
Verwulfts verleden, waar vroeger V&D was

Vroom & Dreesmann is in Haarlem omgeven met herinneringen
die je blijmoedig of verdrietig, desnoods met weemoed kunt bezingen
geschiedenis uit een lang verleden, vol heuse koopmanszin-memorie
wie weet vandaag de dag nog raad met zulk een warenhuis-historie

De geslachten Vroom en Dreesmann door huwelijken met elkaar verweven
maar eerder nog in het Noord-Hollands, vroeg-middenstandelijk zakenleven,

op een bepaald moment werd het ook in Haarlem een Spaarnestads gegeven,
Veerstraat, Spaarne, Verwulft, Houtstraat, Gierstraat, uiteindelijk om het even

Magazijn De Zon, waar V&D in Haarlem ooit begon en eerste stappen zette
nog prijkt op de Lange & Korte Veerstraathoek een zon-ster die alles overstraalt
Verhuizing naar Grote Houtstraat, Verwulft en Gierstraat tartte alle winkelwetten

van schoonheid waarin J.A. Van der Pigge uiteindelijk niet is mee gedwaald

Hoe klein of groot een stap in de bouwkundige historie uiteindelijk ook is
eerst haast vervloekt, dan met alle verdiepingen in de lucht geprezen

het ontwerp van architect Jan Kuyt schrijft nu nog steeds geschiedenis
al laat geen Hudsons’ Bay of Hema’s huidigte ooit nog de tijd van toen herlezen

In de dertiger jaren van een eeuw geleden, de tijd verstrijkt terwijl ik wandel,
zie ik het torentje van Sierksma, wiens voornaam ik nog altijd in de annalen mis

’t geeft cultureel diepe hoogte  aan een vorm van winkelen, een wijze van handel
verloren in een waardevol warenhuis, dat zelf geheel tot follie geworden is

Vroom en Dreesmann, ik herinner me heus niet meer de familie Rosenmüller
maar heel veel mensen met goede gedachten aan V&D van toen zullen er
nog denken aan de Sinterklaas-tijd in de lunchroom waar je vroeger, boven

als kind met panorama op de stad écht in de Sint die langskwam mocht geloven

Vroom & Dreesmann is voor mij verleden tijd
toch is iets van kinderlijke vroomheid

gebleven steeds weer als ik er nog voorbijrijd.
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