
 

ASSER COURANT
Zaterdag 1 mei 18971e jaargang N0.1

HET MEEST GELEZEN DAGBLAD IN DRENTHE

PRIJS 10 CENT

VANDERVEEN JUBILEERT 
SINDS 1897 WARENHUIS VAN ASSEN: 125 JAAR
ASSEN * Vanuit Parijs kwam afgelopen vrijdag de 
directeur van de International Association of De-
partment Stores (IADS), madame Christine Montard, 
naar Warenhuis Vanderveen te Assen om een bijdrage 
te leveren aan de opening van de jubileumfestivitei-
ten. Het was ook Parijs dat eind 19e eeuw de bakermat 
van het fenomeen ‘warenhuis’ was. In 1872 openden 
Marguerite en Aristide Boucicaut daar hun warenhuis 
Au Bon Marché, het eerste ‘grand magasin’ ter wereld.

Dit warenhuis ondervond al gauw navolging in an-
dere landen, van Engeland tot Japan, van Duitsland 
tot Canada. In Liverpool, bijvoorbeeld, opende David 
Lewis zijn Lewis’s Bon Marché Department Store. De 
beroemde Franse schrijver Émile Zola maakte furo-
re met zijn warenhuisroman ‘Au Bonheur des Dames’.

In hetzelfde decennium bereikte in Noord-Nederland de 
veenkoloniale zeevaart z’n hoogtepunt. De buitengaatse 
turfvaart was in ruim twee eeuwen doorontwikkeld tot een 
bloeiende handelsvaart. Eén van de veenkoloniale schip-
pers was kapitein Jan Oldenburger uit Nieuwe Pekela. In 
de lange schoolvakanties nam hij zomers regelmatig een 
paar van zijn kinderen mee aan boord en zo kwam het dat 
dochter Antje als tiener in havensteden als Liverpool, Ko-
penhagen en Riga de toen gloednieuwe warenhuizen bezocht. 

In 1880 is vader Jan door een zware storm ‘op zee geble-
ven’, waarop zijn weduwe met haar twee oudste dochters 
uit nood in Nieuwe Pekela een winkel opende. Dochter 
Antje besloot een aantal jaren later in het toentertijd snel 
groeiende Assen haar geluk te beproeven. Ze trouwde er met 
Bareld van der Veen en opende op zaterdag 1 mei 1897 haar 
eigen winkel, voorzichtig dromend van zo’n groot warenhuis 
waar ze als jongedame zo van onder de indruk was geraakt.

Met de komst van madame Christine Montard van de 
IADS Parijs kan worden gezegd dat in Assen de waren-
huiscirkel na 125 jaar rond is. Het inspireerde 26 kun-
stenaars van het Drents Schildersgenootschap om nieuw 
werk te maken voor de tentoonstelling ‘Warenhuis en 
Kunst – het winkelparadijs verbeeld’. Na de vernissage, 
welke plaatsvond onder toeziend oog van burgemeester 
Marco Out en madame Christine Montard, kan deze 
unieke tentoonstelling tot 25 juni worden bewonderd in 
de -vrij toegankelijke- galerie van het Drents Schildersge-
nootschap, op de woonetage van Warenhuis Vanderveen. 

Ieder warenhuis en pret-
park had er één, een Bim-
bobox. Een soort jukebox 
met vrolijk bewegende aap-
jes achter glas, in beweg-
ing gezet door een muntje. 
Vest en sombrero als kledij 
maakten de aapjes bijna 
menselijk. Het decor met 
tropische palmbomen en 
bijpassende muziek deed 
de rest. Even een momentje 
om bij weg te dromen…
Ook Warenhuis Vander-

veen had een Bimbobox. 
Inderdaad, had. Acht 
jaar geleden is de origi-
nele Bimbobox, die sinds 
1968 in het warenhuis 
stond, gestolen door een 
als monteur verklede dief.
Gelukkig heeft het waren-
huis weer een Bimbobox 
staan, bij de WNF-shop. Dit 
is te danken aan Arthur 
Vergers uit Haarlem, die 
het verhaal van de diefstal 
had gelezen. Bimboboxen 
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werden niet meer gemaakt, 
maar Vergers heeft de 
draad weer opgepakt, met 
het huidige exemplaar van 
Vanderveen als prototype. 
Tegenwoordig steunt ie-
mand die de aapjes met een 
50 cent muntje laat bewe-
gen voor dat bedrag het 
Wereld Natuurfonds. Van-
daar dat er naast de aap-
jes ook een panda achter 
een drumstel geduldig in 
de kast zit te wachten. 

De Netflixserie ‘The Para-
dise’ is een aanrader voor 
degene die een romantisch 
kijkje achter de scher-
men van een warenhuis 
wil nemen. Romantiek en 
harde zakelijkheid wisse-
len elkaar af in deze op de 
klassieker ‘Au Bonheur des 
Dames’ gebaseerde serie. 
Schrijver Émile Zola wist 
waar hij het over had, want 
voorafgaand aan de publi-

catie van het boek in 1883 
draaide hij een poos mee in 
het grand magasin Au Bon 
Marché te Parijs. Duidelijk 
wordt in boek en serie dat 
een warenhuis gedragen 
wordt door een grote groep 
ondernemende, samen-
werkende individuen. Ook 
in Assen prijst het waren 
huis zich gelukkig met 
toegewijde ondernemers, 
afdelingschefs, product-

WINKELPARADIJS
specialisten, verkopers en 
ondersteunende dienstver-
leners. De combinatie van 
decennialange ervaring 
van meerdere onderne-
mers en de onbevangen 
drang van diverse starters 
geeft het warenhuis een 
interessante dynamiek. 
Voor een eigentijdse Zola 
liggen de verhalen in het 
Asser winkelparadijs vast 
en zeker voor het oprapen. 

Bron: Architectuurstudio Herman Hertzberger, Amsterdam

Bron: Drents Archief, Assen
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VANDERVEEN
DOOR DE JAREN HEEN 

WARENHUIS EN KUNST 
HET WINKELPARADIJS VERBEELD
Met de officiële open-
ing van de expositie 
‘Warenhuis en Kunst – het 
winkelparadijs verbeeld’ 
van het Drents Schil-
dersgenootschap (DSG) is 
vrijdag 29 april de viering 
van het 125-jarig bestaan 
van Warenhuis Vander-
veen in Assen gestart. 

De expositie geeft een 
uniek beeld gezien door de 
ogen van maar liefst 26 
Drentse kunstenaars die 
zich lieten inspireren door 
het thema ‘warenhuis’. 
De werken variëren qua 
stijl van figuratief tot ab-
stract. Soms gaat het over 
het thema in het algemeen, 
andere keren gaat het 
over een specifiek wereld-
warenhuis. Het warenhuis 
als enig onderwerp van een 

Warenhuis Vanderveen is 
gebouwd op het alleroudste 
stukje Asser grondgebied. 
In de diepe Middeleeuwen 
stond op de vlakte aan de 
beek de Weiersloop een 
boerderij van het klooster 
Aduard. In verbinding met 
die beek was een vijver 
(toen ‘weier’ of ‘vivarium’ 
genoemd) aangelegd, om de 
te consumeren vis levend 
in te kunnen onderbrengen. 
Deze weier was gelegen op 
de plek die nu het hart 
van het warenhuis vormt. 
In de loop van de eeuwen 
vormde zich een stratenpa-
troon en een stadsblok met 
32 panden rondom de wei-
er. In één van die panden 

BOEKPRESENTATIE
EEN ASSER STADSBLOK VERTELT

vestigde Antje van der 
Veen-Oldenburger haar 
winkel. In zijn boek 
‘Een Asser stads-
blok vertelt’ beschrijft 
stadshistoricus Martin 
Hiemink hoe gaandeweg 

Sietse van der Hoek, 
schrijver en oud-journalist 
van de Volkskrant, vertelt 
het verhaal over ‘hoe een 
warenhuis en Nederland 
door migratie werelds 
werden’. Na de oorlog 
veranderde Nederland 
in een werelds gerichte, 
open samenleving. Van 
der Hoek vertelt het ver-
haal aan de hand van de 
geschiedenissen van 

BOEKPRESENTATIE
HETE BLIKSEM, VREEMDE SMETTEN

1880
Doetje Oldenburger-
Eemsinga begint met haar 
dochters Helena en Antje 
een manufacturenwinkel 
in Nieuwe Pekela nadat 
haar echtgenoot op zee is 
verongelukt.

29 april 1897
Dochter Antje trouwt met 
Bareld van der Veen, die 
als handelsreiziger bij de 
firma Nicolaas Bertram in 
Assen werkt.

1 mei 1897
Antje van der Veen -
Oldenburger start een 
tweede winkel, aan de 
Varkensmarkt te Assen 
en droomt van een ‘grand 
magasin’. Helena zet de 
winkel in Nieuwe Pekela 
alleen voort.

1902
Antje verhuist haar winkel 
naar de Oude Groninger-
straat, de tegenwoordige 
Oudestraat (pand Hokus 
Pokus).

1916
Bareld wordt de han-
delsreiziger van het 
bedrijf. 

1922
De winkel verhuist naar 
de Kruisstraat, waar meer 
ruimte is voor het 
groeiende assortiment.

Mid jaren ’30
De derde generatie neemt 
geleidelijk het roer over.

1938
Helena gaat met 
pensioen en sluit de 
winkel in Nieuwe Pekela.

1945-1946
Getipt door een geallieerde 
soldaat wordt even ge-
dacht aan emigratie naar 
Canada. De naam wordt 
‘verengelst’ naar ‘Vander-
veen’, maar door groei-
kansen in Assen wordt de 
gedachte verlaten. 

Besloten werd om in 
Assen de winkel fors uit te 
breiden.

1947-1952
Om meer kapitaal te ver-
krijgen voor de geplande 
uitbreidingen worden 134 
aandelen uitgegeven en 
geplaatst.

Jaren ’60-’70
Landenweken zetten het 
warenhuis op de kaart 
door het aanbod van 
nieuwe producten en 
inspirerende cultuur uit 
verre streken.

Begin jaren ’70
De vierde generatie neemt 
geleidelijk het roer over. 
De aandelen worden van 
de externe aandeelhouders 
teruggekocht.

Vanaf 1985 
Steeds meer 
vakspecialisten verrijken 
het warenhuis en voort-
durend wordt uitgebreid. 
Door gezamenlijk op te 
trekken, ontstaat een 
aansprekend en krachtig 
shop-in-shop totaalwaren-
huis met de clusters mode, 
wonen, 
vrije tijd, diensten en 
vers/horeca.

1996
Naar ontwerp van de 
internationaal gelauwerde 
architect Herman Hertz-
berger wordt het warenhu-
is aan de zijde Koopmans-
plein fors uitgebreid.

Begin jaren ’00
De vijfde generatie neemt 
geleidelijk het roer over.

2011
De laatste panden in het 
stadsblok Koopmansplein-
Kruisstraat-Marktstraat-
Weiersloop worden 
verworven, waardoor 
het warenhuis kan door-
groeien tot een ‘grand 
magasin’.

2022
Vanderveen Assen viert 
het 125-jarige jubileum 
met een uitgebreid cul-
tureel programma, zoals 
dat het op één na grootste 
warenhuis van Nederland 
betaamt.

families uit verschillende 
migrantengroepen, met 
als rode draad het be- 
drijfsarchief van de fami-
lie Vanderveen-Oldenbur-
ger. In samenwerking met 
uitgever Nijgh & Van Dit-
mar komt Sietse van der 
Hoek op 23 september 
(onder voorbehoud) het 
boek in het warenhuis 
presenteren tijdens een 
interactieve talkshow.

de oorspronkelijke panden 
samensmolten tot het 
historierijke waren-
huis van nu. Op 
vrijdag 17 juni zal Martin 
Hiemink zijn boek in het 
warenhuis presenteren. 

grote kunsttentoonstel-
ling is, voor zover bekend, 
nooit eerder vertoond in 
de wereld. Deze unieke 
expositie is tot en met 
25 juni gratis te bewon-
deren in de galerie van het 

Drents Schildersgenoot-
schap op de woonetage van 
Warenhuis Vanderveen. Bij 
de tentoonstelling is een 
boek verschenen dat voor 
€10 te koop is in de Jubi-
leumshop op de parterre.

Het Asser stadshart in 1970

Uitbreiding Vanderveen 2011,  Linosnede Hein Overbeek
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Het interview met de 
96-jarige mevrouw Kunst 
ontstond nadat ze in coro-
natijd een bestelling van 
de warenhuisafdeling Li-
nolux (bed-, bad- en keu-
kentextiel) thuis liet be-
zorgen. Mevrouw Kunst 
is wat slecht ter been, 
maar ze heeft gelukkig 
nog altijd een scherpe 
geest. Daar vertelde ze 
aan Anna Margje Mintjes 
van de afdeling Linolux 
honderduit over haar herin-
neringen aan Nico Vander-
veen senior (1902-1987).

Nico Vanderveen kwam 
aanvankelijk met de 
stoomtrein vanuit Assen 
naar Gasselternijveen, 
waar mevrouw Kunst toen 
als klein meisje woonde. 
Vanaf het station kwam 
Vanderveen met twee kof-
fers op een transportfiets 
naar het ouderlijk huis. ‘Als 
de koffer open ging stond 
ik er als klein meisje altijd 
met mijn neus bovenop, 
zo nieuwsgierig was ik’. 

Mevrouw Kunst heeft 
nog artikelen die uit het 
warenhuis van toen afkom-
stig zijn. Zo kreeg ze 66 
jaar geleden bij de geboorte 
van haar zoon een geruit 
wollen sierdekentje van 
AaBe voor in de kinderwa-
gen. ‘Die ruitjesdekentjes 
waren toen heel erg in 
de mode. Ik gebruik het 
dekentje nu nog. Als ik 
het ‘s avonds koud heb’.

Van oudere datum is de 
hoedendoos van haar 
vader. Ook die werd bij 
Vanderveen aangeschaft. 
‘Ik was in de veronderstel-
ling dat de hoed er ook nog 
in zat. Het spijt me zo dat 
die hoed er niet meer is. 
Maar de doos alleen is ook 
al prachtig, als tastbare 
herinnering aan de rijke 
geschiedenis van Waren-
huis Vanderveen Assen’.  

HERINNERINGEN 
VAN MEVROUW KUNST 
UIT ASSEN

SELFRIDGES LONDON 
FAMEUZE ETALAGES

Etalages trekken de aandacht en verleiden. Harry Gordon 
Selfridge wist dat ook en was daarin een pionier. In 1909 
opende hij in Londen aan de Oxfordstreet zijn spraak-
makende warenhuis. Hij vond dat winkelen vooral een 
belevenis moest zijn. In het warenhuis was het nodige 
vertier en de etalages waren prachtig. Selfridge deed telkens 
erg zijn best om bijzondere etalages neer te zetten. Er stonden 
altijd veel mensen om de etalages te bewonderen. In de Net-
flix-serie Mr. Selfridge (2015) krijg je een mooi kijkje achter 
de schermen van het fenomeen warenhuis aan het begin van 
de 20e eeuw. Eén van de bijzondere etalages uit de serie is 
nu te zien bij Warenhuis Vanderveen, zijde Marktstraat.   

VOORUIT
BLIKKEN
OP BONTE 
BLIKKEN 
‘Bonte blikken’ was in 
1991 een succesvolle ex-
positie van het Drents Mu-
seum over de blikfabricage 
in Nederland in de periode 
1800-1900. De voor velen 
herkenbare blikken zijn 
vanaf zaterdag 10 septem-
ber tot en met 31 oktober 
in het warenhuis te zien 
in samenwerking met het 
Drents Museum in Assen.
De blikken verpakkingen 
zijn fraaie vormen van 
reclame-uitingen om de 
naamsbekendheid van het 
product bij de consumen-
ten te vergroten en van 
andere te onderscheiden. 
Zo zijn de oer-Hollandse 
merken ontstaan voor 
koffie, thee, cacao, choco-
lade, biscuit en beschuit. 
Ontdek de producten die 
vroeger dagelijks gebruikt 
werden. Herken het blikje 
dat je bij oma zag staan. De 
vintage reclame-
uitingen op blikken zullen 
vast en zeker nostalgi-
sche gevoelens oproepen 
bij het winkelende pub-
liek in het warenhuis. 

KLEURWEDSTRIJD
Antje Oldenburger, de 
oprichtster van het wa-
renhuis, droomde van een 
groot warenhuis met meer-
dere afdelingen. Zij durfde 
groot te dromen. Weet jij 
hoe een modern, duurzaam 
en innovatief warenhuis 
er over pakweg vijftig jaar 
uitziet? Maak een mooie 
tekening of doe je best om 
de speciale kleurplaat van 
Warenhuis Vanderveen 
prachtig in te kleuren. 
De kleurplaten liggen 
vanaf 31 mei in het 
warenhuis bij de Jubi-
leumshop of zijn gratis 
te downloaden vanaf de 
jubileumwebsite. Lever 
je tekening of kleurplaat 
uiterlijk 24 september in 
bij de speelgoedafdeling 
Intertoys en wie weet, 
win je een leuke prijs!

JUBILEUMSOUVENIRS
Legendarisch zijn de 
Big Brown Bag van het 
warenhuis Bloomingda-
les New York en de kerst-
souvenirs van Harrods 
London. In navolging 
daarvan heeft Warenhuis 
Vanderveen een serie ju-
bileumsouvenirs laten 
ontwikkelen, van memory 
tot mokken en van snoep-
blikjes tot wenskaarten. 
Stuk voor stuk unieke 
cadeauartikelen, die alleen 
in de Jubileumshop op de 
parterre verkrijgbaar zijn.

PRAOTHUUS
HUUS VAN DE TAOL
Het Huus van de Taol 
heeft tot 25 september 
een gezellig Praothuus, op 
de tussenetage centraal 
in Warenhuis Vanderveen. 
Daar zullen met regelmaat 
op woensdag- en zaterdag-
middagen (meestal gratis) 
activiteiten plaatsvinden 
voor jong en oud. Het Huus 
van de Taol zet zich in voor 

de promotie en het behoud 
van de Drentse taal. Het 
Drentstalige tijdschrift 
Wiesneus wordt gratis 
verstrekt aan geïnteres-
seerden. Meer informatie 
over activiteiten: www.
vanderveen.nl, www.huus-
vandetaol.nl, sociale media 
en op het mededelingen-
bord in het Praothuus zelf.

HISTORISCHE TOUR 
LANGS KLASSIEKE 
MERKEN

Op 1 juli start de puzzel-
tocht langs maar liefst 
26 merken die al sinds 
jaar en dag door Waren-
huis Vanderveen worden 
aangeboden. Vind de goede 
antwoorden op de 26 vra-
gen met betrekking tot 
deze klassieke merken en 
ontdek het puzzelwoord. 
Onder de goede oplossin-
gen wordt een prachtige 
prijs verloot. Lever de op-
lossing uiterlijk 25 sep-
tember in bij de Jubileum-
shop op de begane grond. 

Bron: Drents Archief, Assen

Bron: Drents Archief, Assen

Illustratie: Steffie van Dop 
Antje Oldenburger toont 
de klassieke merken 

Etalage Selfridges nu bij Vanderveen Assen

Tot zaterdag 7 mei staat Assen extra in de schijnwerpers. 
Om het 125-jarig jubileum kracht bij te zetten, zal de toren 
van Warenhuis Vanderveen functioneren als vuurtoren! 
Dit baken in de nacht is geïnspireerd op de vuurtoren uit 
1896 van Siegel-Cooper Department Store in New York, 
het destijds grootste warenhuis ter wereld. Het verhaal 
erachter belicht ook de rijke geschiedenis van het Asser 
warenhuis, dat zijn oorsprong heeft in een kapiteinsfamilie.   

BAKEN IN DE NACHT

Bron: Stichting Akkrum Ald & Nij
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AGENDA

Tot en met 6 mei
Vuurtorenlicht schijnt 
vanaf toren Warenhuis 
Vanderveen.

Tot en met 25 juni
Expositie ‘Warenhuis en 
Kunst - het winkelparadijs 
verbeeld’ door het Drents 
Schildersgenootschap.
Locatie: Galerie DSG, 
woonetage Warenhuis 
Vanderveen

Tot en met 24 september
Feuilleton ‘Het geheim 
van de Bimbobox’ in 
de Asser Courant. Het 
volledige vervolgverhaal 
wordt geplaatst op de 
jubileumwebsite. Aan het 
spannende verhaal is een 
leuke speurtocht voor 
kinderen in het Asser 
warenhuis verbonden. De 
finale is op 24 september 
in de Buningzaal.

Tot en met 25 september 
Informatiepunt van het 
Huus van de Taol met 
diverse activiteiten, op de 
entresol tussen de begane 
grond en de eerste etage. 
Houd de aankondigingen 
in de gaten.

Tot en met 25 september
Jubileumshop met een 
uitgebreid sortiment 
souvenirs op de begane 
grond.

Tot en met eind 
september
Historische etalage (1909) 
van Selfridges Department 
Store in Londen. Ook te 
bewonderen in de serie 
Mr. Selfridge.

Dinsdag 31 mei
Start kleur- en 
tekenwedstrijd voor 
scholieren. De kleurplaten 
zijn verkrijgbaar bij de 
Jubileumshop en kunnen 
worden ingeleverd bij 
de speelgoedafdeling 
Intertoys

Vrijdag 17 juni
Boekpresentatie ‘Een 
Asser Stadsblok Vertelt’ 
door Martin Hiemink.

Locatie: Galerie DSG, 
woonetage Warenhuis 
Vanderveen Assen

Vrijdag 1 juli tot en met 
25 september
Puzzelen met de 
historische tour door het 
warenhuis. Oprichtster 
Antje van der Veen-
Oldenburger toont het 
verhaal van een ‘klassiek’ 
merk. Beantwoord alle 
vragen en ontdek het 
puzzelwoord. Doe mee en 
win een mooie prijs.

Zaterdag 10 september 
tot en met 31 oktober
Expositie ‘Bonte Blikken’, 
in samenwerking met het 
Drents Museum.
Locatie: Ingang 
Kruisstraat 

Donderdag 22 september 
tot en met 25 september
Warenhuisfestival 
‘Vanderveen op Stelten’.

Vrijdag 23 september 
Boekpresentatie ‘Hete 
bliksem, vreemde smetten’ 
door Sietse van der Hoek.
Locatie: Evenementenzaal 
‘Buningzaal’

Zaterdag 1 oktober
Prijsuitreiking kleur- 
en tekenwedstrijd bij 
het begin van ‘Oktober 
Kindermaand’.
Locatie: Speelgoedafdeling 
Intertoys

11 juni, 9 juli, 
22 september, 
22 oktober, 9 november 
en 14 december
Lunchvoordrachten 
‘Kadetje Cultuur’
Zie hiernaast voor meer 
informatie.

KADETJES CULTUUR
Wat hebben kadetjes met cultuur te maken? Zo op het 
eerste gezicht vormt de alliteratie een vreemde com-
binatie. Maar lekker is het zeker, zo’n met een cultu-
reel onderwerp belegd bolletje. Kadetjes Cultuur zijn 
de populaire lunchvoordrachten van boeiende sprekers 
met verrassende onderwerpen bij Warenhuis Vander-
veen. De serie bestaat inmiddels vijftien jaar. Abonnees 
worden als eersten geïnformeerd over het gevarieerde 
programma. Dit jaar staan de Kadetjes Cultuur voor 
een groot deel in het teken van het thema ‘warenhuis’. 
Wilt u standaard op de hoogte gehouden worden of wilt 
u zich aanmelden voor een specifiek Kadetje Cultuur? 
Stuur dan een mail naar kadetjecultuur@vanderveen.nl.

Kadetje Cultuur 12:00 - 14:00
Entree: gratis / te reserveren
Lunchbuffet (optioneel): € 12,50 / te reserveren
Consumpties (optioneel): zie menukaart

LUNCHVOORDRACHTEN 11 JUNI - 125 JAAR
ENERGIEVOORZIENING 
Lunchvoordracht over 
het verleden, heden en de 
toekomst van energievoor-
ziening. Tom Verloop 
van Energiecoöperatie 
duurzaam Assen neemt de 
toehoorders mee op een 
interactieve reis, van gas-
fabriek tot groene water-
stof. Een reis met hobbels, 
valkuilen en successen. 
En zeker ook met weer-
stand en ongemak. Een 
unieke voordracht over 
de energietransities die 
Assen heeft doorgemaakt.

9 NOVEMBER -
VOORTVARENDE 
VROUWEN

Hendrik Hachmer, 
directeur van het Veen-
koloniaal Museum in 
Veendam, zal op woens-
dag 9 november een lunch-
voordracht verzorgen met 
als titel: ‘Voortvarende 
Vrouwen’. Antje Olden-
burger, de grondlegger van 
Warenhuis Vanderveen, 
was zo’n voortvarende 
vrouw. De vader van Antje 
was namelijk kapitein op 
een kofschip en daardoor 
reisde Antje al op jonge 
leeftijd met haar vader 
mee op zeereis naar Riga, 
Sint-Petersburg en Liver-
pool en kwam zo in aanrak-
ing met een andere (veel 
grotere) wereld dan veel 
van haar leeftijdsgenoten.  
14 DECEMBER -
GEDWONGEN REIS 
In het boek ‘Gedwon-
gen reis, mijn vader 
dominee S. Metiarij’ be-
schrijft Mellie Metiarij het 
levensverhaal van de 
Molukse predikant Semuel 
Metiarij uit Assen. Mellie 
Metiarij komt vertellen 
over de totstandkoming 
van haar boek, het leven 
van haar vader en wat het 
betekende om op te groeien 
als dochter van deze ge-
dreven Molukse voorman.  

COLOFON
Speciale jubileumeditie van de Asser Courant 
Uitgave van Warenhuis Vanderveen Assen
Koopmansplein 16, 9401 EL Assen - 
Tel. 0592 311611
marketing@vanderveen.nl 
jubileum.vanderveen.nl 
www.vanderveen.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 12:00 – 18:00 uur
Dinsdag              9:30 – 18:00 uur
Woensdag  9:30 – 18:00 uur
Donderdag  9:30 – 18:00 uur
Vrijdag   9:30 – 21:00 uur (koopavond)
Zaterdag  9:30 – 17:00 uur
Zondagen  13:00 – 17:00 uur op 

29/05,  31/07,  28/08, 25/09, 
      30/10, 27/11, 4/12, 11/12 en  18/12   
  

Op 22 september komt cultuurhistoricus Marieke Robijn-
Voorn in Warenhuis Vanderveen een lunchlezing houden 
als ode aan Roger Miellet, schrijver van het boek ‘Winkelen 
in Weelde, warenhuizen in West-Europa, 1860-2000’. Aan 
dit illustere naslagwerk heeft Marieke Robijn-Voorn als co-
auteur meegewerkt. Het boek beschrijft de opkomst van 
warenhuizen, van het midden van de negentiende eeuw tot 
in de moderne tijd. Zo heeft Parijs zijn Le Bon Marché en 
Lafayette en Londen shopt bij het luxe warenhuis Harrods. 
Amsterdam kent de Bijenkorf en ja…… Assen heeft z’n al-
tijd weer verrassende Vanderveen. Kenmerkend voor de 
warenhuizen zijn een grote verscheidenheid aan afdelingen 
op meerdere verdiepingen, gegroepeerd in mode, wonen, 
vrijetijd, horeca en diensten. Je kunt er gezellig winkelen 
en het aanbod is steeds verrassend. Marieke Robijn-Voorn 
zal het fenomeen ‘warenhuis’ in al z’n facetten belichten.

22 SEPTEMBER - WINKELEN IN WEELDE 
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