
De meest bekende afkorting van Maastricht: V&D 100 jaar 

 

In 1957 viert V&D zijn vijftigjarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan verscheen er een 

gedenkboekje dat de moeite waard is om 50 jaar na dato nog eens te raadplegen alvorens de 

grote veranderingen onder de loep te nemen die ook V&D in de loop van de volgende halve 

eeuw heeft ondergaan.  

 

We schrijven de datum 19 november 1906, de dag waarop in het notariskantoor van Mr. Van 

de Gracht te Amsterdam de akte tot oprichting van de naamloze vennootschap ‘gepasseerd’ 

werd: “W.H. Vroom, koopman, wonende te Amsterdam. A.K.R. Dreesmann, koopman, 

wonende te Bussum. B.H. Vroom, koopman, wonende te Amsterdam, handelende bij deze 

ingevolge onderhandse akte van volmacht, den tweede november dezes jaar te Rotterdam 

getekend, die na den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt 

erkend en ten blijke daarvan door alle getekend te zijn, aan deze akte is gehecht als 

lasthebber van de Heer J.B.A.R. Rosenmöller, koopman, wonende te Rotterdam”. 

 

Van de 17 artikelen die de duur, naam, zetel en werkkring van de vennootschap regelen is 

artikel 2 wel het belangrijkste: “De vennootschap draagt den naam van Maastrichtse 

Manufacturenhandel van Vroom & Dreesmann, is gevestigd te Maastricht en heeft ten doel 

den handel in manufacturen en aanverwante artikelen”. 

 

Het is aardig, aan de hand van een 

oud adresboek te kijken, hoe 

bescheiden V&D in de eerste jaren 

nog tussen zijn buren zat. 

Op de hoek van de Vijfharingstraat 

was de herenmodezaak Jungschläger 

gevestigd. Deze stond later de helft 

van het pand af voor de sigarenzaak 

‘Cardoza’, later Kemmerling. Wat de 

bovengevel betreft is deze nog lang 

behouden gebleven. 

Ernaast was tot 1923 de kleermakers-

zaak van Charles Goffin. Dan was er 

de winkel van Pieters Teeuwen met de 

beroemde barokke gevel die nu in de 

Stokstraat te vinden is. Bij de sloop 

van de huizen schonk V&D deze gevel 

aan de stad.  De zaak verhuisde 

omwille van V&D enkele huizen 

verderop waar later de Gruyter en nu 

Manfield gevestigd is. Voorheen was 

hier de vleeshal en nadien stond er de 

brandweerwagen van de stad 

opgesteld. 

 

 

 

 



Dan komen we bij Magazijn de Zon, Firma Vroom & Dreessmann. Tot 1907 was er een luxe 

artikelenzaak gevestigd waar beeldjes, vaasjes enz. van de dames De Beaumont verkocht 

werden. Deze zaak heette het “Palais de Cristal”. 

 

Naast V&D was de winkel van Frans Kirsch. “A la foire de Leipzig, handel in meubelen en 

kinderwagens”. Het was het eerste huis dat in V&D opging. In de loop der jaren breidde V&D 

uit en het laatste huis dat werd aangekocht was in 1930 de winkel van Pieters Teeuwen. Met 

een front dat rekte van Pieters Teeuwen tot Jungschläger aan de Grote Staat en van Winckers 

tot Kamps in de Vijfharingstraat is de Amsterdamse architect Jan Kuyt aan de slag gegaan om 

het nieuwe V&D te bouwen. Hij ontwierp een gebouw in de  stijl van de Amsterdamse school 

met in het midden een lichtkoepel en drie etalage eilanden vooraleer men de winkel binnen 

kwam. V&D had de ambitie om een warenhuis te zijn waar alles te verkrijgen was, in 

tegenstelling tot de vele winkels die zich toelegden op de verkoop van een aanverwante 

artikelen. 

 

De expeditie maakte gebruik van een achteringang gelegen Achter het Vleeshuis 16 en 18. 

Hier is nu nog een hardstenen poort opgenomen, waarop de eigenaar in 1717 liet beitelen, 

dat in dat jaar de Tsaar van Rusland in Maastricht was: “aDVenIt CzarUs MosChoVIae”, ofwel 

‘de Tsaar van Moscovië is in de stad geweest’. Oorspronkelijk behoorde deze poort toe aan 

een huis in de Bokstraat (nu Kesselskade) tegenover de Jodenstraat en behoorde toe aan de 

familie Stevens. Het huis kreeg de voorkeur van de Russische monarch boven de woning van 

de Militaire Gouverneur. Bij de aanleg van het kanaal Maastricht - Luik werd de 

rechterhuizenrij vanaf de Sint Servaas brug afgebroken en de poort op de huidige plaats 

opgenomen. 

 

Hiervoor hebt u kunnen lezen hoe V&D ontstaan is en hoe de bescheiden winkel is uitgegroeid 

naar het grote warenhuis dat wij nu in de Grote Staat aantreffen. Nu gaan wij verder met het 

genoemde jubileumboekje.  

 

Bij het gereedkomen van de nieuwbouw in 1933 werkten er 190 personen en vlak voor de 

tweede wereldoorlog 350. Bij het 50 jarig jubileum in 1957 was het aantal personeelsleden 

gestegen tot 500 buiten de extra krachten die nodig waren in de tijd van Sinterklaas.  

 

Het jubileumboekje van 1957 sluit met de noodkreet dat V&D ligt ingeperst tussen drie 

straten en dat alle afdelingen schreeuwen om uitbreiding. De situatie Achter het Vleeshuis, 

waar de expeditie–auto’s niet weten waar ze het moeten zoeken, is vaak angstwekkend. In de 

Vijfharingstraat staat men telkens weer perplex over de vaardigheid van de chauffeurs van de 

zware vrachtauto’s, die achteruit dit straatje in moeten om te lossen en te laden. De 

lunchroom was eveneens te klein en de 75 afdelingen konden niet alle artikelen verkopen die 

ze o zo graag in hun assortiment zouden opnemen.   

 

Dat al de klachten bij de directie bekend waren is begrijpelijk en men was dan ook al doende 

om aan oplossingen te denken maar deze konden niet voor het vijftigjarig jubileum 

gerealiseerd worden. 

In het begin van de jaren zestig worden de verbouwingsplannen van V&D serieuzer. Dit komt 

eens te meer omdat de rek er nu helemaal uit was en werkelijk iedere vierkante meter werd 

gebruikt. 

Om de verbouwing en uitbreiding te realiseren worden wederom enkele panden opgekocht en 

toegevoegd. Aan de kant van de Vijfharingstraat is alleen de winkel van Winckens nog een 

eiland in het gebied tussen de Grote Staat , Vijfharingstraat en Achter het Vleeshuis.  



 

In 1964 wordt op historische grond het feit gevierd dat het stadhuis 300 jaar op de Markt 

gehuisvest was. Oorspronkelijk was het Stadhuis in de Grote Staat gevestigd op het terrein 

dat nu deel uitmaakt van V&D met het ernaast gelegen huis ‘de Liebaert’. 

Ter bestrijding van de bouwkosten zag de magistraat zicht verplicht om uitverkoop te houden. 

Naast de twee genoemde panden moest ook het Dinghuis (voormalig gerechtsgebouw) 

worden verkocht omdat de Staten Generaal immers slechts toestemming verleenden voor de 

geplande nieuwbouw, wanneer deze ‘buyten lasten ofte beswaernisse van het landt’ 

gerealiseerd kon worden. Van het oude stadhuis resteerde enkel nog de gevelsteen. 

 

Op 30 juni werd het jubileum ingezet met een raadsvergadering. Als jubileumgeschenk bood 

V&D twee bronzen wapenschilden aan, naar een ontwerp van Fons Bemelmans. Zij 

symboliseren de vroegere tweeherigheid en sieren thans het ‘plein’. Op zijn beurt bood het 

stadsbestuur een bronzen inscriptie aan voor bij de gevelsteen ‘INDE LANSCROON’ met als 

tekst: “Lapis Domus Civitatis”, waarin het historische jaartal 1664 is verwerkt. 

 

 

 

Maar ook bij V&D werd niet stilgezeten want er was een grote verbouwing gaande die de 

winkel een geheel eigentijdse uitstraling zou moeten geven. De bekende galerij in het midden 

met de glazen koepel werd gesloopt en ervoor in de plaats kwamen roltrappen. De etalage 

eilanden voor de ingang verdwenen, waardoor de verkoopoppervlakte op de begane grond 

groter werd. Ook de kelders  werden bij de winkel betrokken en er kwam een levensmiddelen 

afdeling met een uitgebreid assortiment. In 1965 vond de heropening plaats waarbij de 

roltrap feestelijk in gebruik werd genomen. 

 



Tenslotte bespreken we de geschiedenis van de laatste (bijna) veertig jaar en nemen u tevens 

mee naar de nabije toekomst. Naast andere en nieuwe afkortingen in het rijke winkelaanbod 

heeft V&D zich rustig kunnen handhaven. De naam V&D betekent nog altijd service, kwaliteit 

en een vriendelijke uitstraling naar zijn klanten die soms al drie (vier) generaties trouw zijn 

aan dit warenhuis. 

 

In 1968 werden wederom 

uitbreidingsplannen gepresenteerd. 

De plannen betekenden een 

uitbreiding naar een 

vloeroppervlakte van 25.000  m² . 

Met de sloopwerkzaamheden aan 

de Kleine Staat en Achter het 

Vleeshuis zou in januari gestart 

worden. Met de ‘Grand 

Bazar’ ,eigenaar van de te slopen 

panden, werd een overeenkomst 

getekend waardoor V&D eigenaar 

werd van het oude 

warenhuiscomplex. De Grand Bazar 

was bezig om een nieuw 

onderkomen te realiseren op de 

plek van de voormalige HBS en het 

Gymnasium aan de Helmstraat en 

de Spilstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwbouw van het warenhuis annex ondergrondse parkeergarage liep pas goed van 

stapel, nadat het Dominikanerklooster in Maart grotendeels werd gesloopt. De kopgevel aan 

het Dominikanerplein bleef bewaard en werd opgenomen in het 20 miljoen kostende project. 

Jammer genoeg is het niet zo ver gekomen. Grand Bazar Nederland ging failliet en de 

nieuwbouw aan de Helmstraat bleef lang een donkere plek in het hart van Maastricht. De 

redding kwam door de realisering van winkelcentrum ‘Entre Deux’. 

 

De sloop betekende wel dat de vertrouwde jugendstilgevel verloren ging en werd vervangen 

door een moderne thans ook weer gesloopte gevel van architect Snelders. 

De uitbreiding betekende vrijwel een verdubbeling van het aantal vierkante meters. Met een 

oppervlakte van 10.500 m² was het de grootste vestiging van Zuid Nederland. Bij deze 

grootse uitbreiding bleef een tweede ‘eiland’ gespaard, namelijk het café “Au Mouton Blanc”, 

al werd het wel omringd met een etalage passage. 

 

De expeditie had rond 1965 een eigen gebouw betrokken aan het Rondeel waar onder andere 

de veel bezochte campingshows werden gehouden die in het verleden vaak in de voormalige 

Dominikanerkerk werden gehouden. 



Door zijn veelvoud aan afdelingen was het ook mogelijk om ieder jaar een ‘interieur’ na te 

bouwen, ingericht met eigen artikelen.   

Het hele jaar door wist het warenhuis zijn klanten te binden en in de tijd van St. Nicolaas was 

het voor de kleinsten een must om de trap op te gaan en daar de goed Heiligman een hand te 

geven met een ‘kwakker’ in zijn andere hand. 

 

Tijden veranderen zo ook bij V&D. In November 2001 viel het besluit dat de Bijenkorf naar 

Maastricht zou komen. Kees Rijnboutt werd door Vendex (waar V&D een onderdeel van is) 

benaderd voor een grootscheepse aanpak van het 25.000 m2  omvattende V&D pand. 

Doel van de verbouwing en renovatie was een efficiënter gebruik van het gebouw, waarbij 

V&D zich zou terugtrekken in één deel en in het vrijkomende deel de Bijenkorf gevestigd zou 

worden. 

De gefaseerde uitvoering leidde er toe dat V&D in zijn definitieve vorm heropend werd in 

november 2002 en de opening van de Bijenkorf in augustus 2003 volgde. 

De gevel aan de Kersenmarkt, de voorgevel van de Bijenkorf, werd vrijwel geheel vervangen 

door een nieuwe gevel. Hiermee wordt gerefereerd aan de ‘Grand Bazar’ met zijn 

Jugendstilgevel die zo veel jaren beeldbepalend was, als men via de Sint Servaasbrug de stad 

binnen kwam.  
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