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Vooraf

Dit is een extra nummer van het Asser His-
torisch Tijdschrift. U krijgt het aangeboden
van Warenhuis Vanderveen. Toen-Telle en
Ruurd Vanderveen me vroegen ..n a*ta"
nummer van het Asser Hisroriich Tiidschrifr
te schrijven over de geschiedenis vaá het be-
drijl zeiden ze er oÀmiddelliik bij dat ik er
geen 'gewoon' verhaal van moest maken en
zeker geen traditionele familiegeschiedenis.

'\We hebben zó veel leuk spul liggen'. voeg-
den ze eraan roe, 'dar we graag eens willen
laten zien'.
'Veel leuk spul' - Ik heb het geweten, want
voor ik er erg in had, werd ik zo ongeveer
bedolven dodr het bedriifsarchief. Eikwa-
men de verhalen los; eén schier eindeloze

lï:.- 
verhalen over het bedrijfvroeger en

Uit al die verhalen en geschiedenissen heb
ik deze geschiedenis kuínen schrijven. Pre-
cies zoals ik dat wilde. Daar stonden miin
opdrachtgevers op: ik moesI her opschríj-
ven, zoals ik vond dat het moesr. AIJ ik vrá-
gen had, hoorden ze het wel...

In dit speciale nummer van het Asser Histo-
risch tijdschrift heb ik rwee verhalen ineen
willen vertellen: de eeschiedenis van hon-
derd jaar winkelen fn Arsen en dat uitge-
werkt via de geschiedenis van het bedriif.
Ook de hoofástukindeling volgt dit stra-
mien.

U zult begrijpen dat ik vele malen meer
moest_weglaren, dan ik op de komende pa-
ginat kon plaatsen. Vele-namen die eigèn-
lijk een plek in de geschiedenis van her-be-
drijf meer dan veïdienden. hebben deze
plaats vanwege de beperkre omvang nier be-
ieikt. Mocht-u zich daarover aangïsproken
voelen, dan weet u - gelet op hèt boven-
sraande - dat zulks niàt de sèhuld van de
Vanderveen's is, maar uitsluitend op her
conto van schrijver dezes dient te wàrden
geschreven. In dit verband trouwens nog

het volgende. Al werkende hebben we wel
eens tegen elkaar gezegd: er zijn vas.r lezers
die nog een mooie foro of een aardig ver-
haal hóben, dat eigenlilk in dit boekie had
thuisgehoord. Aarzàl nier dir alsnoe even bii
de faíilie Vanderveen te melden. 2e zullen
uw hulp zeer op prijs stellen en er - als dit
boekje in de toekomsr eens een vervolg
krijgt - later graag gebruik van maken.

In een v-oorwoord passen bedankjes: dank
aan de familie Vanderveen voor hun en-
thousiasme, dank aan Nico Vanderveen ir.
voor zijn niet aflatende inspanning.tr áit
project tor een goed einde re brengen. dank
aan Martin Hiemink die zich in korte tiid
door de rijsrebrijberg illustrariemareriaal
heen werkre en dank aan de redacrie van her
Asser Historisch Tijdschrift, Tjeerd Jong-
sma, Bernd Otter, Íuus Stenvért en-Petër
Zweegers, die kritisch over mijn schouder
meekeken.

Bertus Boivin

Omslaffito:
Vader Bareld uan der Wen en zoon Nico
Girca 1930).
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In Assen is toekomst
De voorgeschiedenis

Jan Oldenburger (1829-l BB0)

YOOf een winkel...

Eigenlijh begint dit uerhaal in het najaar uan
1BB0 tijdens een uliegende storm op de Oostzee:

het bofschip De Harmonie uan hapitein Jan Ol-
denburger uit Nieuwe Peleela op thuisreis. Op
6 ohtober had bij zijn urouut Doetje uanuit Riga
een brief gescltreuen. De utinter begint in te aal'
len, schreef hij, hoe ueel hier ooh nog uoor ons te
doeru is, ik han niet langer wachten, anders zit'
ten u)e hier de ltele winter uast.

Achteraf stelden de Letlandse autoriteiten vast dat De
Harmonie op 9 oktober onder zeil was gegaan en de ha-
ven had verlàten. Met de brief uit Riga a1s laatste aan-

denken leefden Doetje Oldenburger en haar zeven kin-
deren wekenlang tussen hoop en vrees. Pas in februari
i881 kregen r. ibrollrt" zekei'heid, Jan Oldenburger cn
zijn bemànning hadden hun graf in de golven gevon-
den.

i,:lal:ilr:rr:;i:airr:.ri.ri

De Harm,nie uan kapitein Jan Oldenburger. Het schip uergi.ng in het najaar uan lBB0 in de btturt uan het

eiland Món.



\Yinkel uan Doetje Olrlenbuïger altn \Y41k C in Nieuute pekela (circa I BB0)

Doetje Oldenburger was er de vrouw niet
naar om bii de pa-kl<en neer re gaan rirren.

Het geld van de _verzekering gebruikte ze
om in Nieuwe Pekela een winllel te beein-
nen. De winkelnerinq was voor haar orieri-
gens niet helemaal niéuw. Toen Tan Olden-
b,urger nog leefde, was ze al gewánd geweesr
allerler handelswaar die hii van de reis mee_
nam, van huis uit te verkooen.
Doerje Oldenburger had duidetiik aardie-
heid in de handel. In haar winkel uerko.Ër
ze naasr koloniale waren alle mogeiiike
spullen, tot naaiwerk van haar dochteïs toe.
Zodra ze daarvoor de lee Frild hadden, ein-
gen de kinderen in de winkel helpen.

Antje Oldenburger, geboren in 1868, was
de op een na oudste dochrer van Doe r je en
Jan Oldenburger. Rond 1890 verhuisáe ze
naar Assen waár ze bif de firma N. Bertram
aan de Marktstraat aan de slag kon als cou-
Deuse.

De. vraag waarom Antje precies naar Assen
verhuisde, zal wel nooit iielemaal met hon-
derd procent zekerheid beantwoord kunnen
worden. Had ze genoeg van Nieuwe pekela

en de veenkoloniën. r.,v-aar her in die iaren
minder ging vanwege het einde van de zeil-
scheepvaart? Was het de baan bij Bertram,
in die rijd al een beqrip in Assen en omsrre-
ken? Had een Pekei-dei vriend die in de As-
ser kazerne diende, haar daar wellicht overDoetj e O lden burger-Eemsinga ( I 83 9- I 9 I 2)
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Antje Oldenburger mddkte enke/e reizen udn hllar
uadeï mee. In het uoorjaar u/zn lBB0 schreefze deze

b rief u anuit Ko nings b ergen.
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getipt? Of kende ze toen Bareld van der
Veen al - Bareld was 'Íeiziger in textiei' bij
Bertram - en liet hij haar niet helemaal on-
verschillig?
Bareld was de zoon van Nicolaas van der
Veen en Jantien Bakker; in lB74 werd hij
-.h^'.. ""- '1. \/o.o51122J. Mefeen vanXL UUILIl

ichool af, kwam hij bij Bertram in dienst
waar hij al snel zijn verkooptalent aan de

dag legde. Voor zijn wintigste reisde Van
der Veen al voor Bertram naar de klanten.

De enige personeelsfoto van de firma Ber-
rram sramr waarschijnlijk uit het jaar 1894.
Helemaal links staat Bareld van der Veen.
Vlak voor hem zit Antje Oldenbvger. Ze
kijken strak vooÍ zich uit. Niets op hun ge-
zicht verraadt hun emoties.
Toch moeten ze toen al plannen hebben ge-
had. Plannen met elkaar én zakelijke plan-
nen. In 1893 had Antje de familie aan
\7ijk C in Nieuwe Pekela geschreven dat z€-

er iterk aan dachten in Asien voor zichzelf
te beginnen:
'In Ássen is toekomst u00r een winkel. Er
komt met die kazerne zoueel uolk in Assen clat
we best zelf 't een en ander konden beginnen.'

Personeelsfoto uan de frma Bertram (circa 1891) met links Bareld uan der Wen en zíttend ulak uoor hem Antje
Oldenburger.



Een 'echte'winkel
aan de Oudestraat
De periode 1897-1922

Dar deze specraculaire qroei van de koop-
krachrige vraag gevolgeÀ trrd, spreekr. voor
zlcn. noe onilutsterend nog was her beeld
van het Asser centrum aan hier beein van de
negentiende eeuw zoals Alb. Olimans dat
schetste in 'De gemeente Assen in hare wor-
ding en onrwikf,eline':
'Di uier b-akkers zo"rgden uoor goed brood.
naa^r om fijn gebak kwam men b7j hen ftuer-
geefi. Ooh'beáoefde men nier ft áoeken naar
een manufacruur-,of galanteriewinkel. De As-
ser dames, tlie zich uan iets nieuws op het ge-
bied uan kleding wenschren re uoorziàn. za/en
gr(/tg ut/ ndar dezen o.f genen marskramer die

Aan bet eind uan de uorige eeuta uas Assen 'een stadje in de groei'. Het uas snel
gegmn: aan nog geen 1000 inwoners in IB10 naar 5000 haluerwege de uorige
eeuta en rond de eeuwuisseling tnas dit aantal al uteer meer dan ,ràtubb"td. "

zijne uaren aan de deuren ktuam aanbieden.'
'In cle enhele tuinkels, die hier geuonden wer-
(e1, was bij..dag,nauwelijks "het 

n.oo.di91 
1eRrugen, rerwUr ze s duonds rn Lglpttsche duts_

ternis waren gehu/d.'

Halverwege de voriqe eeLlw was Assen ziin
achrersrarid snel aai het inhalen. Er kwa-
men 'echte Amsterdamse winkels', zoals een
tijdgenoot trots schreef.'Echte' winkels: met
een toonbank en eralages waar de koopwaar
werd uirgesrald en niàt langer op een rafel
in een hoekje in de voorkamer.
De Asser middenstand wist na verloop van

B. H. VAN DDR VDEN = à,*on,nongR8r*oji , ASSDN
DAMESSTOFFEN, BEDDEN EN TAPIJTEN

HEEREN HOEDEN. EN PETTEN MAGAZIJN.

De Varkensmarkt aan het begin uan deze eeuw met in her midden caft Smit en links eruan de zaak udn
B. Mulder die het pand in 1902 na de Van der Wen! betrok lcollectie Mirtin Hietninkl.



De ainkel uan Van rJer Wen aan de Oude Groningerstraat (circd 1910). Het jongetje m4 de pet ls Nico uan
A(r veen.
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Aduertentie in het Gereformeertl Kerbblad (1911).

tijd wel raad met de moeilijke vragen van
de seachte ciientèle. In 1869 kon Harm
Boom al spotten met de nieuwe deftigheid,
toen hii schreef dat men in Assen 'ai de
.omfori en al de gemakken en al 't gerief
kon vinden die 't áespotisme der moàe als
necessiteiten des levens geijkt heeft'.

Op de oudste foto's van de Kruisstraat en de
Marktstraat heeft vrijwel elk pand nog
slechts één bouwlaae. Aan de voorkant was
de winkel, aan de áchterkant meestai het
woonhuis. Tien. twintig jaar Iarer echter
- aan het begin van deze eeuw - zijn de oude
zaken vrijwel alle vervangen door nieuwe
winkelpanden met de woning op de boven-
verdieping en een hoge kap. Tiots prijken
de namen van de winkeliers in grote, sierlij-
ke letters op de spiegelrulten.
Er waren veel oude namen bii. zoals die van
de Bertram's, Menneqa, Stuart en Veeze die
zich al voor 1850 innssen vestiqden, maar
ook rienrallen nieuwe. Een dàel van de
nieuwkomers waren de - meestal katholie-
ke - marskramers uit \íestfalen die met hun
thuisgeweven stoffen iangs de huizen kwa-
men. 'Lapkepoepen' die in Assen bleven
hangen, hadden namen als Herman Jansen,
Swarte en Erdmann. In dezelfde tijd vestig-
den zich ook heel wat joodse kooplieden in
Assen; ondernemers als Boekbinder, Levie,
Gans en Jonas van Oosten bouwden hier
grore zaKen op.

Bij die tientallen nieuwe namen hoorde
vanaf 1897 ook die van Bareld van der
Veen. Hij liet zich als winkelier inschrijven
bij de Kamer van Koophandel in Meppel en
kreee het nummer 2.
- t.1 1Lelt bleet Van der Veen echrer bii de firma
Bertram werken. Hun winkeltjê aan de
Varkensmarkt was dan ook voornamelijk
de bezigheid van Antje Oldenburger, die

zíchvanaf 29 april 1897Antje van der Veen-
Oldenburser mocht noemen.
Antje's dóom van een eigen winkel was
werkelijkheid geworden, maar haar werk was
zwaar; vooral omdat er al snel kinderen kwa-
men. Bareld was hele dagen van huis en An-
tje had dus en de zorg óor de kinderen en
de huishouding én de zorg voor de winkel.

Dat het goed ging met de winkel van de
Van der Veen's. blijkt uit een reportage in
de Drentsche en Asser Courant over de sin-
terklaas-etalaees van 1 902:
'We beginneionze wandeling brj de Varkens-
rnarlet. In den winkel wazr tue ï eerst binnen-
stappen, is geen étalage gemaakt. Het is het
hoedenmagazijn uan den heer B.H. u.d. Wen.
Waarom deze heer dit jaar geen Sinterk/aas-
uitstalling maakt, tuorclt ons spoetlig duidelij k,
als we horen dat hij middenin de uerhuis-
drulete zit. De winkel wordt nl. binnenkort
uerpladtst naar de Oude Groningerstralfi
fnu Oudestraat 28], omdat de zaak meer
ruimte eischt. Er wordt nu uituerkoop gehou-
den, wat uoor menigeen een mooie gelegenheid
is om uoor 'n prtjtje een hoed, pet of baret te
koopen. Een werkelijke opruiming in een

r1i:

il

.

VanaJ' 1 916 ging Bareld uan der Wen uoor zijn eigen

frma 'de boer op'.
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soortgelijke zaak komt hier niet alle dagen
uoor. En een ta/trrm hoofddelesel kunnen we in
dit koude weer best ge6ruiken.'

Toen Nicolaas Bertram in 1914 stierf, vroes
zijn weduwe aan Bareld van der Veen oÀ
bij de firma te bliiven. In een brief aan de
geachte cliënten deelde ze mee Van der
Veen machtiging verleend te hebben om
voor de inning van gelden en her voeren
van correspondentie 'in naam dezer firma
per procuratie te teekenen'.
Halverweqe 1916 besloor mevr. Bertram
echrer onide zaak alsnog op re heÍrÍ:en. Van
der Veen sruurde de klànren van Berrram
een brief waarin hij de lezers groetend mee-
deelde 'aan mijn bestaanden riinkel in Hoe-
den en Petten enz. een zaak te verbinden
voornamelijk het Damesstoffen-, Bedden-
en Thpijrvak betreffende' :

'lk hoop mij aan deze zaak oD dezelíde wiize
als uoorheen te wijden en wel ,ooíloopig i,
her reeds jaren dàor mij bewoonde peíceel.
Oude Groningersrraar )6. Sreeds m'ochr ik
persoonlijk ue.íl uerrrouwen genieten. Ik hoop
dar mij-dir bij uoorrdurin{ in mijn nieuie
positie eueneens geschonken zal woiden.'

Het briefpapier van de firma B.H. van der
Veen vermeldde voortaan'Damesstoffen,
Bedden en tapijten, Heerenhoeden- en per-
tenmagazl.,n'.

&^
Veel veranderde er overigens nier. Anrje
bleel in de Oudesrraar in àe winkel. Sinds
l9l0 werd ze geholpen door haar dochrer
Tiny die roen rwaalFgeworden was. Bareld
ging als handelsreiziger de boer op mer zijn
koopr,raar: van geruire zakdoeken tor gestik-
te dekens, van àegeliik jaeger ondergJ.d ,o,
franse nouveautes .

Bilna rwinrig iaar had het sinds hun huwe-
lijk en hun íink.ltie aan de Varkensmarkr
geduurd, maar nu waren de Van der Veen's
voor het eerst helemaal'op zichzelf'...
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Aantekeningen uan Bareld uan der Wen (1920).

B. H. VAN D0R VIEN - àhon,n?*$f3rn,.o, - ASSEN
DAMESSTOFFE,N, BEDDEN E,N TAPIJTEN

HERRF,N HOEDEN- EN PETTEN MAGAZIJIV.
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Een drukbeklante zaak
aan de Kruisstraat
De L922-1945

Al spoedig groeide de firma Van der Wen ooh uit het pand aan de Oudestraat
en moest men u)eer op zoeh ndtr een grotere winkel. In het najaar uan 1922
aiel het oog op de manufacturenzaah in de Kruisstraat die door eigenaar Erd-
mann in de uerhoop uas gedaan. Van der Wen utilde de zaale inclusief inuenta-
ris ouernemen en hij had bedacht niet aerder te gaan dan 22 duizend gulden.

Vrijdag 4 november 1922 kwam de koop
op die condities rond. Oudste dochter Tiny
schreef haar tantes in Nieuwe Pekela die-
zelfde avond nog een opgetogen, lange brief:
'De slag is geuallen. 't Moet worgen nog zwart
op wit en dan zitten we eraltn. De kop knapt
me. Pa wds uanmorg(n op yeis gega1n, um.dar
Lue eerst uanauond de uialag zouden krilgen
en zie tlaar stond de make/aar al om half elf
in de winkel. Moe en ik nog zenuwachiigir.

Hij zei dat meneer Erclmann op het bod in-
q:#'..,
'We weren nier of we blij moeten wezen of
niet. Aan wje Pa 't uertelde, die zeiden: je
hebt t geschikt uan prijs en 't is een pracht
stand. Er is een mooie tuin bij. Hij kan ten-
minste mooi worden.'

Niet lang daarna betrokken de Van der
Veens hu-n nieuwe winkel in de Kruisstraat.

.l:rli:l

Kruisstraat 13 (circa 1925) met rechts uoor de huisdeurTiny uan derWen



Voor de handel van vader was boven een
groot magazijn en moeder Antje deed sa-
men met fwee van haar dochters, Tiny en
Bonny, de winkel.
Zoon Nicolaas was in 1918 als zestienjarige
het huis uitgegaan om eerst in Utrecht en
later in Alkmaar het manufacturenvak te le-
ren. Ziln lange brieven naar huis zijn be-
waard gebleven. Brief van Nico uit Utrecht
van 31 oktober 1919:
'Gaat het nog goed met óle zaak? Ik hoop uan
ja 't Is bij ons in de zaak nogal druk. Leene
en ik hebben gister zo'n lappentafel ingericht
waar alle clupons op komen te ligen met de
prrjs erop. Pa zal dat zeker ook wel in De
M anufacturi er h e b b en ge lezen.'
'Ih zat hier 's auonds op mrjn kamer te^werleen

met twee jassen en een ouerjas aan. Dan nog
m'n shatal en de beddesprei ouer m'n schouders
gnlagen. En dan was ik warempel nog koud!
Op her ogenblik heb ih een perroleumkacheltje
uan Meurouw. Ih tlenk aan Pa, door alle weer
en uind op de fets. Aftn, dat zal ik oob nog
wel meemaken. Soms ak ik tegen t/e klanten
sta te preken en al mijn koopmanstalenten

Nico uan derWen (1924).

heb uitgespreid, en als ik dan uoor een goed
duitje uerkoop, dan sp(t 't me wel eens dat 't
niet uoor thuis is. Maar daar is nu eenmaal
niets aan te doen.'
'Meurouw had. nog een brieJkaart te posten en
die zal ik zoo meteen met de brief uerzenden.
Ik zal er op zetten dat hij 3I Oct. geplst h,
Anders releenen ze ook nog wíttr de nieuwe
portregeling die morgen ingaat.'

Spoedig nadat de zaak naar de Kruisstraat
verhuisd was, keerde Nico van der Veen
naar Assen tenrg om zijn ouders en zusters
te helpen.
Waar hij in zijn brief uit Utrecht al op spe-
culeerde, werd een feit: op de fiets naar de
klanten. Of met het EDS-trammetje naar
Erm en Sleen. Met een woordenstroom waar
nooit een eind aan leek te komen, probeer-
de hij zijn klanten ervan te overtuigen dat
ze bij hem het beste uit waren. En vaak luk-
te het hem, want net als zijn vader verstond
Nico de kunst van het verkoopgesprek...

Van tijd tot djd verstuurde de firma Van
der Veen speciale reclamebriefkaarten waar-
op de klanten in de provincie hun bezoek
aangekondigd werd: 'Hiermede heb ik hetBareld en Antje uan der Veen (1 927).
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stad. Met name op de marktdagen weÍd het
steeds drukker in Assen.

De iaren nrinrig en derrig bleken goede ja-
ren voor de Asser midde nsrand. Her aanral
winkels breidde zich niet noemenswaard
uit, terwiji het aantal kopers uit de provin-
cie en uit de stad zelf sterk bleef stijgen.
Tussen 1900 en 1940 verdubbelde het in-
woneraantal van Assen zich van tien- naar
.--.i-ti-1,'i--^,..l
Uit de beschrijvingen van de stad, zoals die
bewaard zijn, driigt het beeld naar voren
van een degelijke winkelstad met klanten
met een degelijke smaak die beslisr nog nier
modebewuit r.r'aren. Zo beschreef eenlour-
nalist uit Utrecht het Asser winkelcenirum
in 1926:
'\Yinkels heefi Assen ueel en flinke ook. Toen
ze.uerrezen ziju was 

.de gron( bl4(byltr nog
niet zo duur. De etaLryes maken zich ietwat
paruenuïg breed en (e hoge sp,iegelruiren, wer-
ken in de g(uelaand ontwrichrend ttp de uer-
houdingeí. Het is niet moeiliik als L uit een
grotere stad komt, op de tuinkek in een kleine-
re stad te schimpen. In Assen is er echter reden
toe. Behalue een paar fisse koleosmatten heb
ik in geen enke/e winkel een kleurencombina-
tie gezien die uerraste. Aan moderne meubile-
ring t/enkt Assen nlg helemaal niet. De sorte-
ring laar in kwalireit weinig re wens(n ouer,
maar alleen en uirsluitent/ i"n het lang uersle-
ten genre.'

genoegen U te berichten, dat een onzer lJ
binnenkort hoopt re bezoeken mer de nieuw-
ste stalen en mónsters mijner artikelen.'
Hoe meer jare n er verstreken. hoe meer de
aandacht echter verschoof naar de winkel.
Steeds vaker kwam de klant bii de koopman
in de winkel. Eerst op de fiets of mêt het
stoomtrammetje, latêr mer de autobus,
spoedde een srroom kopers zich naar de
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Zelfs de crisis van de jaren dertig leek een
beetje aan Assen voorbij te gaan. Assen tel-
de begin 1936 weliswaar zo'n vijÍhonderd
werklozen, maar daarmee lag de stad onge-
veer op de helft van het landelijke gemid-
delde. M. Jager schreef in die .jaren min of
meer orofetisch over Assen: 'Het ontbreken
van groot-industrie behoeft uit een oog-
punt \/an vastheid van positie als gemeente
niet altijd te worden betreurd'.
Een waar woord, want de crisis van de jaren
dertis trof vooral de mensen die in hun
werkluile handen kresen. In Assen woon-
den weinis boerenkneihren en fabrieksar-
beiders. ,Aisenaren droegen op het werk
meestal een witte boord of een uniform en
de kans dat zij hun baan zouden verliezen,
was minimaal. Er zat aan het eind van de
maand hooeuit iets minder in het loonzak-
je... Dus kdnden de klanten blijven kopen
en bleven de gevolgen ervan - geholpen door
de sroei van het aantal klanten - voor de As-
ser middenstand beperkt.

In de loop van de jaren twintig begonnen
Bareld en Antje zich terug te trekken ten

11

Tiny en Bonnl uan der Wen (circa 1930).

gunste van de drie kinderen Tiny, Bonny en
Nico die de zaak zouden overnemen. Rond
1930 had de nieuwe generatie het roer fei-
telijk in handen. Antje overleed in 1934,
Bareld zo'n tien jaar later.

Zoon Nico interesseerde zich van het begin
af - zie het citaat uit de brief die hij uit
Utlecht stuurde - voor nieuwe ontwikkelin-
gen in de branche. Het meest duidelijk is de

.:t:,::.:,,rltt:t:t:t::l

De winkel omstreehs 1930 met links uooraan Antje uan der Wen en tussen de dames rechts Bare/d uan der Wen
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aanwezigheid van Nico merkbaar in adver-
tenties van Van der Veen. Hoe verder de ia-
ren derrig vorderden. hoe duidelijker srem-
pel Nico op de reclame van de firma
drukte.
In een advertentie als deze kun je hem bijna
zelf aan het woord horen...
'U hoopt heden in de Oude Landschap de
meest modern(, correcte beerenkleeding iie ge
U wenschen hunt: zoowel gemaaht ílt ,aá,

maat. Koo?t kwaliteitskleeding, koopt bij Van
cíer Wen.'

Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 had
de zaak in totaal acht man personeel. Naast
de drie firmanren Tiny, Bonny en Nico van
der Veen waren dat de winkelbediendes
Klaas de Boer, Egge van Dijken en Jan Min-
nema, kleermaker Knispel en hulp Grietje
Meints.

OM TE OVERLEVEN

Nico van der Veen was niet gewend om zich stii te houden, een eigenschap die hem
in de oorlogsjaren regelmarig aanvaringen bezorgde mer de bezerrer. Op l4 iuli
1942 werd liij gearresÉerd oplerdenkin"g van berrókkenheid bii her drukken van de
bezetter niet wilgevallige pamfletren. M"en brachr hem over naar de gevangenis in
Arnhem.

De brieven die hij van daaruit schreef zijn bewaard gebleven. Naast mededelingen
van huishoudelijke aard - 'Ik weet niet of het mogelijk is maar anders zou ik graag
wat boter onwangen, een paar doosjes cigaretten,"l pakje rooktabak (niet shap ei
bijv. 10 sigaren --bevatten zijn brieven tlheologische goede raad mer een indiïecte
boodschap-:'Laat de kinderen nog ns..n pr"i- leeËn, bijv. Psalm 25: 2 en I0'.
Vers 2 vaÁ Psalm 25 eindigt m.t' 'L^te.r mijÀ vijanden niet óver mij juichen'. Verder
gaf hij in zijn brieven die met het wasgoed mee naar buiten kwaÁén, nauwgezerre
instructies voor de winkel:
'Op de laame pagina uan I onkostenboeh staar een ramin{ mer D0tl00d uan het derde en
uierde hwarta'al.-Binnen die perhen probeeren te bliiuen,"al 

"o? 
dot niet helemaal hun-

nen. De Boer kan de uoonaíd per l-augustus uitrekenen, dan zie je tneteen wat de uer-
koop kan lijden.'

Korte tijd later kwam van der veen weer vrij en kon hij naar Assen terugkeren. Pas
ver na de oorlog werd bekend dat ijzerhandeiaar Jur Boíten van de Vaartldie samen
mer ziin zoon Bob tegeliik mer hem gearresteerd was. de Duirse ondervragers ervan
had weten te overtuiqin dat Nico van"der Veen en Bob Boiten nier schuldÏe waren.
VoorJur_Boiten zelfbegon een lange rochr langs kampen in Nederland.ï Dri,r-
land die hif nier ouerlee-fde. Viak vóor de bevrijding, in .arrt 1945 kwam er een
einde aan de uitputtingsslag die hij had moeren leveien.

Ruurd Vanderveen herinnert zich het verhaal hoe Nico van der veen rerug uit Arn-
hem in de oorlog de draad zo goed en kwaad als het ging, weer oppakte: "
'Meestal had uaàer in de oorloi wel iets ex*a3 dat ,oidrï punten'o'nder de toonbanh
uerkocht hon worden en waar jtr iemand mee kon helpen. l-irr waren dagen waarin za-
helijk succes als uanzelf naar de achrcrgrond uerhuisde. Her ging erom íe ouerleuen. Er
werkten rl(n nogtwee mrxn pffsoneel in de winkel, De Boer á tl4inre,na. Vader beloof-
de ze zijn laatsíe cent in diieën te zullen delen. Dat werd prompt een familieuerhaal.
Mijn bíoer Jan, die uan na de oorlog is, heert jaren later uàder wel 'ns geuraagd hoe je
zo'n cent in drie stuhjes moest zagen.'



la

Uw hypermoderne textielsupermarkt
Vanderveen
De periode 1945-1967

De oorlog uas uoorbij, maar ltet duurde nog minstens uijf jaar uoor de ergste

scltaarste uas oltgeheaen en de disnibutiebonnen niet meer nodig utaren. Sqtul-

len utaren er weinig, ideeën en plannen des te meer.

Nico van der Veen biivoorbeeld droomde
van een nieuwe winkeÍ, nieuwe producten,
nieuwe distributiesystemen, nieuwe klan-
ten, groei, nieuwe mogelijkheden, nieuwe
kansen. Als er één land was waar hii net als

de meeste andere Nederlanders in áie jaren
naar op keek, dan was dat het Amerika van
'the American dream'.
Van der Veen droomde van een sroot 'Ame-
rikaans' warenhuis en iiet zijn iaam alvast
'ver-amerikaniseren': Vanderveen in plaats

van Van der Veen. In een briefuit 1947 aan
zijn relaties verduidelijkte hij: één naam
met één hoofdletter.

Als ie door de Drentsche en Asser Courant
,r"nïl"k na de oorlog bladert, dan springen
de advertenties van Vanderveen er meteen
uit. Ze zijn anders van toon, directet meer
recht-op-de-man-af. Ze waren Nico Van-
derveen ten voeten uit.
In f947 kocht Vanderveen de huisjes van

Vanderueen ulah na de oorlog
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Aduertentie eind j aren ueertig

achterbuurvrouw Zuidema aan de Alteveer-
srraar (regenwoordig de Weiersloop). Ter-
wiil Assen jarenlan{ regen de 'Doorbraak'
tussen de Cedempte Singel en de Kolk aan-
hikte, realiseerdé Vandérveen ziin door-
braak van de ene dag op de anderê. Achter
de winkel aan de Kruisrtraat kwam een
'lichthal' naar her voorbeeld van de srore
warenhuizen. Vanderveen kondiede hét zo
aan in de kranr:
'Vant/erueen heefi er 153 uierbante meter
ruimre .bij gekrlqe1. De of,ciële opening uan
dcze nieuwe aJdeling moer nog euen wort/en
uirgesrelcl. omdat de\erimrrrïng nog nier ge-
reed is. maa r roclt wil deze u u breld jng ", 

u
reeds zeggen, dat (J ueel en ueel *rr, Ëro",
krijgt. In bedclen, matrttssen, ledikanten, di-
uanbedden. opklapbedtlen. wiegen, kinderle-
dikanrcn, delecns,' gordijnen. uToerbedekki ns.
De prijzen zijn laag gaield, de kwalireir hoà/.
Kon kijken... her is Uw uoordeel. Ga prarin
met Vnnd(ru(cn.'

Op her gebied uan de derailhandel las Ne-
derland na de oorlog beslisr niet aan"kop.
De eemiddelde Nedérlandse winkelier wàs
uit op een maximale winsr per eenheid pro-
ducr, omzerve rgroring als zódanig leek hem
veel mlndef te lntefesseren.

Alscheld
ngtnen ltan een ttoed. . .
cdt Eenigeetr he I zlvaar! Zoo,r verrrouwoc.
oude hoed wordt een onatscheidelijke vriend,
i{aaÍ..,.dc wereld beoord€€lt U nar.Uw
litÊrlijk: En bovendien: en nieuwe hoed van
\'.nCe4ecn zii U dÀdelijk cven prettig als U*
,tr:zclligo ouda! I(ont eens een keuze d@n uil
ónzen enoÍn1en voorraad vandcbekendebinnen.
irndrche en lithcemsche merkeh. Ze kolten
lJ slechts d.ie puntenl

F-IRMA B. H. VÀNDERVEEN

KturssTRAAt tt ASSEra 2583

In rle achtertuin bA 
-het 

uufiigl1rig best.zdn-ultn de zaak in 1947 met zittend u.l.n.r. Klaas rle Btter, Tiny, Nico
en Bonnl uan der wen en Jan Minnenta. Staande in het midden administrateur Jan Prnnger.
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De lichthal (circa 1950).

In de Verenigde Staten daarentegen was al
in de jaren twintig een grote modernisering
van de detailhandel besonnen om zoveel
mogeliik re profiteren vaá de nieuwe massa-

productie: lage inkoopprijzen door grote
hoeveelheden tegelijk te nemen, vervolgens
zelF proberen de koste n zo laag mogeliik re

houden en proberen veel re verkopen dank-
zrj een concurrerende prijs. Dit was de voe-
dingsbodem voor'hypermoderne' fenome-
n.rirk de zelfbedieníngswinkel en de super-
markr mer z'n brede assortiment en grote
verkoopvloeroppervlak.

Het Amerikaanse principe van 'lage winst,
hoge omzet' werkte in het naoorlogse Ne-
deiland vooralsnos niet. Nederlaád was
voorlopig nog een lánd in opbouw. De wel-
vaart had in de jaren vijftig de gemiddelde
Nederlander nog niet bereikt: meer dan het
strikt noodzakelilke kon hij zich toen nog
nlet Dermltteren.
De manier waarop de Nederlandse midden-
stand - al voor de oorlog - op de massapro-

ducrie inspeelde, *as door middel van in-
koopcombinaties: samen inkopen tegen
schárpe prtlzen. Vanderveen was aangesloten

Aandeel uan t/e B.H. Vanrlerueen N.V, uitgegeuen in
I 952.

f 25o.

B. H. VANDERVEEN N.V.,

Bewijs van Gewoon Aandeel

groot twe€ hondcrd en viiftig gulden

ril NAvE vÁN: 'ttl.h+, .," -Jn,"'-eatr.--a-,,'-'

r\u.=+ f 25o.-



EEN BLOKJE OM...

Op de luchtfoto uit 1938 ziet u hoe Vanderveen sinds 1922 langzaam maar zeker het blok tuss
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bij de Coóperatieve Inkoopvereniging'On-
derling Belang' in Amsterdam.

Al heel snel stortte Vanderveen zich en-
thousiast op de mogelijkheid van het in zijn
ogen extra profijtelijke eigen melk waartoe
hij de naam Nobletex had laten vastleggen.
In een brief aanzrjn dochter Nanny in Aus-
tralië uit 1954 vertelt Nico Vanderveen
over zljn eerste Nobletex-lakens:
'We krijgen ultn een urtn lnze oudste fabri-
kanten een prima hwaliteit lakens en slopen
uerpakt in cellophaan met ttLtee blauwe band-
ies eromheen en daarop 7 merk Nobletex ge--drukt. 

Bouendien een-gr*rrrn etiket op ieáer
laken en iedere sloop. Dus eindelijk is dat
uoor elkaar: écht Nobletex: uan Vanderueen,
de zaak uoor iedereen.'

Jullie leennen wellicht het merk Cinderella
uan de lahens en slopen uan Spanjaard in
Borne. Span jaard wilde ons 'key-dealer' uan

Cindereila maken. We hebben c[e hele fabriek
in Borne, taaar 2000 mensen tuerken, beke-

leen en toen uoorlichting gehad ouer de propa-

Eind jaren uijfiig ontwikkelde Jelle Vanderueen - in
nauolging uan ríe Bijenkolf- een apparaat 0m u00r-
werpen in de eta/age te /aten bewegen.

ganda die men zich uoorstelde te gadn uoeren
met etalages en folders. I Was wel heel aardig,
maar heí kost natuurlijk geld en je maakr au-
tomdt isc/1 reclame uoor een merk dat uitein-
deliik oueral te koop is. We wisten toen al uan
onàe Nobletex, màar claarouer hebben we in
Borne,Kezwe{en. lVu hebben we onlangs ge-
zega daí w( I nter aeaen.

Ook in zijn brieven was Vanderveen een be-
vlogen verteller. Als iets hem niet aanstond,
toonde hij op papier evenveel emoties als in
werkelijkheid. In een brief, eveneens aan
Nanny in Australië, maakte hij zich gewel-
dig kwaad over de ambtenarij van Ambone-
zenzorg. Vanderveen had zeer hartelijke
contacten met de Molukkers die sinds be-
gin 1951 in het woonoord Schattenberg
verbleven. De zorg echter waarmee de Ne-
derlandse regering hen meende te moeten
omringen, daar had hij geen goed woord
voof ovef:
Ambonezenzorg geert t/e Ambonese urouwen
geen geld of een urije bon, maar ze gebied.en
dat een urouw mlet kopen: 2 camisoles, 2 di-
rectoires en 1 onderjurk Je begrzjpt dat een

urouw die sarong (n kabaja draagr. geen Eu-
ropees ondergoed uerlangt. Ze koopr dus; cen
'blole' katoen. We geuen dus katoen. Daartoe
leueren tae eerst het'uerlangde' ondergoed af
bij de kampbeheerder. Deze connoleert het
pakket tmet behulp uan contoleurs en inspec-
teurs.') en leuerr her af bij de urouw en deze
brengr her pakker keurig bij ons Ierug en
krijp haar katocn mee! War een werk! De
Am-bonezen n0em(n het 'cle schijnpakherren'.

Jwllie begrrjpt hoe duiuelsch ik ben!'Onder toezicht uan zijn urouw Aagie begroet Nico
Vanderueen enkele klanten (circa 1950).
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AanÈomst Sinterklaas in de Kruisstraat (195O.

In 1951 had Nico Vanderveen ziin rwee
zusters uitqekocht en kwam er offióieel een
eind aan de Firma B.H. van der Veen. De
Vanderveen NV die ervoor in de plaats
kwam. kende aandelen op naam. Vander-
ueen had ze weren onder ie brengen bii Fa-

milie en bekenden en bij een 
"".tá1 

kl"Áten
waar hij in de loop van de jaren een goede
relatie mee had opgebouwd.
De nieuwe rechrsuórm uerschaÍ:re de onder-
neming Iarer veel meer expansiemogelijkie-
den dan de voor de middensrand in die tiid
gebruikelijke firma-srructr-rur ooit had kuí-
nen bieden.

Na de doorbraak naar de Alteveerstraat
werd de zaak van Vanderveen in de iaren
erna regelmarig uirgebreid. Her oorspron-
kelijke pand uin Eà-rnn had een opper-
vlak van zo n 100 m'en in 1947 was her ro-
raal op zo'n 400 mt gekomen. Toen Van-
derveen in 1965 *ageimakerii Dijksrra aan
de Alteveerstraat erSij kocht, was het totale
oppervlak van het bedLijf zo'n 1000 m..
Daarmee was het bedriif de rwee van ouds-
her grootste oude Asser winkels - Thomas

""tr 
áe Marktstraat en Postema op de hoek

van de Croningersrraar en de Oudesrraat -
in grootte gepaiseerd.

Tn de loop van de jaren vijFrig en zesrig deed
de derde generarie Vanderveen ziin inrrede
en k*amàn achrereenvolgens An'ner, [elle,
Tineke. Klara, Ruurd, JoÈe, Siebren .Á Jan
ln oe zaaK.

In zijn advertenties was Vanderveen zijn be-
drijf naar de mode van die tijd 'Tèxiielsu-
permarkt gaan noemen. Her waren de ja-
ren waarin zaken als Brons, Scholren. Wi-
bra en Zeeman naam gingen maken mer
goedkope textiel uit de lagelonenlanden die

Tineke en Klara Vanr/erueen shotuen nieuwe Ameri-
kaanse lingerie (circa 1960). Tineke was tot 1967 be-
trokken bij in- en uerkoop uan textiel en mode.
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ze verkochten in eigen zelfbedieningszaken
met minimale kosten. Vanaf het beein van
de jaren Testig verspreidden de filialen uan
deze 'textielsuoers' zich ais een olievlek over
alle srote en kleine Nederlandse steden.
Eigenlijk zou je in het rijtje 'moderne rex-
tielbaronnen' met namen als Loek Brons en

JanZeeman ook de naam van Nico Vander-
veen kunnen zetten. Alleen had hij er geen
belangstelling voor om zoveel mogelijk za-
ken op zoveel mogelijk plekken te krijgen.
Vanderveen wilde één zaak op één plek: zo
groot mogelijk met een zo breed en diep
mogelijk assortiment. Halverwege de jaren
zestig begint dan ook een nieuw hoofdstuk
in de eeschiedenis van Vanderveen.

In 1962 werd deze ingang aan de Aheueerstraat ge-
opend.

Aduertentie begin jaren zestig.

U ZIET WAT U KOOPJ

Bij Vanderveen ziet U koopt ... Iet op

lq
(

U wat

frr HIEle\rr
o

Zeltbediening, eeltsele ctie, zelÍkcus

,.-2-g snelverkoop
$anderveon tantastiseh voordelig
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W'arenhuis Vanderveen naar het
Koopmansplein
De periode 1967-1985

Wie aoor de oorlog uit Assen was wegegaan en er ?as haluerwege de jaren zestig
uoor het eerst weer terughwam, zou zich onmiddellijh weer tltuisuoelen in de
stad.

Natuurliik. de meeste winkels hadden een
nieuw verle gekregen, een aantal winkeliers
had de voorgevel met strak plaatwerk ge-
moderniseerd en hier en daar zag je zelfs
een nieuwe naam op de gevel, maar écht
iets veranderd... Nee, eigenlijk leek er in die
dertig jaar nauwelijks iets gebeurd.
Natuuriijk, Assen had zijn Doorbraak ge-
kregen, maar wie in de jaren zestig nog
dacht dat je door het doorgaande verkeer
door een ander deel van de binnenstad te
loodsen iets ooloste. maakte zich zelfs in die
tijd al een beeije belachelijk.

Er moet overigens ook bij gezegd worden
dat er in die jaren weinig middenstanders in
Assen waren die ie over deze 'achterstanden
hoorde klagen. Éet inwonerral groeide vlot
door naar 30 duizend in 1960. Dankzij de
auto wisten de mensen uit de omgeving de
stad gemakkelijker te bereiken en langza-
merhand kregen we het in Nederland met
z'n allen dooi de toesenomen welvaart een

stu[< beter.
Feitelijk ging her best goed met de Asser
middensrand en zoiets gedachten winkeliers
bii voorkeur in stilte. \Taarom elders s1a-

V/ vANDERvEEN

Autouerheer in de Kruisstraar eind jaren zestig
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Nico Vanderueen maakte eind jaren zestig deze tekening uan het Asser centrum om zijn ideeën kracbt bij te
zeïten.

Tijdens ríe Israëlweek in 1967 ontuingNicoVanderueen uan LéVos namens r/e joodse gemeenschap in Drenthe



pende honden wakker maken? Het feit dat
Nico Vanderveen zich in dit milieu zo on-
derscheidde van de meeste andere onderne-
mers, zegt minstens zoveel over de anderen
als over Vanderveen.

Het sienaal dat Assen definitief een andere
koers insloeg, werd in mei 1962 in de plaat-
seliike pers breed uirgemeten. Het Asser ge-

...nréb.rruur preseireerde her Plan Uit"leg
Kern (PUK) dat ten noorden van het oude
stadscentrum een nieuw centrum moest re-
aliseren. Een nieuw centrum dat de stad een
nieuw gezicht zou mo€ten geven.
Het was uitdrukkelijk een van de uitgangs-
punten van het plan om het groowinkelbe-
drijf naar Assen te halen. Sterker, daar was
het gemeentebestuur toen al mee bezig,
want men was al anderhalf jaar in gesprek
met V&D-voorman Anton Dreesmann.
Op het oog werd het na de presentatie van
het PUK-plan lange tijd stil rond de pian-
nen. Schijn bedriegt, want achter de scher-
men werd er vriiwel voortdurend onder-
handeld mer V&Í), Albert Heiln, C&A en
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de HEMA over hun komst naar Assen. Be-
halve over dc grondpriis gingen de gesprek-
ken over de órslui'ting ï"n"h.r ge-biËd .n
de parkeermogelijkheden in het noordelijk
centrumdeel.

Pas eind 1966 werd in de stad bekend dat
gemeente en grootwinkelbedrijf het al een
hele rijd daarvoor in principe eens waren
geworden over de grondverkoop. Een storm
van protest stak op; zowel tegen de manier
waarop de plannen buiten de plaatselijke
middenstand om tot stand gekomen waren,
als tegen de gevolgen van het feit dat de
piannen het centrum feitelijk in tweeën
deeiden.
Een citaat uit een anoniem ingezonden
brief uit de Drentsche en Asser Courant van
die tijd:
'In Assen wordt met twee maten gemeten. In
tegenstelling met andere steden, waar het
grootwinkelbedrijf zich euenltls de midden-
stand ze/f een plaats moet ueroueren, zeg her
college uan Assen: Zie hier uw bouwterrein,
zie hier uw parkeergelegenheid, zie hier uw

! ii:

Willl en \Yilleke Albeni kwa'nen in l968 de Platenbar uan Vanderueen openen
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Stoet ruiters in d.e Tunesiëweeh in 1969.

kopersstroom tuelke ten geuoke udn de noeste
aíbeid uan de bestaanle mi1denstanders tot
stantl is gekomen en u)daruan iullie nu pro-
fireren. Àls her dan bij jullie (ils rrekherí) re-
genr. dan zal her bij-àe middensranders ook
nog wel tuat druppelen.'

Nico Vanderveen realiseerde zich dat uit-

breiding en modernisering van het Asser
winkelcentrum noodzakelijk waren om As-
sen als regionaal koopcentrum re posirione-
ren. Hij ageerde echter fel tegen de plannen
van het gemeentebestuur, omdat ze in zrjn
ogen niet uirgingen van een geïntegreerde
binnenrrad. Al"leà een goed dJordacËr plan
waann urtbrerdlng, moclerntseflng en aan-
sluiring bij de hisrorische waarden samen-
kwamen, zou de ambitie van Assen om hét
koopcentrum van de regio te worden kun-
nen waarmaken, betoogde hrj in 1967:
'Plannen ak het PUK-plan stagneren de ont-

| , i.wikkeling in her huidige koopcentrum. War
moet men doen? Wachten met uerboutaen?
Wachten met uitbreiden? Of eenfliaal op een
steenw0rp afitand uestiR(n. war naruurlijk ie

',, írctnsle zeirmoord ts. wattr0m de groortutnkel-
bedrijuen- op een leluit'je? Waarom de discri-
minerende opmerhing'dan druppelr her bij de
anderen we['? Her m-idden- en- [leinbedriíf in
het huidige koopcentrum is energiek en dàad-
krachtig,"dat wordt elke dag -*ondanks alle
wanbegrip - bewezen door uerbouwingen,
uit bre idingen en mo dern is er ingen.'

In 1972 tuerd het pand uan de frma Janssen afgebro-
hen ter uoorbereiding uan de uitbreiding aan de
Kruisstraat.



Feitelijk was Vanderveen de eerste in Assen
die zich realiseerde dat de aanval de beste
verdediging was. Nog een citaat uit hetzelÊ
de Gezinsblad-interview:
'We hebben, aldus de heerVanderueen, in Eu-
ropa nlg niet zo'n textielzruk geuonden die zo
modern zp{ezet en gemechaniseerd is als Tèx-

rielsupermárkr Vanlerueen. Al komen er uijf-
tien'keer zoueel mensen als nu, dan loopt a[les
nog gesmeerd. \Ye hebben er nu een 

.bourique.
een entresol en een eerste etage bxJgekregen,

mnltr tue zijn nog lang niet aan het eind uan
ons bouwlatijn.'

De stratesie van Vanderveen richtte zich
.rop ,roor-ri.hzelf in Assen en de regio een
plaats in het hoofd en het hart van de con-
sumenten te verwerven. 'Positionins' heet
dar in de marketineboeken: de communica-
tie zo inrichten daide consument je kent en
herkent.

Reclamegoeroe Hans Ferree noemde Van-
derveen in een artikel in het Handboek Sa-

lespromotion als voorbeeld van een succes-
volle toepassing van het positioningsprinci-
pe. Het beleid van Vanderveen is erop ge-
richt geweest het imago van 'textiel' en

z)

'keiharde aanbiedineen' om te vormen naar
wat het best omschreven kan worden als de
'Biienkorf van het Noorden', aldus Ferree.
Het ging erom dat, als het grootwinkelbe-
drijf op een gegeven moment echt in Assen
zou neerstrijken, de consumenten hier zo
ver zouden moeten zijn dat ze bij het woord
'warenhuis' onmiddelliik aan Vanderveen
dachten. Ferree: '\7aníeer je eenmaal als
eerste zo'n plaats veroverd hebt, dan wordt
het voor de achtervoleers ontzettend moei-
lijk om je van die plaats te verdringen.'

Jaar na jaar groeide Vanderveen. Gerenom-
meerde Asser bedrijven als Hiemink en

Janssen werden letterlijk de zaak binnenge-
haald, de halve Weiersloop kwam achter de
wesrgevel van Vanderveèn terecht en de
aankóop van het pand van Bertram vormde
in 197È het begin van een reeks aankopen
aan de Marktstraat. Aanvankelijk leek het
bedrijf zich letterlijk als één groot winkel-
blok in de binnenstad te ontwikkelen. Later
kwam men hier op terug en werden de
oude winkelsevels aan de Marktstraat en de
Kruisstraat béhouden.
Rond 1970 namen Jelle en Ruurd Vander-
veen de dagelijkse leiding van het bedrijf

Siebren Vanderueen (rechts) kijkt toe bij het simultaan-dammen uan Jannes uan derWal.
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De aankoop uan hetpand uan Zandbergen zorgle in I9B5 uoor deJelbegeerde ingang aan het Koopmansplein

over. Vader Nico Vanderveen rrok zich ee-
leidelijk aan rerug uit de zaak. Hij overléd
rn 1987.
Ceheel indachtig de posirionins-rheorie
werden vanaf hei eind van de jaËn zesrig
nieuwe afdelingen mer grore evenementen
het warenhuis-binneneéhaald. De italie-
week bracht de espressóbar, de Israël-week
introduceerde de càsmetica-afdelinq, de Tir-
nesië-week opende de cadeaushopl aan de
Canada-week hield Vanderveen een mu-
ziekafdeline over.
Steeds reisàe de ambassadeur in kwestie af
naar Assen om de fesrivireiten re openen en
had Vanderveen wel een srunrie áchrer de
hand om een plekje op de voorpagina veilie
re stellen. 'TriÊfic builders' heren ie in marl
ketingtaal: meisjes in bikini op kamelen door
de stad, een deel van een Bóeine 747-cabi-
ne in de winkel, dam- en schaalisimultaans
met de wereldkampioenen, Aziatische oii-
fanten in processie door de straten, de groot-
ste sjoelwedstrijd aller tijden: spraakmáken-
de gebeurtenissen die bif dragen'ror het beeld
dat de consumenr van een bedriiIheefr.
Jelle Vanderveen vertelde Hans'Ferree over
hun 'traffic builders':

Aduerteren cloer iedereen, dat is niet {en0e{
om in kone rijcl een poed beeld uan iezílf oueT
te dragen. Voàral nià als, ue,el mensin je"alleen
maar hennen uan textiel, dan m.oet eí wat ge-
beuren uoor ze ttccepteren dat ie nu ook een
grote speelgoedaJdeling hebt. Daarom hebben
wij hier..in samenwerking met fabrikanten
uan spellen middagen geirganisierd wdaroD

+ jlugd hier,spelle,íja Fon ípelen. We hebbetn

,oe,/wedsrrrJd(n gehouden en een exposirie an_
t rek spe,elgoed gegrga n iseerd...Dat zij n di ngen
aadr a( p(rs ook ouer sclJullt, waar ou(r {e-
sproken wordr en zo berci.k.je ueel uluge.r àar
tle mensen bij de naam Vanderueen ook aan
speelgoec/.r/eiben, dan wanneer je a/leen maar
met spee lgo ed aduerteert.

De aankoop van het pand van Zandbereen
zorgde in [qS5 voor de felbegeerde ineínq
aan her Koopman'plein. Op-dar -o,i.nï
was vrijwel her hele blok rusien Kruissrraar,
Koopmansplein, Veiersloop en Marktstraat
in handen van Vanderveen. Met een ver-
koopvloeroppervlak van dertienduizend vier-
kanre meter kon her warenhuis zich spiege-
len aan de grore warenhuizen elders. '
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Zestig gesp eci aliseerde afdelingen
onder één dak

\'ANDER\,EEN
kwalile t en a le keus van de wereld n Assen

Het duurde euen uoor de gemiddelde Nederlander eruan ouertuigd geraaht was

dat utinhelen ook leuh kon zijn. 'Fun-shopping' lteet dat in moderne uinheliers-
taal en anders dan het Engelse woord doet uermoeden, stamt het fun'shoppen
uit Parijs tpaln aoor de eeuuttuisseling al ltet ene na het andere uarenltuis zijn
dcuren opende: Au Bon Marché, les Grands Magasins du Louure, La Samari'
taine, Au Printemps, les Galeries Lafayette...

Voorraan zou Parijs zich vergapen aan de Koopm_ansplein._Mercuriuscentrum en Nep-
mode - de nouveaures - en dé iuxe van de runusplein gestalte kreqen en het oude cen-
warenhuizen. Dankzij het brede assorti- rrum was giplaveid ro-t voetgangersgebied,

ment, de enorme keuze en de overdonde- voldeed Assen aan al deze voorwaarden. As-

rende entouraqe waren de Pariise warenhui- sen ontwikkelde zich tot een van de toon-
zen yan het "begin af een iucces. Aan- aangevende winkelcentra in Noord-Neder-
vankelijk uitsluitànd bij de bourgeoisie die iand.
zich dir soorr luxe kon permirteren, maar
naarmate de stedelijke ïelvaart roenam, Een exact_jaartal is niet te geven, maar het

werd een bezoek aan de 'Sama' meer en moet aan het begin van_ de iaren tachtig ge-

meef een volksvermaak. weest zijn. De Asser binnenstadsplannen
Anders dan het Amerikaanse principe van
'laqe winsr. hoge omzer' srreden in het
Gànd Maeasin.-de exclusiviteir en de en-
tourage o- d. ..rsr. plaats. Théophile Ba-
der. e"en van de opriihrers van tafayetre.
noemde het indertijd de 'Stratégie de.,la
prerre : zorgen voor een zo groot moqelllKe
*ink.l -.i rou..l mogelijË verkoop'vloer-
oppervlak waar je zoveel mogelijk kunt Ia-
ten zlen.

Het zou lang duren voor het warenhuis en
het fun-shoppen een plaats in het hoofd en
de harten van de Nederlanders wisten te
veroveren. Her Magaziin De Bijenkorf had
in de jaren r*inrifi de Hollandsche Een-
heidsprijzen Maatsèhappij Amsterdam - de
HEMA.dus - nodie óm het hoofd boven
water te houden.
Feiteliik duurde her rot ver in de iaren zestig

; 
' ' ' ' 

..t t t*voor de gemrddelde I\ederlander tl,o (oe

vrrle zaterdag) en geld had om te gaan win-
kelen. .En. wáár ging hii winkelen? Daar
waar hij zijn auro kwijt kon. waar een gezel-
lie centrum was en waar voldoende keuze

eÀ verscheidenheid was om een paar uur
door te brengen.
Toen in dJ loop van de jaren zeventig

ArchitectJan Koops gafde nieuwe geuel aan de Kruis'
straat uorm.



Jelk (linles)
en Ruurd
Vanderueen
tijdens de
Griekse
week in
1 9BB.

Opening uan t/e
expositie 'Bentheim

door een Drentse
bril' in I 98B.
Links Ruurd en Joke
Vanderueen, rechts
dominee Jeuring.

Jan Vanderueen (/inbs)
is sinds l968 uerant-
woorde/ijk uoor de mu-
ziekaJtleling uan het
uarenhuit rechtr zijn
urouw Gezina en Gert
Jan Gjaltema.
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Italiaanse weken in 1990: links Jelle Van-
derueen, recl.tts uan de auto KlaraVander-
ueen, mern Blom, S. Feitsma en H. Blom.
Beide laatsten waren indertijd bij de oprích,
ting uan de N.V betrokken en sindsdien
waren ze als commlssaris aan het berlrijf
uerbonden.

De Amerikaanse weken in het
uoorjaar uan 1996, ruet u.l.n.r.
Ruurtl en Jelle Vanderueen, de
Ame ri k aanse consu l-ge n eraa /
S h ear b urn, u i ce -co nsul S c hutte
en Nico Vanríerueen jr.

Rechx aan tafel
de ulerríe generatie
Vanderueen, u.l.n.r
Alca Korenhof-
Vanderueen, Rie-
nus Van,;l.erueen ..u

Itrico Vanderuern
jr., in gesprek net
onder ander mr.
Nico Vanderueen
(1 996).
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Architect Herman Hertzberger in gesprele met de broers Vanderueen (l996)

waren uitsevoerd en alle bekende filiaalbe-
drijven hidden een plaatsje in het nieuwe
centrum gekregen. Op dar moment gooide
Vanderveen het roer om. Ondanks al die
nieuwe winkels in Assen was er op dat mo-
menr eigenlijk sprake van uerschràling, eva-
lueerde Jelle Vanderveen in een interview
met Manasement Têam in mei 1996:
'Zo langza*nerhand was er rcn udst stramien
zntstaan hoe een winkelcentrum er in de ogen

uan de proiectontwikkelaars uit moest zien.
Maar ie smaken uan de clnsument zijn te'
genwoordig juist heel diuers. Daarom kun je
beter zorgen uoor een mixture.'

De nieuwe filosofie van Vanderveen was het
gespecialiseerde warenhuis waarbij nadruk-
kelijk teruggegrepen werd op de Parijse wa-
renhuistraditie van een breed en diep assor-
timent. AIs orsanisatievorm echte r werd de

Amerikaanse ióint-venture gekozen. Per af-
deling werd uitgekeken nrrï ..r-t sterke, ge-

speciiliseerde pirtn.t, het shop-in-shop *a-
renhuis.
Vaak eing her hier om inkooporganisaties
die eei bËproeFd franchiseconcept-inbrach-
ten; in de lbop van de jaren hadden de oude
inkooporganisaties zich ontwikkeld tot in-

én verkooporganisaties. Ook de samenwer-
king mer filiaalbedrijven mer een passend
pro-fi el en gespecialiseerde kleinere onderne-
mingen pàsre goed in de nieuwe filosofie
van Vanderveen.

Met de nieuwe koers van het bedliif pro-
beerden de sebroeders Vanderveen de uoor-
delen van hit warenhuis, waar je als klant
anoniem en ongestoord kunt rondlopen, te
combineren met de voordelen van de speci-
aalzaken met een grote keuze en vakbekwa-
me bedienine. In een interview met het
blad Têxtiiia vertelde Ruurd Vanderveen in
1987:
'Van textiel wet€n Lue urij ueel af maar bij-
uoorbeeld niet uan dierenbenodigdhed.en of
{roenten en fruir. We zijn nier zo eigenwijs

ir*rrtr o* Vor roch al[emaal zelf tí willàn
2orr, *aar we hebben specialisten in huis ge'
haald. Zatuel met leleine zelftandigen als,met
grote frrmai zijn we samenwerkingsuerban-
7r, iongrgoon-. Als we een idee hebben uoo,
een bepialde afdeling, zoeken we daar dejuis'
rc paírneruoor. OpVie manier sniidt hei mes

oi, r*r, kanten. \Yii halen kennii en diuersi'
teit in huis. Vooral iat laatste is erg belangrijh
uoor d.e aantrekkingskracht uan een Lu/l.ren'



huis. En de betreffencle ondernemers bieden
we de loop uan ein groor warenhuis. Zo uer-
srerh ie e[kaar.'
Samen vormen de ruim zcsrig joint-venrure
aFdelingen een geheel dar meèr is dan de sa-
mensrellende delen. ln NRC HandelsbÍad
van 12 december 1996 noemde het IMK
Vanderveen een'leerzame uitzonderins'
tussen de 'verblokkerisering' aan de ene
kanr en de detaillisr 'mer een blik zo breed

x}"rrtjr 
eigen winkelruit' aan de andere

In dit krachtenveld heeft Vanderveen zich
de afgelopen jaren verder onrwikkeld en het
bedriif blijFr gewoon ziin eigen sans saan.
Nier volgens"een uirqekiená'-"rr,Ëtílrn'.
maar kijlend in de i,inkel, luisrerend en
pratend. Veel pratend.
H.t meert recènte voorbeeld van deze aan-
pak is de glazen pui die architect Herman
Hertzberger als een enorme serre het Koop-
mansplein op bouwde. Jelle Vanderveên

3I

vertelde erover in het Nieuwsblad van het
Noorden van I februart 1,997 :

'Het klikte meteen met Hertzberrer. We wa-
ren het direct eens. Her moes! een uolledig
transpdrltnt( geuel worden. Een etala{e uoír
de winkel. Ain de buirenkanr moer ziïhrbanr
zijn wat die mensen daar bij Vanderueen
a0en.

Geen modieuze baksteen-gevel met beton-
nen boogjes. maar een modie grore 'eralage'.
Geen piojectonrwi kkelaarsráhtl ii n igheid.
maar ruimte voor toeval. Honderd iaai Van-
derveen bewrjzen de mazzel .'an áe koop-
man. 'Het kwam gewoon op ons pad', ver-
telde Ruurd Vanàerveen in het interview
met Manasement Team.
Inmiddelsls de vierde seneratie Vanderveen
het warenhuis binnenlekomen om verder
te gaan met wat hun Jvergrootmoeder een
eeuw geleden al duidelijk zag: In Assen is
toekomst voor e€n winkel ..1

De 'etalage' uan Herman Hertzberger anno 1997 (foto Bert wnnib, euenak foto uolgende pagina)
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TARENHUIS VANDER\IEEN ANNO 1 997

. Amici

. Audio-video Jongnans. BB Stoffen

' BeJden.peciali.r
. Beenmode i Sokkie
. Bloemenafdeling
. Blom Damesmode
. Bruna Boekhandel en rijdschriften
. CD afdeling
. ClippieKinderkapsalon
. Clips Haarmode
. Coffee Club
. DADrogisterij-parfumerie Koelervi.jn
. De Lampenier
. Dierengilde
. DynabyteComputershop
. Electro-\íitgoed
. Fórster Lingerie en linnen
. Gerard Schepers warme bakker
. Groente en fruit Van Looy
. Halfords
. Hubo Doe-het-zelf
. Tn r erspon
. Inrertoys Speelgoed
. Invito Shoe Fashion

Jan Mager Versspecialiteite n

Juwelier Jan ten Hoor
Kaasshop
L&B Kampeersport
Lapoche Lederwaren
Levi's Corner
Marskramer
Meu
Mister Minit
Pipoos Hobbymaterialen
Prénatal
R&M Kinderkleding
Reisburo De Globe
Restaurant Metropol
Sieradcnafdeling
Slaapkamers
Speciaal Optiek
Splendicl Fótotechn iek en lijstenmakerij
Street One
Unicef winkel
Verkerke postershop
VW-Uinvinkei
\íoninginrich ci ng
Yez-z Vri j cri jd'kledi ng

\.EMNT\TOORDING

De tekst is voor het grootste deel gebaseerd op brieven, foto's en doctLmenten uit de archieven van de familie
Vanderveen en het bèdriifsarchief van Vanderveen.
A1s achtergrondnateriail toor de tekst heb ik onder andere gebruikgemaakt van het standaardwerk Honderrí
jaar graotiinbelbedrijfin Neda4dnlvan Roger Miellet (uitgave Canténa, Zrvolle, ISBN 90-7221 1-60-X). Een
aarciis overzicht van'het I)rentse rvinkclbcdrijfin de altgclópen rcd\\i schetste Theo \flotici in een aflevering

',^n Àh dt dng ,on Gisïeren Drent lte lunga*<'Waander', Z-uil., ISB| , 90-400-0141-3).
Over de nieuwste geschiederis tan de Áser't,innenstad heb ik mijrr herinneringen opgehaald tir Assert tussen

droom en zrrrs (uitgave'Werkgroep Rapport, Asen, 1979).

Rechterpagina: Llduertentie uit de jaren zestig.



flet régent weer loopies

Ziet U maar eens ;

BEDSPREIEN 
Ichenillo I

1 pers. van 29,50 voor 18,751
2 pers. van 37,50 voor 24,751
2 perts. van 35,75 voor 23,50
2 pers..van 31,50 roor 19'?6

4llovernet (vitragel
2 pers. van 19,50 voor 11,95
2 pers. van 14,50 voor 9,95

FLANEL LAKENS
fiO x 22A ...........:... 7,96
150 x 200

FTVENTSE GRASLINNDN
BDDLI\KENS

180 x 235 ......7J6 - 5,75
lË0 x zgr ...... a7s - +,,2s

cilnrnst,. GBASLTNNEN
BEDLAIGÏNS

prachtkwalltett. Na, I x
'w&asen hagelwit.
1ó0 x 240 6,75
160 x 240 7,75
180 x 240 8,75

ll/ie KUSSENSLOPIIN wil
gean kopen moet biJ Van-
dsrveen eens binnen lopen:

2,46-1,98-1,26
WITTE DAM.{ST
TAFELLAKENS

130'x 160 fabr. rest. 5,76
140 x 180 fabr. rest. 6,95
150 x 200 fabr. rest. ?.?6
160 x 300 fabr. rest. 9.?6

Sorvetten. uitzoeken
0,9E - O,zt

PAACFTIGN CESTONNDS
voor gordiJnen en bedspreien
fabr. restanten, 120 cm br.'
van 4,95 nu per meter 3,?5
van 4,25 nu per meter 2,95
van 4,35 nu per meter 1,98

DRESSOIRLOPERS
32 x L32 vanT ,75 nu voor 4,98

BADHANDDOEKEN
fabriekspartij met
klelne foutjes
va 4,25 nu vocr . .. ...
van 3,95 nu voor .,....
van 3,50 nu voor ...,,.
van 3,25 nu voor....,.
van 2,50 nu voor ,,.,,.

8,25
2r95
2,75
2,45
1,95

KINDER,DNKENTJES
zuiver wol. ?o x 90
van 9,?5 voor ..,...... 6,95
LUII]RS nu voor ,..... 0,?9

ZWITSERSE
MARQUISDTTE

pracht kwaliteit met inge-
weven gebortluurde rand
van 4,25 ...,........ nu
van 4.75 ............ nu

Bil Yandereeon: de gróótste [eus, de láágste Drtls!

bii Uandorvoon
('t is nog tnaar een greepl)

WOLLEN DEI(ENS
van gernengde garens in de
juiste sa,rnenstelling
170x22O yan 28,50 voor 21,?6

van 18,95 voor 14,?6
150x200 van22,76 voor 1?,50

van 17,50 voor l?,?6

GE\ilATTEEBDE DEKENS
1.60 x 200 nu 19,95
180 x 215 na 22,76

REISDEKENS (plairts)
uitzoeken .." 19,95 - 12,96

T,FDIKANTEN
1 pers. nu ............,.. 49,?6
2 pers. nu .,...,......... 55,-
TNTDRIEUn,MATRASSEN
1 pers. nu ............... 63,50
2 pers. nu .........,..... 87,60

DTVANBEDDDN
80 x 190 nu ............ 2?,50
90 x 190 nu........,...32.50
HOUTEN LEDIKANTNN

nu voor ......49,75 - 4?.76

KANTDLBEDDEN
1 pers. nu ............... 42,75
2 pers. nu ............... 53,?5

NETMATRASSEN
nu voor .................. 32,75

VLOKMATEASSEN
1 pers. nu ...... 31,25 - 24,75
2 pers. nu ...... 418,50 - 38,25

SCITUIMPLA"STIC
BEDDEN

1 pers. nu ......,.,...... 65,-
2 pers. nu ...,.........,. 95,-

SCHUI]\{BUBBER
BNDDEN

1 pers. nu ............... 119,?5
2 pers. nu ............,.. 1?4,60
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(Een postzegel plakken hoeft niet.)


