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Haarlem & Omgeving

,,In ons bestuur zitten twee onroe-
rend goed specialisten en die verze-
keren dat de kandidaten voor de
overname van het pand in de rij
staan. Ik ga dus niet somberen over
de toekomst van dit enorme pand,
het zal niet lang duren voor het weer
is verhuurd. Deze Haarlemse vesti-
ging behoorde tot de top tien van
goed draaiende V&D-warenhui-
zen.’’
Het rijksmonument zou volgens
Baars in ieder geval weer een win-

kelbestemming moeten krijgen.
,,Appartementen op deze A1-locatie
zie ik niet gebeuren. Misschien kun-
nen er verschillende winkels in het
enorme gebouw komen of weer één
hele grote. Bijvoorbeeld de Bijen-
korf, dat zou ik toejuichen, die win-
kel zou de binnenstad een behoorlij-
ke stimulans geven. Maar ook dat
bedrijf heeft het moeilijk. Het Cana-
dese winkelconcern Hudson’s Bay
wil veertig tot zestig winkels in Ne-
derland. Dat zou een goede partij
zijn, het heeft een mooi en vernieu-
wend winkelconcept. Het is ook een
vermogende partij, die zich wat kan
veroorloven.’’

Aderlating
Centrummanager Fred Postma
noemt de sluiting van V&D een
’enorme aderlating’. ,,Dit filiaal trok
elke dag veel mensen, die een com-

binatie maakten met een bezoek aan
andere gelegenheden in de binnen-
stad. Ondanks de verouderde for-
mule was het een trekker voor de
binnenstad. Ik hoop dat het gebouw
snel wordt ingevuld met een andere
formule, het liefst één groot winkel-
bedrijf. Het zou een slechte zaak zijn

als het langer leeg blijft staan, ik kan
me voorstellen dat andere winke-
liers er dan toch last van gaan krij-
gen. Het pand ligt op een heel be-
langrijke plek in de binnenstad.’’ 
Of Hudson’s Bay daadwerkelijk in
de markt is voor het Verwulft blijft
nog onduidelijk. Eigenaar ASR Vast-
goed wil daar geen enkele medede-
ling over doen. Het verwijst wel
door naar vastgoedadviseur Cush-
man&Wakefield dat namens een
groot aantal eigenaren van V&D-
panden onderhandelt met Hudson’s
Bay. Ook daar wil een woordvoerder
niks loslaten over de toekomst van
het Haarlemse warenhuis uit 1929. 

Schalkwijk
Het V&D-filiaal in Schalkwijk kent
met CBRE Global Investors een an-
dere eigenaar. Ook hier valt geen en-
kele duidelijkheid te verkrijgen

over de toekomst van dit pand. ,,Het
is zorgelijk dat het winkelcentrum
Schalkwijk er weer een leeg pand bij
krijgt’’, zegt Jan Konijn, voorzitter
van de winkeliersvereniging. ,,Maar
de V&D was al jarenlang geen trek-
ker meer, het was een achterhaalde
formule. Wij gaan nu niet met lede
ogen afwachten, wij hebben gedach-
tes over drie mogelijke invullingen,
maar daar kan ik nog niets over
kwijt. Dat bepaalt in eerste instantie
ook CBRE.’’
De gemeente gaat er vanuit dat
CBRE een nieuwe huurder aan-
trekt. ,,De afgelopen jaren is niet
echt in dat pand geïnvesteerd. In die
zin levert dit ook kansen op om het
winkelcentrum Schalkwijk te ver-
sterken’’, stelt een gemeentewoord-
voerder. ,,Wij vinden het vooral heel
naar dat het personeel van beide ves-
tigingen nu geen baan meer heeft.’’

Volgens Frans Baars van de VEBH staan kandidaten voor warenhuis aan Verwulft in de rij

’Geen lange leegstand V&D’
Henk Geist

Haarlem ✱ De leegstand van het
monumentale V&D-warenhuis aan
het Verwulft zal niet lang duren.
Dat is de stellige overtuiging van
Frank Baars, voorzitter van de ver-
enigde eigenaren van winkelpan-
den in de Haarlemse binnenstad, de
VEBH. 

La Place
Met de sluiting van het
V&D-filiaal op het Ver-
wulft is Haarlem ook een
goed draaiend La Place
restaurant kwijtgeraakt.
Het La Place restaurant
Dreefzicht aan de Fontein-
laan is overgenomen door
Jumbo en blijft gewoon
open.

Marianne en Kick van der Weele sta-
ren door de ruit bij de V&D naar bin-
nen. In het donkere winkelpand
hangen nog tassen en jassen. Zo
moet het er vroeger ook uit hebben
gezien. Toen ze als kleine kinderen
langs het grote warenhuis liepen en
gebiologeerd naar de etalage van de
V&D keken. Marianne: ,,Vooral met
Sinterklaas. Dan waren overal bewe-
gende Zwarte Pietjes en Sinterklaas-
jes. En er reed een trein. Ik stond als
kind een tijd lang te kijken met mijn
neus op de ruit. Veel mensen trou-
wens. Totdat mijn moeder me riep
dat ik moest komen.’’
In de etalages is nu niets meer te
zien. Waar voorbijgangers zondag
nog langs poppen liepen gekleed in
de laatste mode, wandelen ze nu
langs vier grote witte vlakken. Mari-
anne: ,,De belangrijkste spullen
hebben we al maandag in dozen ge-
stopt. Toen we dat moesten doen,
wisten we het eigenlijk al. We gaan
niet meer open, zei ik tegen Kick.’’
Het echtpaar is voor de foto komen
lopen naar het pand. ,,Geen pro-
bleem, grapt Marianne tegen de fo-
tograaf. ,,We hebben toch niets te
doen.’’ Dat wandelen deden Marian-
ne en Kick al elke dag. Iets voor ne-
gen trokken ze de deur dicht van
hun huis in Haarlem-Noord en lie-

pen ze via het station naar het wa-
renhuis. Zo gingen het jarenlang.
De 58-jarige Kick werkte al bijna
veertig jaar in Haarlem. Op de hor-
logeafdeling. ,,Ik kwam daar via het
arbeidsbureau bij V&D terecht en
had meteen veel interesse voor klok-
ken en uurwerk. Ik had een goede
leermeester. Die leerde mij uurwerk
repareren, stofjes weghalen, band-
jes verlengen of verkorten en als er
een wijzer los zat, dan zette ik hem
vast.’’ De interesse voor klokken
nam hij mee naar huis. Tijdens het
interview dat voor de fotoshoot

thuis plaatsvindt, klinkt elk kwar-
tier een kakofonie aan geluiden
door de woonkamer. 

Bekende Haarlemmer
Kick is door zijn werk zelfs een be-
kende Haarlemmer geworden. Ma-
rianne: ,,Veel klanten vroegen naar
hem. Als hij er niet was, gingen ze
weer naar huis. Ze wilden alleen
Kick. Op vakantie is hij zo vaak aan-
gesproken. In Turkije, Gran Cana-
ria, zelfs in een of ander klein steeg-
je in Griekenland. Dan wezen ze op
hun horloge en zeiden: hé jij bent

van mijn batterijtje.’’
Het faillissement is hard aangeko-
men bij de horlogeman (’ik ben geen
horlogemaker, ik heb het mezelf
aangeleerd’). Tussen de interview-
vragen hapt hij naar adem. ,,Wat ik
nog het allerergste vind: in mij ogen
was V&D Haarlem een kerngezonde
winkel. Er mankeerde niets aan. Er
werd gewoon geld verdiend. Maar
het is natuurlijk onderdeel van een
heel grote club. Ja en dan word je
meegetrokken.’’ 
Marianne stapte 37,5 jaar geleden bij
de V&D naar binnen met de vraag of

er werk was. Ze kon meteen bij de
stoffenafdeling beginnen. Vervol-
gens stond ze 12,5 jaar op de kinder-
afdeling, verhuisde 4,5 jaar naar
Schalkwijk en werkte de laatste ja-
ren bij de klantenservice. ,,Ik gaf el-
ke dag door de intercom de bood-
schappen van de V&D aan de klan-
ten door. Aan het einde van de dag,
om zes uur moest ik van V&D zeg-
gen: het warenhuis gaat sluiten.
Maar ik zei: ons warenhuis gaat slui-
ten. Want het was van ons. We deden
het met zijn allen. De samenhorig-
heid was groot.’’
Een collega whatsappt een foto die
gisteravond is genomen. In Café de
Roemer namen alle personeelsleden
afscheid van elkaar. Op de voor-
grond staan Marianne en Kick ver-
strengeld in elkaars armen op de Bo-
termarkt. Op de achtergrond is het
grote monumentale pand van het
warenhuis te zien. Kick brengt zijn
hand naar zijn mond om het geluid
van zijn gehuil wat te verminderen.
Marianne wrijft over zijn knie. Met
het sluiten van het warenhuis, sluit
ook de winkel waar ze elkaar hebben
leren kennen.
Tijd om het ontslag door te laten
dringen, hebben ze niet ,,We kregen
maandag van het UWV al het bericht
dat we moesten solliciteren. Mari-
anne: ,,Maar wie wil een 58-jarige
aannemen?’’ 
Kick: ,,Het allerergste is dat ik mijn
vaste klanten niet gedag heb kun-
nen zeggen.’’ Als de verslaggeefster
oppert om dat nog via de krant te
doen, breekt de zon door op zijn ge-
zicht. ,,Dat zou ik heel erg mooi vin-
den. Ik wil alle vaste klanten bedan-
ken die al die jaren bij me terugkwa-
men. Ik had graag nog twee weken
open geweest om persoonlijk af-
scheid te nemen.’’ Hij zucht. ,,Dat
gaat helaas niet meer.’’

’Ons warenhuis gaat nu sluiten’

Echtpaar van der Weele voor het pand waar hun liefde is opgebloeid FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER
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Haarlem ✱ Hij was de bekende hor-
logeman van de V&D in Haarlem,
moest nog maar anderhalve maand
en zou dan veertig jaar in dienst
zijn. Zij werkte op de klantenservice
van het warenhuis. Elke avond riep
ze door de speakers ’Ons warenhuis
gaat nu sluiten’. ,,Maar nu het echt
zo is, kan ik het nog niet geloven.’’


