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Openingstijden
Regionaal

De Fototentoonstelling Breestraat hangt sinds donderdag,
tegelijkertijd met de start van
de renovatie van de winkelstraat, in Museum Kennemerland aan het Westerhoutplein
in Beverwijk. Openingstijden:
zaterdag, zondag en woensdag van 14 tot 17 uur. Let op:
morgen, eerste pinksterdag, is
het museum gesloten. Toegang bedraagt 5 euro.

IJmond
De Breestraat is de
verreweg meest
gefotografeerde straat
van de wijde omgeving.
Museum Kennemerland
heeft uit 150 jaar ruim
duizend foto’s en
glasnegatieven in zijn
archief en daar komen er
nog steeds bij, zegt Joost
Out van de werkgroep
fotografie. Dat zegt iets
over het belang van de
straat. Waaraan heel wat
is gesleuteld en waar
veel is gesloopt. Zeker in
de laatste eeuw.
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IJmond

Een ingekleurde ansichtkaart toont de hoek met de Zeestraat, circa 1915.

Grote belangstelling bij de feestelijke optocht in 1936 ter gelegenheid van de fusie Beverwijk-Wijk aan Zee.

FOTO’S MUSEUM KENNEMERLAND

Vergapen aan de oude
Jan Butter

advertentie

Regionaal

Vervolg voorpagina
Beverwijk Q Nooit lag de Beverwijkse Breestraat er zo onttakeld
bij als nu. Wat een kaalslag. Niet
getreurd: wie mooi wil zijn, moet
eerst pijn lijden, aldus het spreekwoord.
Een pleister op de wonde is de
mini-fototentoonstelling die Museum Kennemerland aan de eeuwenoude en veelbesproken straat wijdt:
vijftig oude platen van grote

schoonheid. Die tegelijk duidelijk
maken dat dit kloppend hart van
Beverwijk en omstreken al heel wat
vaker is vernieuwd. De huidige
renovatie was aanleiding voor het
museum om een vijftigtal juweeltjes uit het fotoarchief te laten
zien.
Van meet af aan was het een bedrijvige bedoening in deze straat met
zijn eigenaardige komkommervorm die stamt uit de middeleeuwen. Eigenlijk was het een marktplaats. Hier moest je zijn: in de

Stratenmakers aan het werk in 1979. De aloude ventwegen worden heringericht tot voetgangersgebied.

kerk, de conservenfabriek, de veiling, de markt, het postkantoor, de
hotels, de bioscoop, de cafés. De
plek voor optochten en feesten. De
ouderen onder ons liepen er in hun
jonge jaren af en aan. De heen-en
weerstraat heette het wel. Winkelen tot ’s avonds laat en vooral zien
en gezien worden.

Auto’s
Stadsbestuur, politie en de krant
waren er gevestigd, de tram liep er
doorheen, paard en wagen, hon-

denkarren. Tot de auto’s de boventoon gingen voeren. Aan weerszijden van de hoofdrijbaan waren
ventwegen. Wat een mooie winkels: Stoutenbeek, Zwager, Feijen,
om een paar Beverwijkse begrippen te noemen. Voor het publiek
was het dringen op de smalle trottoirs, onder een dicht bladerdak
van hoge bomen. Die ook jong zijn
begonnen, zoals op oudere foto’s te
zien.
In de fotoverzameling zijn onder
meer de collectie Dingler, een win-

De moderne tijd is aangebroken. De Beverhof staat al. Alleen de radio- en tv-zaak van Borm
(1980) lijkt nog weerstand te bieden.

Breestraat
kel aan de Breestraat die ansichtkaarten uitgaf. Dat deed ook de
fotozaak Boumans. Heel bijzonder
zijn de glasnegatieven van politieagent Blikslager die verkeersongelukken vastlegde. Dat deed hij niet
onverdienstelijk. Samensteller
Joost Out put uit het archief van
persfotograaf Henk Honing, hij
heeft foto’s van Hans van der Mast
van de vorige renovatie. ,,De straat
ligt vaak op de schop. Dat zal altijd
wel zo blijven.’’
Als fotohobbyist brengt Joost Out

zelf de momenteel opnieuw opengereten Breestraat in beeld. De
tranen springen je in de ogen. De
jonge bomen die net begonnen te
groeien, zijn alweer gerooid. Lelijke winkelpuien, leegstand. Hoe
moet dat goed komen? Richt de
sombere blik eens naar boven.
Door het ontbreken van hoge bomen is er vrij zicht op enkele gespaarde historische geveltjes. Net
als de oude foto’s herinneren zij
aan betere tijden. Tijden die na de
renovatie hopelijk snel terugkeren.

De Breestraat anno 2017. Panorama gezien vanaf banketbakker Leek.
FOTO JOOST OUT

Een van de glasnegatieven van politieman Blikslager: een dodelijk ongeluk in 1947 met een gestolen auto bij de overgang
Alkmaarseweg-Breestraat.

De entree van de Breestraat in 1935, met rechts het Luxor Theater.

