciet dat er defi nitief een besluit moest worden 
genomen over de grootte en de locatie van de supermarkt aan de 
Schoollaan. Het college maakte zich zorgen over het verdwijnen 
van meerdere winkels uit het dorp. 

In oktober 2006 kwam het onderwerp supermarkt inderdaad op 
de gemeentelijke agenda. Het werd besproken in het kader van 
een belangrijk agendapunt van die vergadering: de vaststelling 
van het nieuwe bestemmingsplan voor Bennebroek. 
In dat verband had, voorafgaand aan de vergadering, wethouder 
Ruimtelijke Ordening Dick Winnubst nogmaals een email aan de 
provincie Noord-Holland gestuurd, in dit geval aan gedeputeer-
de Ton Hooijmaijers, die op dat moment als gedeputeerde ver-
antwoordelijk was voor ruimtelijke ordening. De wethouder zette 
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Tennispark

Fusie Bloemendaal 
2006-2008
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uiteen dat al jaren wordt gezocht naar een nieuwe plek voor de 
supermarkt, maar dat alle mogelijkheden buiten de rode contour 
waren uitgesloten. Ofwel vanwege ruimtegebrek ofwel omdat ze 
op maatschappelijke weerstand stuitten. Eén mogelijkheid was 
er nog wel, aldus Winnubst en dat was de parkeerplaats van de 
tennisvereniging aan de Binnenweg. 
De supermarkt zou zelf een ondergrondse parkeergarage aanleg-
gen en twee tennisvelden laten verplaatsen. Ook daar was het 
probleem dat dit gebiedje - net als hiervoor de  Geitenwei - buiten 
de rode contour viel en dus in landelijk gebied waar niet gebouwd 
mocht worden. De wethouder wilde graag weten of de rode con-
tour deel uitmaakte van het bestemmingsplan. 

Een bovenregionale supermarkt?
Terug naar de raadsvergadering in 2006: waarnemend burge-
meester Han van Leeuwen begon positief: De gemeente moest 
het ondernemersklimaat stimuleren. “Ook de eeuwige discussie 
over de plaats van de supermarkt hoort daarbij.” Hij pleitte er ook 
voor een een DPO (distributieplanologisch onderzoek) te houden 
om te inventariseren wat er zoal aan detailhandel aanwezig was. 
Daarna was de raad aan de beurt. Diverse raadsleden vonden 
een DPO niet nodig aangezien er al zoveel rapporten op de plank 
lagen. En raadslid Brussaard deed nog een stapje verder terug 
door op te merken dat de charme van Bennebroek meer zat in 
de kleine winkeltjes dan in een bovenregionale supermarkt.”  
Opa Karel: “Ook hier weer een opmerking waaruit blijkt dat 
veel betrokkenen er niets van snapten en/of de stukken en de 
 rapporten niet hadden gelezen. Een ‘boven regionale supermarkt’ 
is totaal niet wat wij wilden. Bovendien staat het concern Albert 
Heijn dat ook helemaal niet toe.” 
De raadsvoorzitter greep dan ook in in de discussie. Mensen die 
bovenregionaal willen winkelen moeten maar naar elders, waar 
ze ook de kleine charmante winkeltjes kunnen meepakken zo zei 
hij. Om te besluiten met: “Voorlopig is het zo dat in Bennebroek 
de ene na de andere winkel omvalt en dat is niet de bedoeling. De 
discussie over de supermarkt komt zeker terug.” 



Schets KPG Architecten voor het tennispark
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Dat gebeurde al enkele weken later, toen AH Zwetsloot een schets 
presenteerde gemaakt door KPG Architecten voor een winkel op 
de hoek van de Rijksstraatweg/Zwarteweg/Anemonenplein. 

Vernieuwing tennispark
Maar ook een schets voor het tennispark.Het tennispark was aan 
vernieuwing toe en er werd over gesproken om het complex iets te 
verplaatsen richting het land van Van Lierop, waar nu het groen- 
en hondenuitlaatgebied is. Maar ook dat ging niet door. De ver-
plaatsing werd afgeblazen. 
De hoek van de Zwarteweg was ook een goede locatie. Het oude 
huis dat daar stond, vroeger in gebruik als dokterspraktijk, stond 
te koop en kon worden gesloopt. KPG architecten ging in gesprek 
met de projectontwikkelaar die van plan was er woningen neer 
te zetten om te peilen of er ook plek kon worden ingetekend voor 
de supermarkt. Voor de winkel echter zou het bestemmingsplan 
moeten worden aangepast. Omdat het gemeentebestuur dit niet 
wilde en teveel gedoe was met het gemeentebestuur, besloot de 
projectontwikkelaar om zich te concentreren op de woningen. De 
supermarkt viel opnieuw buiten de boot. 

Opa Karel: “De hoek Zwarteweg was heel geschikt geweest. Er 
was al zoveel gepraat over omvallende winkels en de functie van 
een grote supermarkt. Dit had juist heel goed kunnen uitpakken 
voor heel Bennebroek. Dit had een heel mooie versterking van de 
winkels aan de Zwarteweg kunnen zijn.” 
De firma Zwetsloot heeft in deze periode opnieuw alle mogelijkhe-
den benut om verplaatsing van de winkels voor elkaar te krijgen. 
Met hulp van Pot Jonker Seunke Advocaten werden zienswijzen 
ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan in 2005, en in 
2007 tegen het ter inzage gelegde bestemmingsplan. Het advoca-
tenkantoor somde in die zienswijzen alle plannen op die de afge-
lopen jaren zijn ontwikkeld door Zwetsloot en merkte daarbij op: 
“In ieder geval vanaf 1994 is nut en noodzaak van die uitbreiding 
door de gemeente Bennebroek onderkend. Telkens waren er ook 
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weer geluiden uit de gemeenteraad dan wel de publieke tribune 
waar weer twijfel werd gezaaid over nut en noodzaak (…).” 
Dat gold ook voor de manier waarop de gemeente omging met het 
bestemmingsplan. In het eerste voorontwerp was nog de locatie 
Geitenwei opgenomen als uitbreidingsmogelijkheid voor de win-
kels. Maar in het definitieve ontwerp is die locatie weer geschrapt, 
en kwam er geen nieuwe voor in de plaats. “Dit is in strijd met 
het zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel (...) en 
vertrouwensbeginsel. (...) Het bestemmingsplan voldoet niet aan 
een goede ruimtelijke ordening”, aldus het advocatenkantoor. Het 
enige dat de gemeente aanbood was een nieuw distributie plano-
logisch onderzoek. Niet terecht om keuzes weer naar de onzeke-
re toekomst te verschuiven , aldus de advocaten. Als er nu geen 
planologische maatregelen worden genomen waardoor het win-
kelbestand kan worden uitgebreid, is het voorzieningenniveau in 
Bennebroek in gevaar.”
Maar deze oproepen waren tevergeefs. Het bestemmingplan werd 
aangenomen, zonder enige hoop voor de firma Zwetsloot op een 
nieuwe ruime plek in het dorp.  

Laatste jaar als zelfstandige gemeente 
En toen begon 2008. Het laatste jaar voor Bennebroek als zelf-
standige gemeente. In dit laatste ‘Bennebroekse’ politieke jaar 
zette het college de discussie over de supermarkt nog maar eens 
op de agenda. Maar het leek eerder op een herhaling van de zet-
ten uit 2006. 

Zo kwam er in april 2008 een drie pagina’s tellend advies van het 
College waarin de goede bedoelingen ten aanzien van de super-
markt nogmaals werden uitgesproken.
Er stonden ook stevige standpunten in, dat wel: instandhouding 
van ‘levensvatbare winkelvoorzieningen’ was noodzakelijk; het 
college was bereid een uitspraak te doen over grootte (college: 
‘idealiter 2500 m2’) en locatie van de supermarkt aan de School-
laan, het college wilde zowel winkels in oost als west Bennebroek 
behouden. 
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Vervolgens somde het College drie mogelijke locaties op waar-
onder opmerkelijk genoeg opnieuw de Geitenwei. Opmerkelijk, 
omdat dit door de provincie eerder was afgewezen. Ook het ten-
niscomplex aan de Binnenweg werd genoemd. Maar ook daarvoor 
gold dat het niet in streekplan en bestemmingsplan paste. 
Als derde en laatste optie noemde het college: géén mogelijkhe-
den aanbieden aan de firma Zwetsloot. Met wellicht als uitkomst 
dat de AH winkel helemaal uit Bennebroek zou moeten verdwij-
nen. Een paar maanden later komt het college hier overigens op 
terug op basis van opnieuw een DPO rapport. ‘Niet meewerken 
aan verplaatsing’ wordt dan weer geschrapt. 

Verzoek aan gemeente Bloemendaal
Maar de gemeente durfde het niet aan. Met de snel naderende 
fusiedatum met Bloemendaal in zicht, werd het de gemeente 
Bennebroek blijkbaar te heet onder de voeten.
Twee weken later krijgt Zwetsloot van de gemeente dan ook for-
meel te horen: “Zoals u weet staat Bennebroek aan de vooravond 
van een fusie met Bloemendaal. Vanwege deze fusie past het niet 
om verstrekkende besluiten op dit moment te nemen. Wij verzoe-
ken u dan ook uw principeverzoek na 1 januari 2009 te richten 
aan het college van de gemeente Bloemendaal.” 

Zo sloot het gemeentebestuur van het dorp Bennebroek de sle-
pende affaire ‘verplaatsing AH Zwetsloot’ dus af. 

En ook opa Karel sluit op dat moment een periode af. Hij besluit 
het vervolg van de winkel nu nog meer over te laten aan Carlo en 
familie en team, in de hoop dat ooit het gemeentebestuur mede-
werking gaat geven aan het realiseren van een supermarkt zoals 
die in omliggende dorpen te vinden is. Een supermarkt met een 
voldoende groot assortiment en lekker dichtbij huis. Een super-
markt om blij van te worden. 





DEEL III
‘Het was geen saai leven’
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Opa Karel stond aan het eind van de rit van Bennebroek als zelf-
standige gemeente met lege handen wat de verbeteringen voor 
de winkels betreft. 

Daarover is hij teleurgesteld. Van al die beloftes en toezeggingen 
van het gemeentebestuur is uiteindelijk niets terecht gekomen. In 
feite van midden jaren 1980 tot aan 2016 toe, toen de gemeente 
besloot geen groen licht te geven voor, opnieuw, de vestiging van 
AH in Duinoord aan de Rijksstraatweg. Daarmee liet de gemeente 
opnieuw niet alleen de winkels Zwetsloot in de kou staan, maar 
ook de bewoners van de Schoollaan, Julianaplantsoen, Wilhelmi-
nalaan en de Talmalaan die nog steeds geen oplossing hebben 
gekregen voor de verkeersproblematiek in de buurt. 

Maar opa Karel kijkt op heel veel zaken ook met grote tevreden-
heid terug. Op de mooie tijden die er natuurlijk óók waren in de 
winkels, met de medewerkers, de klanten, met de familie, het 
gezin en veel lieve vrienden. 

Overige bezigheden en vrijwilligerswerk
En als hij er even goed voor gaat zitten, somt hij ook een indruk-
wekkende lijst op van nevenwerkzaamheden en vrijwilligerswerk 
waar hij zich al die decennia voor heeft ingezet. Het wethouder-
schap en het ondernemerschap bood allerlei kansen die hij niet 
heeft laten liggen.

Nevenactiviteiten
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Hij deed diverse activiteiten op ondernemersgebied, natuurlijk: zo 
was hij lid van de plaatselijke ondernemersvereniging, en werd er 
al snel in het bestuur gekozen. Later werd hij gekozen tot voorzit-
ter van het KNOV district Noord-Holland. 
Ook was hij werk geverslid bij het arbeidsbureau, belast met ont-
slagaanvragen. En: lekenrechter bij de rechtbank Haarlem, door 
de kroon benoemd. Ook werd hij bestuurslid van IMK, CIMK (Cen-
traal Instituut Midden- en Kleinbedrijf) en betrokken bij de Kamer 
van Koophandel in Haarlem. Verder was hij bestuurslid en voor-
zitter van de landelijke Albert Heijn franchisevereniging, voorzitter 
van de landelijke slijters vereniging Mix Inn, lid van verschillende 
landelijke commissies om verbeteringen te ontwikkelen in het 
leveren en factureren van de goederen.

Krantenartikel, 
april 1990
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Toen Carlo en Ronald naar de lagere school gingen was opa 
 Karel rond 1970 betrokken bij het oprichten van de oudercom-
missie en het samengaan van de St. Franciscusschool en de 
St.  Josephschool. Eerstgenoemde was de jongensschool, met 
broeders van De La Salle uit Heemstede voor de klas en de 
Josephschool, geleid door zusters Franciscanessen, was voor 
meisjes. In 1970-1 gingen de scholen een samenwerking aan en 
in 1975 fuseerden ze in de Stichting Katholiek Onderwijs Benne-
broek.

Een wethouder vervangen
Uitgesproken verrassend voor opa Karel was het verzoek begin 
jaren zeventig om tussentijds een vertrekkende wethouder te 
vervangen. Opa Karel stond als laatste op de lijst voor de KVP 
(Katholieke Volks Partij- toen nog niet opgegaan in het CDA) bij 
de gemeenteraadsverkiezing en had ook niet de ambities om lid 
te worden van onze Bennebroekse gemeenteraad. Zoals dat toen 
gebruikelijk was bestond de lijst van de KVP voor een deel uit 
katholieken die bekend waren als werknemers en voor een deel 
uit die bekend waren als werkgevers. 

Het onverwachte vertrek van de wethouders J.J.C. Jongmans (KVP) 
en E.J. Everwijn Lange (VVD), en de “onmogelijkheid” vanwege de 
bestaande werkgever – werknemers relatie tussen de leden die 
eigenlijk deze vertrekkende wethouders zouden moeten opvolgen 
(de heren W. Enthoven en H.C. Breek), maakte dat er een beroep 
gedaan werd op de VVD er J. Schoehuizen en de KVP vroeg opa 
Karel. De beëdiging vond plaats op 2 juli 1973. 
Als wethouder belast met de o.a. de portefeuille onderwijs kwam 
ook voort dat hij zitting had in het bestuur van de muziekschool, 
de schooladvies en begeleidingsdienst, schoolraad, school-
hoofdenoverleg.  
Ook sport zat in zijn gemeentelijke bestuurlijke portefeuille en dat 
bracht hem er toe de sportraad in het leven te roepen, en ver-
der was hij oprichter en jaren lang voorzitter van de stichting tot 
beheer van het tennispark.



Met de KVP in Zee
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Als wethouder van sociale zaken was hij voorzitter van verschillen-
de commissies, en bestuurslid van het werkvoorzieningsschap. 
Bij al die taken deed opa Karel tal van interessante contacten op 
en maakte zelfs veel nieuwe vrienden. 

Ambulancedienst
Over al die werkzaamheden zou een apart boek te schrijven zijn, 
maar opa Karel wil er hier eentje uitlichten: de coördinatie die hij 
heeft verricht voor de CPA (Centrale Post Ambulancedienst). 
Ambulancedienst – het klinkt saai, maar dat was het niet, althans 
niet voor opa Karel destijds. Destijds, dertig jaar geleden, hadden 

Krantenbericht 
over de installatie 

als wethouder
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de meeste gemeenten een eigen GGD en een ambulancedienst. 
O.a. Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Hillegom hadden ook 
nog particuliere ziekenvervoerbedrijven. 
Landelijk werd toen besloten dat er een centrale meldkamer voor 
deze dienst moest komen. Vanuit de provincie werd opa Karel 
als wethouder gevraagd een centrale dienst op te zetten. Benne-
broek had overigens geen eigen ambulancedienst. Aan opa Karel 
dus de taak om met alle vervoerders uit de regio en de betrok-
ken gemeentebestuurders en ambtenaren te gaan praten met 
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het doel alle neuzen één kant op te krijgen. Dat heeft vele uren 
gekost en ook de nodige moeite. Mensen overtuigen en hun pri-
vileges laten opgeven valt niet mee. Ook moest worden berekend 
hoeveel de gemeentes fi nancieel moesten gaan bijdragen aan die 
nieuwe dienst. 

Locoburgemeester
Heel bijzonder voor opa Karel is ook het locoburgemeesterschap 
geweest, in tijden van afwezigheid van de burgemeester als die 
ziek was of op vakantie of naar een andere gemeente was ver-
trokken. Dan nam opa Karel die taken naast zijn wethouderschap 
over, soms wel maanden lang.
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Na het wethouderschap kreeg opa Karel onder meer kansen op 
sportief gebied. Sportvereniging B.S.M. koos hem tot voorzitter 
van het dagelijks bestuur. Ook al ligt dat al weer enige tijd achter 
ons, voor de vereniging is hij tot op de dag van vandaag volop 
in touw. In het verleden zette hij zich twintig jaar lang in voor de 
legionellabestrijding op de club, sloot hij tot voor kort elke dag ’s 
avonds laat de deuren van de sporthal De Kooi en houdt de voor-
raden van de kantine nauwgezet bij. Ook bij B.S.M. ontmoette hij 
veel gezellige mensen en hoewel hij geen “balgevoel” heeft, is het 
teamgevoel prima ontwikkeld. Er ontstond een ware vriendenclub. 
Bij de bridgeclub Adriaan Pauw is opa Karel jarenlang voorzitter.

Bosbeek
Van een heel andere aard was en is het werk dat opa Karel deed 
en nog altijd doet in Bosbeek. Hoe hij daar terecht kwam had 
een trieste aanleiding. Zijn eigen moeder raakte vijfentwintig jaar 
geleden op maar net zeventigjarige leeftijd door een medische 
fout in het ziekenhuis in Haarlem - experimentele medicijnen met 
desastreuze uitwerking - ernstig verlamd. Van de ene dag op de 
andere was ze gebonden aan een rolstoel. 
Vanaf dat moment werd ze verpleegd in Bosbeek. Iedere dag was 
opa Karel te vinden in Bosbeek. Hij is er jaren lang lid van de cli-
entenraad geweest, maar vooral is hij actief met allerlei praktisch 
werk. Bewoners in rolstoel naar activiteiten brengen, bijvoorbeeld 
naar het handwerken, of naar de fi lm. Helpen bij het aanbrengen 
van de kerstversieringen, mee organiseren van de jaarlijkse fan-
cy fair. Verschillende keren is hij naar Lourdes geweest met een 
bewoner in rolstoel. Een hele reis: eerst met de rolstoeltaxi naar 
vliegveld Eindhoven, helpen bij het “instappen” van personen die 
niet kunnen lopen, in Lourdes de rolstoel duwen (daar kom je 
behoorlijke hellingen tegen). Maar alles met veel voldoening, om 
samen met zieke mensen alles te doen om er iets van te maken. 
Bovendien brengt opa Karel verschillende keren per week bewo-
ners naar de kapeldiensten binnen Bosbeek. 



108

Precies in die kapel is opa Karels vrijwilligerswerk destijds begon-
nen. Hij weet het nog goed, die eerste keer dat hij zijn moeder in 
rolstoel naar de dienst bracht. Ze zaten op een goede plek in de 
kapel. Moeder in rolstoel, opa Karel ernaast op een stoel. Maar 
opa werd op de schouder getikt door zuster Imelda: “Hier mag u 
niet zitten, dit is de plek van de zusters”, werd hem te verstaan 
gegeven. Maar opa Karel liet blijken dat hij niet van plan was om 
weg te rijden met de rolstoel. 
Na de dienst bracht opa Karel zijn moeder weer terug naar het 
verpleeghuis, en kwam daar zuster Ambrosia tegen. Zij toonde 
zich heel vriendelijk naar opa Karel, ze zag dat hij nieuwkomer 
was. Ze stelde voor om afspraken te maken over het bezoek aan 
de diensten. Vanaf dat moment werd hij min of meer ingelijfd als 
vrijwilliger. 



109

Ze pakte het slim aan en zei: als je je moeder meeneemt naar de 
dienst zou je dan ook een paar andere mensen kunnen meene-
men? Zo gezegd zo gedaan. Die bijna ruzie met zuster Imelda over 
die ‘ingepikte zitplaats’ had ze inmiddels ook kunnen sussen. 
De bestuurders van Bosbeek hebben bijgehouden hoe lang opa 
Karel actief is geweest in het verzorgingstehuis. Eind 2016 mocht 
hij op een feestelijk podium een certificaat in ontvangst nemen. 
Hij was toen 25 jaar vrijwilliger. In feite is het bijna een echte baan, 
zoveel uren als hij daar actief is. 
Daarnaast is hij ook mantelzorger voor broer Nico. Verschillende 
keren per week gaat hij bij hem op bezoek, om samen met Nico 
boodschappen te doen, de administratie te doen, als het nodig is 
mee op doktersbezoek, meepraten over het behandelplan en zo 
meer. 

De rode draad is opvallend in het verhaal van opa Karel. Alles wat 
hij doet, gebeurt met tomeloze inzet en grote toewijding. Waar 
komt dat vandaan? Opa Karel: ”Als ik zie dat mensen hulp nodig 
hebben geef ik die graag. Ja het zal ook de voldoening zijn die ik 
krijg, als ik ook maar een beetje kan bijdragen aan verbeteringen 
van de leefomgeving van mensen. Of dat nou bij familie, of in Bos-
beek is, bij BSM of bij de bridge. Ik vind het natuurlijk leuk om een 
bepaalde sport of het bridgespel zelf te doen, maar daarnaast 
vind ik het ook nuttig om de bestuurlijke verantwoordelijkheid te 
kunnen en durven dragen.”
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