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Warenhuis Vroom & Dreesman deel 1   

Eind november zijn kinderen al wat onrustig aan het worden: sinterklaas en de kerstdagen zijn op 

komst. In de jaren vijftig oefenden de grote etalages van V&D een enorme aantrekkingskracht uit op 

de Leeuwarders. In drommen trok men de stad in om de etalages te bekijken en inkopen te doen. Bij 

V&D begonnen de voorbereidingen al veel eerder. Vlak na de zomer werden de ontwerpen voor de 

bijzondere etalages al uitgewerkt. Het was altijd een feest: etalages vol met elektrisch aangedreven, 

'hoelahoepende' Pieten en Märklin-treinen die, beladen met cadeautjes, door met sneeuw bedekte 

landschappen reden. Soms zelfs met levende dieren, afkomstig van Dierenpark Emmen in de 

etalages.  

Voor alle drie grote toegangsdeuren van Vroom & Dreesmann stond een portier. Kinderen zonder 

ouders mochten niet naar binnen. De ouderen onder ons kunnen hierover nog mooie verhalen 

vertellen. 

Onder de bezielende leiding van de heer Johan (Hans) Lehmkuhl (1908-1992) was er een groep van 

circa 25 personen die werkte op de etalage- en decoratieafdeling van V&D. De etaleurs hadden in die 

tijd niet alleen een technische-, maar ook vaak een kunstzinnige achtergrond. V&D nam verschillende 

leerlingen van de ambachtsschool aan. Deze school gaf een degelijke opleiding tot schilder, 

timmerman of tekenaar. De jongens werden verder gevormd op de etalage- en decoratieafdeling van 

de altijd enthousiaste Hans Lehmkuhl bij V&D. 

Op jonge leeftijd kwamen Friese kunstenaars in spe in dienst bij V&D: onder anderen Ger Brouwer, 

Bé Kracht, Beb Mulder, Ab Roosenstein, Jan Stroosma, Wim van der Veer en 

Auke de Vries. Allemaal ontwikkelden zij zich later tot vooraanstaande en zelfs internationaal 

bekende kunstenaars. Enkele van deze jonge mensen richtten later een eigen reclamebedrijf op. 

De dochter van Hans Lehmkuhl, Yvonne Lyklema-Lehmkuhl (getrouwd met Louis Lyklema, oud-

gedeputeerde van de provincie Fryslân en oud-burgemeester in de gemeente Achtkarspelen) 

attendeerde mij op het levensverhaal van haar vader bij V&D en op het nieuwste boek van Rosita 

Steenbeek Rose. In het boek wordt het bewogen leven van de tante (Rose) en de vader van Yvonne 

verteld en ook de lotgevallen van een deel van haar Joodse familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Een intrigerend en lezenswaardig boek. 

Het Franeker magazijn De Zon naar de Leeuwarder Vroom en Dreesmann 

Aan het einde van de 19e eeuw kregen twee zakenlieden in Amsterdam een idee: wat, als ze een 

winkel oprichten waar men tegen lage en vaste prijzen inkopen kon doen tegen contante betaling? 

Destijds was het namelijk gebruikelijk om altijd en overal korting te krijgen. Ook namen ze het besluit 

om samen partijen goederen bij fabrikanten in het buitenland in te kopen. 

Die twee waren: Wilhelmus Hermanus Vroom (1850-1925) en Anton Caspar Rudolph Dreesmann 

(1854-1934). Beiden hadden manufacturenzaken en waren Rooms Katholiek opgevoed. Aanvankelijk 

werkten de heren Vroom en Dreesmann alleen samen op het gebied van inkopen, maar in 1887 

leidde dit tot een verregaande samenwerking en de oprichting van het bedrijf Vroom & Dreesmann. 



Hun eerste zaak aan de Weesperstraat in Amsterdam was een feit. Vroom hield zich vooral bezig met 

de financiële zaken en de administratie, terwijl Dreesmann de in- en verkoop leidde. 

Anton Dreesmann, een Westfaalse jongeman van 24 jaar oud, liet zich via een vage familieconnectie 

in 1879 introduceren bij de welgestelde winkeliersfamilie Tombrock in Franeker, eveneens van 

Westfaalse komaf. De oudste dochter, Helena, viel in de smaak en zij trouwden nog datzelfde jaar, 

1879, 1n Franeker. Willem Vroom trouwde in 1883, eveneens in Franeker, met haar zuster, Francisca 

Tombrock, wat hen tot zwagers maakte. De vader van Francisca en Helena, Casper Antoon Albert 

Tombrock, opende in Franeker en in Leeuwarden in 1902 magazijn De Zon. Dat was de Friese start 

van het warenhuis imperium V&D. Daarover in het volgende hoofdstuk meer. 

Het warenhuis groeide hard en de beide heren woonden al snel met hun families in panden aan de 

Amsterdamse grachten. In een hoog tempo werden nieuwe filialen in het hele land geopend: 

Rotterdam (1892), Den Haag (1893), Nijmegen (1895), Arnhem (1896), Haarlem (1896) en Utrecht 

(1898). In deze filialen kwamen voornamelijk katholieke familieleden aan het roer te staan. Een 

mannelijk familielid kreeg bijvoorbeeld een opleiding bij Vroom en Dreesmann en daarna een 

aanbod om een eigen filiaal te leiden. Ook kreeg hij of zij dan de helft van de aandelen, om financiële 

verbondenheid met de eigen vestiging te bewerkstelligen. Omdat een broer van Willem Vroom in 

Groningen een (nog steeds bestaande) zaak had en de broers elkaar geen concurrentie aan wilden 

doen, duurde het tot de jaren vijftig tot ook deze stad een V&D kreeg. 

 

“Schouwstuk”, met in het midden Hans Lehmkuhl van V&D, circa 1951 (collectie Lyklema-Lehmkuhl) 

Een interessant detail in het personeelsbeleid van V&D was het ontstaan van internaten binnen de 

vestigingen. Vroom & Dreesmann kon op die manier zijn personeel ook buiten werktijd in de gaten 

houden, waarbij ook het kerkbezoek aan de orde was. V&D kreeg op deze manier een goede naam 

onder katholieke families en een toestroom van katholieke medewerkers. Aan het begin van de 20e 

eeuw werden alle filialen een voor een omgezet in nv’s maar de aandelen bleven in handen van de 

familie. Door de jaren heen veranderde dit. De familieleden van V&D hadden niet meer de leiding en 



aandelen werden verkocht.  Sun European kocht V&D eind 2010 voor naar schatting 70 miljoen euro 

van Maxeda: het oude Vendex-concern (van onder andere HEMA, Bijenkorf en Dixons) dat in 2004 

door de private equity-collega's van KKR op winstgevende wijze van de beurs werd gehaald en 

opgesplitst. Tot Sun European in 2016 de stekker eruit trok en V&D definitief op hield te bestaan. 

V&D naar de Nieuwestad 

De Westfaalse broers Herman en Joseph Sinkel, die naast Leeuwarden al een filiaal van hun zaak in 

Amsterdam hadden, lieten in 1845 tussen Nieuwestad en Ruiterskwartier in Leeuwarden een 

winkelpaleis bouwen 'met groote magazijnen en ongeveer dertig vertrekken'. Er werkten tientallen 

winkelmeisjes. Er was 'van alles te koop; potten en pannen en groene erwten met stroop', zoals het 

rijmpje luidde over de Winkel van Sinkel. Decennialang draaide de zaak erg goed, maar door de 

toenemende concurrentie en de economische crisis werd de zaak in 1892 gesloten. Het complex 

werd opgedeeld in kleinere eenheden. De opvolgers waren in de regel streekgenoten. Peek & 

Cloppenburg richtte in het hoofdpand een kledingmagazijn in. 

Architect F.M.J. Caron ontwierp voor Vroom & Dreesmann het allereerste warenhuis van Nederland 

in de Kalverstraat in Amsterdam. Na een bouwtijd van ruim één jaar opende op 4 oktober 1912 

Vroom & Dreesmann haar moderne warenhuis aldaar. Caron was een van de belangrijkste 

vertegenwoordigers van de Art Nouveau in Amsterdam. Deze moderne, uitbundige stroming was 

populair onder winkeliers, omdat de decoratieve sierlijkheid de winkels deed opvallen te midden van 

andere panden. 

Een aanbesteding van de bekende architect J. Bruns kondigde in de Leeuwarder Courant aan dat: 'De 

Firma Vroom en Dreesmann besteden en het ten dele amoveren (de stads state van Vegelin van 

Claerbergen) en het verbouwen van de winkelhuizing, magazijnen aan op het perceel G no. 110, aan 

de Nieuwestad te Leeuwarden.'

 

De etalage- en decoratieafdeling in de jaren vijftig van de vorige eeuw. (collectie Lyklema-Lehmkuhl) 

In de Leeuwarder Courant van het zelfde jaar (27 februari 1902) stond dat de kooplieden Wilhelmus 

Hermanus Vroom en Anton Caspar Rudolph Dreesmann met hun zwager Caspar Antoon Albert 



Tombrock een winkel zouden openen aan de Nieuwestad 110: 'eene handelsgenootschap ten doel 

hebbende den handel in manufacturen en aanverwante artikelen'. Deze zaak erachter werd 

gedragen door de firma Vroom en Dreesmann. Dat was in 1902 de start van V&D in Leeuwarden. De 

Franeker familie Tombrock heeft het magazijn De Zon 28 jaar later omgezet in een filiaal van V&D. Zij 

maakten er een groot warenhuis van dat te vergelijken was met dat van (Winkel van) Sinkel. 

De Leeuwarder vestiging van V&D groeide uit zijn jasje door het steeds groter wordende assortiment. 

Dat ging stap voor stap. De zaken hadden in het begin een volks karakter en de klantenkring bestond 

vooral uit arbeiders die in de buurt woonden. De inrichting was met opzet sober, om de drempel laag 

te houden. Vroom & Dreesmann weerspiegelde in die eerste jaren het leven van de klanten: 

praktisch, maar een leven zonder luxe. Dankzij de geleidelijke verbetering van de inkomens 

verbeterde ook het levenspeil van arbeiders en nam de vraag naar nieuwe gebruiksgoederen toe. Het 

assortiment hield gelijke tred met deze ontwikkeling. Vanaf 1896 overschreden de winkels definitief 

de grenzen van de manufacturenbranche, toen matrassen, wiegen, 'waschstellen' en andere 

woninginrichtingsartikelen een belangrijke plaats kregen. De verbreding tot een echt 

warenhuisassortiment verliep soms ook toevallig: zo werd een gelegenheidsaankoop van aardewerk 

het begin van de latere huishoud- afdeling en resulteerde de inkoop van een partij postpapier 

uiteindelijk in een heuse afdeling kantoorartikelen. 

Het warenhuis had ook een confectie- en een hoedenafdeling en een afdeling kinderkleding. Er 

werden tapijten, vloerkleden, matrassen, meubels en behangsels verkocht. 

Het was een grote winkel met alle kenmerken van een modern warenhuis: een voor die tijd 

uitgebreid assortiment, een groot vloeroppervlak, meerdere verdiepingen, een lichthal en andere 

technische snufjes. 

Als extra service bood Vroom & Dreesmann de mogelijkheid om artikelen thuis te laten bezorgen. 

Aanvankelijk gebeurde dat per handkar en later paard en wagen, terwijl kort na de Eerste 

Wereldoorlog de eerste V&D bestelauto's in het straatbeeld verschenen. 



 

 

Ontwerpen van de voor- en achtergevel van V&D in de stijl van de Amsterdamse School 1926 



De Amsterdamse School 

In 1925 kocht de manufacturenhandel het kapitale herenhuis van de familie Van Harinxma thoe 

Sloten op de Nieuwestad 150. Een jaar later werd architect Eduard Anton Moritz Wölcken (Utrecht 

1877-Leeuwarden 1937) uitgenodigd om een pand, inclusief nieuwe (pui) gevel, op dit perceel te 

ontwerpen. Een hele omvangrijke winkel voor Leeuwarder begrippen was hiervan het gevolg. Hij 

ontwierp ook de gevel van V&D aan het Ruiterskwartier 159. Beide heel stijlvast in een Amsterdamse 

Schoolstijl. Ook ontwierp architect Wölcken het woonhuis Hoek voor de heer W.S. Hoek aan de 

Spanjaardslaan 172. Ook uit die tijd dateren twee woningen aan de Mr. RJ. Troelstraweg 148 (1923) 

en 152 (1922) met de paraboolachtige daken. In 1923 

bouwde hij op de hoek van de Mr. P.J. Troelstraweg en de 

Lijsterstraat zijn eigen huis, genaamd Honk. Opvallend zijn 

ook hier weer de paraboolachtige kappen met gesmoorde 

geglazuurde Hollandse pannen. Al deze panden zijn in de 

stijl van de Amsterdamse School gebouwd. De 

plattegronden van deze woningen en van de woning De 

Hilgestede te Wassenaar van architect C. Brandes lijken 

veel op elkaar. Ook ontwierp Wölcken de gevel van Peek 

en Cloppenburg op de Wirdumerdijk. Het heeft een 

opvallende gelijkenis met de zaak van Meddens en Zonen 

van architect dr. H.P. Ber- lage. Wölcken zat van 1924 tot 

1927 voor de Liberale Partij in de gemeenteraad van 

Leeuwarden. 

Op 21 maart 1963 brandde de V&D-vestiging aan de Nieuwestad in Leeuwarden af. Duizenden 

volgden de angstwekkende brand in het hart van de binnenstad. De heer H. Lehmkuhl van de 

etalage-afdeling, die vlak onder de brandende zolders was gelegen, nam de brand nogal laconiek op. 

'Ik heb er alleen maar papieren bloemen', zei hij, 'maar ach, dan kopen we nieuwe. Alleen mijn acte- 

tas staat er nog.' Nee', zei toen de naar buiten gesnelde heer Vos van dezelfde afdeling, 'die heb ik 

meegenomen.' Hij voegde eraan toe dat hij ook twee kostbare violen, die er nog altijd stonden na 

gebruikt te zijn tijdens de 'Italiaanse Week', had kunnen redden. 

 

De directeur, de heer J.K. Girisch en architect G.A. Heldoorn begonnen direct met de 

voorbereidingen voor een ingrijpende verbouwing. In 1964 en 1965 hebben deze werkzaamheden 

plaatsgevonden. 

De gevel van het warenhuis was nog niet afgewerkt. Er was ruimte uitgespaard voor een Zuid-

Hollandse kunstenaar, Guido de Weerd, keramist. De door hem ontworpen tegelpanelen met een 

non-figuratieve voorstelling moesten nog worden gebakken bij aardewerkfabriek de Porseleyne Fles 

in Delft. De ontwerptekening hiervoor was vijf maanden eerder bij de Schoonheidscommissie 

ingediend. De Commissie was van mening dat de voorstelling te fel van kleur was en keurde het 

ontwerp definitief af. In 1969 is door architectenbureau Ziens en Fontein uit Haarlem een nieuwe 



gevelversiering gemaakt. 

 

 

Warenhuis Vroom & Dreesman deel 2 

Op 24 mei 1908 werd Hans (Johann) Lehmkuhl geboren in Keulen 

en hij overleed in februari 1992 in Beetsterzwaag op 83-jarige 

leeftijd. Hij was getrouwd met Stientje Martha (Tiny) Lehmkuhl-

Vrijenhoek (1906-1987). Zijn moeder, Gretchen (1877-1952), had 

de kenmerkende Joodse achternaam Leeuwarden. Deze naam 

betekende, dat in een ver verleden haar voorouders uit 

Leeuwarden afkomstig waren. Gretchen trouwde met Carl 

Lehmkuhl. Hans Lehmkuhl werd opgeleid in het bedrijf Karstadt 

te Bremen. In 1933 werd hij ontslagen bij het Kaufhaus Julius 

Bamberger, omdat hij van Joodse afkomst was, tegelijk met vele 

andere Joodse medewerkers. In die tijd heeft zijn toenmalige 

verloofde het met Hans uitgemaakt, vermoedelijk ook vanwege 

zijn afkomst. Om die reden hadden hij en zijn moeder, Gretchen, 

besloten om naar Nederland te verhuizen. In 1933 kwamen zij 

naar Klaaswaal: Rose, zijn zuster, en zijn Nederlandse zwager, ds. 

Gerhard Hugenholtz. Klaaswaal is een dorp en voormalige 

gemeente in de provincie Zuid-Holland, gelegen in de Hoekse Waard. Hans vond werk als tekenaar en 

etaleur in Rotterdam en ook een nieuwe vriendin, Tiny, die als afdelingschef bij de Bijenkorf in Den 

Haag werkte. Op 14 mei 1940 maakten zij het bombardement van Rotterdam mee. Alles lag plat en 

ook de zaak waar Hans werkte bestond niet meer. Rotterdam was een 'gloeiende walmende berg 

puin'. Er waren mensen die te hulp schoten waar ze konden en anderen die - waar ze de kans kregen 

Hans Lehmkuhl, Pasen 1949 

(Collectie Lyklema-Lehmkuhl) 



- spullen meenamen. Zelfs etalagepoppen werden uitgekleed. Kort daarop verhuisden Hans en Tiny 

naar Voorburg, vlak bij Den Haag. 

Elk weekend bezocht Hans samen met Tiny zijn zuster 

Rose. Altijd bracht hij wat mee voor zijn nichtje en 

neefjes. Meestal iets wat hij zelf had gemaakt, een 

meubel of een lampje voor Margreths poppenhuis, een 

paard-en-wagen of een ruiter te paard voor Albert, of 

voor zijn naamgenoot, Hans. Onkel Hans hield erg van 

dieren en wist er veel over te vertellen. Ook kon hij ze 

goed schilderen. Vooral in paarden blonk hij uit, ook 

omdat hij jaren had paardgereden. 

Een pastoor in Duitsland bewerkstelligde met valse 

papieren dat zijn moeder minder Joods werd en daarom 

geen ster hoefde te dragen en hijzelf werd vervolgens 

beoordeeld als een kwart Jood. Maar daardoor moest hij wel in het Duitse leger. In de herfst van 

1943 kreeg hij een oproep van de Duitse Wehrmacht. Tiny en Hans gingen in ondertrouw, omdat ze 

officieel getrouwd wilden zijn voordat Hans naar Mannheim gezonden werd om opgeleid te worden 

tot soldaat en artillerist bij de Wehrmacht. 

Op 24 maart 1944 trouwden Hans en Tiny voor de Duitse burgerlijke stand in Den Haag. Drie dagen 

later vertrok hij naar Mannheim. Na verloop van tijd deserteerde hij, werd gepakt en daarna 

geplaatst in het Strafbataljon, onderdeel van het Ardennenoffensief (r944). 

Na vele omzwervingen is hij bij de Amerikanen als krijgsgevangene terecht gekomen. Daar had hij het 

beter dan in het Duitse leger. Hij versierde bij de Amerikanen extra rantsoenen door het fabriceren 

van cadeautjes, die de Amerikanen naar hun geliefden stuurden. Via Marseille voer hij als 

krijgsgevangene naar New York. Hij heeft alleen het Vrijheidsbeeld gezien en werd meteen 

teruggezonden, uiteindelijk naar Duitsland. Hij mocht Nederland niet in, omdat hij in vreemde 

krijgsdienst was geweest. Voor de geallieerde bezettingsmacht in Duitsland kreeg hij echter een 

verklaring dat hij 'goed' geweest was in de oorlog. 

Direct na de oorlog huurden Hans en zijn vrouw Tiny een kamertje van 3x3 vierkante meter in het 

dorp Fürth (Odenwald) nabij Heidelberg. Hier is in 1947 dochter Yvonne geboren. Ze zijn daar drie 

jaar gebleven en in 1948 naar Voorburg verhuisd. In mei 1949 verhuisde het gezin naar Leeuwarden 

en kwam te wonen in een huis aan de Leeuwerikstraat, het huis waar de familie Louis Cohen had 

gewoond. Vader, moeder en twee kleine kinderen Cohen werden in de oorlog weggevoerd. 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas en Piet, Hans en Tiny Lehmkuhl 
met hun dochter Yvonne (Collectie Lyklema-
Lehmkuhl) 



Hans Lehmkuhl in Leeuwarden 

Hier startte de loopbaan van Hans Lehmkuhl bij V&D in 

Leeuwarden. De leiding van de V&D zaken in Leeuwarden en 

Sneek waren beide in één hand: bij Johannes K. Girisch, ook 

van Duitse afkomst. Mede door de medewerking van de 

directie kon Hans Lehmkuhl ook buiten de zaak' voor menig 

doel zijn gaven inzetten. 

Zo was hij betrokken bij 'Het mirakel van Oenkerk' in 1953, de 

geboorte van de Siamese tweeling. Ook bouwde hij in 1963 

een groot podium bij het bezoek van de Sjah van Perzië, 

Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980) en bij het bezoek van 

koningin Juliana en prins Bernhard bij hun 25-jarig huwelijk. 

In oktober 1963 was de grote tentoonstelling de Friezin in 

Leeuwarden. Voor de Frico maakte hij een grote koe die (volgens overlevering) Rivella plaste. Hij 

bouwde elk jaar de kerststal in de Dominicuskerk op. Zo ontwierp hij het jacht Marijke Meu, een 

omgebouwd vrachtschip dat Leeuwarden in mei 1954 binnen voer als onderdeel van een grote 

historische optocht. De bovenbouw was in hoofdzaak uit hardboard opgetrokken. Alles compleet 

met een heuse draagstoel met daarin mevrouw Girisch als Marijke Meu. 

Hans Lehmkuhl deed zijn ideeën op tijdens vele dienstreizen naar Parijs, Düsseldorf en Keulen. Tot 

aan zijn pensioen heeft hij bij V&D gewerkt. 

De etalage- en decoratieafdeling 

Meerdere jongens kwamen - na de ambachtsschool- aan het eind van de jaren '50 in het zestiende- 

of zeventiende levensjaar binnen bij de etalage- en decoratieafdeling van Vroom en Dreesmann. 

Vaak konden zij via de rooms-katholieke parochie van de Dominicuskerk door bemiddeling van de 

heren Girisch en Lehmkuhl een werkplek bemachtigen. V&D vormde een familie, waar vaak een 

plaatsje binnen het bedrijf voor de kinderen te vinden was. De etaleurs bij V&D hadden in die tijd 

niet alleen een technische, maar ook vaak een kunstzinnige achtergrond. De ambachtsschool was 

een degelijke opleiding tot schilder, timmerman of tekenaar. De jongens werden verder gevormd op 

de etalage- en decoratieafdeling van de altijd enthousiaste Hans Lehmkuhl. 

De jongens leerden het decoratie vak bij het grote 
decoratieatelier van V&D. Het was hier hard werken, want op 
zaterdagmiddag moesten ze ook werken op de afdeling 
Verkoop. Het overwerken gebeurde vaak, bijvoorbeeld in de 
'Italiaanse Week' en bij Sint-Nicolaas. 

Zij ontwierpen destijds geen advertenties. Die werden gemaakt 

door de heren Vermeulen en Catier. Zoals de stempelkaart van 

de Friese Elf Stedentocht en andere reclame-uitingen in de 

Leeuwarder Courant. 

In 1964 zijn de etalages 'op safari' geweest. Twee stekelvarkens 

van 65 centimeter lang, 30 centimeter hoog en met stekels van 

40 centimeter, die bij de levende have behoorden bij een actie 

die het warenhuis voerde, slaagden er tot twee keer toe uit de 

kooi te ontsnappen. De dieren, die een zeer groot 

Het mirakel van Oenkerk, november 
1953 (Collectie Lyklema-Lehmkuhl) 

Schouwstuk voor de Kerst, ca. 1953 
(Collectie Lyklema-Lehmkuhl) 



knaagvermogen hebben, waren gehuisvest op de tweede etage maar werden een etage lager achter 

het huishoud vak in een moeilijk te bereiken hoekje teruggevonden. Er ging een lange zoek- en 

vangtijd aan vooraf, voordat de gestekelde vrienden weer in hun kooi zaten. Vier kraanvogels en vier 

flamingo's slaagden er eveneens in de hun toegewezen plaats te verlaten. 

De leerling-etaleurs 

Nogal wat leerlingen ontwikkelden zich later tot vooraanstaande en zelfs internationaal bekende 

kunstenaars. Sommigen van de medewerkers richtten later een eigen reclamebedrijf op. Wat hen 

ook bond was het lidmaatschap van It Boun fan Fryske Kunstners en It Fryske Palet. En niet te 

vergeten hun liefde voor Frankrijk. Ze gingen vaak met elkaar naar dat land om te schilderen. Dan 

trokken ze lopend naar Frankrijk en bleven enkele maanden weg. 

Tijdens de spaarzame vrije uren gingen ze ook wel naar Vlieland of Terschelling om in de natuur te 

tekenen en te schilderen. De drijvende kracht hierachter was Jan Stroosma. Wanneer ze weer eens 

veel te laat op het werk kwamen, werden de uren in mindering gebracht op hun vakantiedagen. Dit 

ontaardde met de directie van V&D in meningsverschillen en dit leidde er weer toe dat het hele 

groepje en bloc ontslag nam. 

 

De etaleurs- en decoratieafdeling. Bovenste rij rechts is Auke de Vries. Daaronder uiterst rechts Jan Stroosma. 
(Collectie Lyklema-Lehmkuhl) 

Jan Stroosma 

Jan Stroosma (Leeuwarden, 1928-1983), was de oudste van al die jonge medewerkers. Onder leiding 

van Hans Lehmkuhl ontwikkelde hij zich tot één van de belangrijkste etaleurs van de stad. Jarenlang 

heeft hij ook nog als etaleur gewerkt bij schoenenzaak Ket aan de Nieuwestad. 

Van 1957 tot 1972 verbleef hij in Amsterdam waar hij studeerde aan de Rijksacademie voor 

Beeldende Kunsten. Hij bekwaamde zich als graficus, beeldhouwer, fotograaf en kunstschilder. 

Om in zijn levensonderhoud te voorzien, gaf Stroosma van 1969 tot 1972 les aan de 

Kunstnijverheidsschool te Leeuwarden (die later Kunstacademie Vredeman de Vries heette) en later 

ook aan Academie Minerva in Groningen. Hiermee kocht hij, zoals hij zelf zei, een deel van zijn 



vrijheid. Hij is onderscheiden met de Frisianaprijs 1963, Prix de Collioure 1964 en Dynamisch 

Groningen 1968. Zijn leraren waren Gerard Röling, Jan Wiegers en Kuno Brinks.  

 

Leerlingen van de etalageafdeling van V&D. (Collectie Lyklema-Lehmkuhl) 

Vaak zwierf hij tekenend en schetsend door Leeuwarden en Lekkum en in het natuurgebied de Grote 

Wielen. Zijn tekeningen en schetsen hebben naast de kunstzinnige waarde een grote historische 

betekenis gekregen. Vele, vaak verloren plekken, zijn door Jan Stroosma vastgelegd: Oldegalileën, 

Snakkerburen, de Leeuwarder binnenstad, het Vliet, enzovoorts. 

Beb Mulder 

Beb Mulder (Huizum, 1939) werd uit Groningse ouders 

geboren aan de Nieuwe Schrans in het dorp Huizum. Hij 

groeide op in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader 

werkte als chef expeditie bij V&D. 

Hij bezocht de afdeling schilderen van de Ambachts-

school. Het schildersvak was destijds een heel technisch 

vak. Men leerde over de chemie en samenstelling van 

verf, olie, terpentine, terpentijn en water. Maar ook 

decoratietechnieken als houtimitatie en het schilderen 

van marmer waren vaste onderdelen van de 

schildersopleiding. Iets waarvan Beb Mulder nog veel 

profijt zou hebben. 

Na driejaar, op zijn negentiende, werd hij zelfstandig etaleur/decorateur in een atelier aan de 

Minnemastraat en bezocht in de avonduren de Kunstacademie Vredeman de Vries. Hier kreeg hij les 

van Dick Osinga. Zelf gaf hij later les aan de Akademie voor Eks- pressie en Kommunikaatsie AVEK. 

Via zijn contacten in de wereld van vormgevers en kunstenaars kwam hij in aanraking met de Fryske 

Kultuerried en daar rolden de eerste opdrachten uit. Nu heeft hij een galerie aan de Ewald in 

Figuur 1Beb Mulder, 1973. De Blauwe Golf. 
(Foto Rienk Terpstra) 



Leeuwarden en werkt als schilder in een expressionistische en abstract stijl. Zijn grootste ruimtelijke 

werk is 'Luchtspiegeling' (1998), een kopie in cortenstaal van de poort van Uniastate in Beers. En uit 

1973 Blauwe Golf, een opstaande, golvende constructie van beton op de hoek van Wollegaast en 

Dammelaan in het Leeuwarder Bil- gaard, die in verschillende kleuren blauw geverfd is. Onder de 

naam 'Betonkronkel' was dit het winnende ontwerp van de prijsvraag van de gemeente Leeuwarden 

in opdracht van de Nederlandse Beton Industrie. De betonkronkel is bedoeld als protest tegen de 

hoge rechte mensenpakhuizen in de directe omgeving. 

Wim van der Veer 

Wim van der Veer (Leeuwarden, 1939) woont en werkt in Leeuwarden en is sinds 1960 actief in de 

beeldende kunst. Vanaf zijn vroegste jeugd heeft hij naar wegen gezocht om indrukken vast te 

leggen. Op de lagere school stonden er tekeningen in zijn taalschrift en tijdens zijn 

ambachtsschooljaren keek hij vooral uit naar de tekenlessen. Gaandeweg ontwikkelde hij zich tot een 

expressionist. In de gekleurde emotie heeft hij zijn beeldtaal gevonden. Zijn schilderkunst is spontaan 

en zonder overbodige detaillering. 

Van der Veer is in meerdere opzichten een laatbloeier. Hij was al hard op weg naar de veertig toen hij 

alsnog de avondopleiding van Academie Minerva in Groningen ging volgen. En nu, als vitale 

zeventigjarige, gedijt hij als schilder nog steeds en produceert hij regelmatig nieuw werk. Daarbij zijn 

ook veel havengezichten, naast de Friese en Franse landschappen. 

 

Auke de Vries  

Auke de Vries (Bergum, 1937) was na de 

ambachtsschool in 1953 ook werkzaam bij V&D 

Leeuwarden. Hij werkt als decorateur, met kunstenaars 

als de genoemde Jan Stroosma en Bep Mulder. Een jaar 

later ging hij als decorateur naar Den Haag. Prijzen: de 

Koninklijke subsidie kreeg hij in 1959 en de Ouborg 

Prijs twee jaar later. Verder veroverde hij de grafische 

prijs Frisiana. 

Van 1972 tot 1986 was hij als docent verbonden aan de 

Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en van 

1986 tot 1996 aan de Rijksacademie voor Beeldende 

Kunsten in Amsterdam. 

Auke de Vries heeft zijn opleiding ontvangen aan de 

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den 

Haag. Hij maakte in die tijd ook schilderijen en tekeningen. Vroege tekeningen van zijn hand 

bevinden zich in de collectie van het Historisch Centrum Leeuwarden. Grote bekendheid kreeg hij 

met zijn sculpturen: lichte, abstracte en speelse constructies met allerlei geometrische vormen. Zijn 

beelden staan her en der in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Bangkok en in Barcelona: de laatste 

gerealiseerd ter gelegenheid van de Olympische Spelen in 1992- In dat jaar maakte hij ook een beeld 

voor Leeuwarden, dat staat bij de entree van Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan. 

De verbinding tussen beeldende kunst en architectuur is, samen met de natuur, de rode draad in zijn 

oeuvre. 

Auke de Vries, 1992. Rengerslaan 8, bij de 
entree van de Stenden Hogeschool (Foto Rienk 
Terpstra) 



 

Ab Roosenstein 

Ab Roosenstein (1925-1991) was een getalenteerd tekenaar en schilder. Ook hij begon als etaleur bij 

V&D en later werd hij reclametekenaar bij Menno Cartonnage in Sneek. Hij maakte reclame-

ontwerpen voor Droste, Amstel Bier, Seven Up, King en vele andere merken. Ook voor Sneker 

bedrijven als Zandstra, Gaastra, Poiesz en Devo maakte Roosenstein reclame-ontwerpen. 

Roosenstein was met zijn artiestennaam Appo' ook bekend als sneltekenaar en karikaturist. Ook in 

zijn vrije tijd tekende en schilderde hij. De onderwerpen waren bijvoorbeeld: zeiljachten op het 

Sneekermeer, de Langweerder Wielen en de Fluessen en het Paviljoen aan het Sneekermeer. Maar 

ook minder voor de hand liggende onderwerpen werden door Ab Roosenstein vastgelegd: een 

zandzuiger van baggerbedrijf Krikke uit Heerenveen of de in aanbouw zijnde Ichthuskerk in Sneek. 

Tot slot 

De jonge mensen die werden aangetrokken door V&D hadden allemaal een deugdelijk vak geleerd 

op de Ambachtsschool. Bij V&D werden zij nog meer gekneed in het vak op de etalage- en 

decoratieafdeling. Onder deze jongens waren eigenlijk ook veel kunstenaars in spé. Zij moesten er 

een vak bij hebben, want subsidies (zoals later de Beeldende Kunstenaars Regeling BKR) voor 

beeldend kunstenaars waren er toen nog niet. 

Hans Lehmkuhl wist heel goed zijn leerling-etaleurs te motiveren door ze de kans te geven om 

zelfstandig een opdracht uit te voeren. Ook kon hij heel goed delegeren. Eigenlijk waren die vier of 

vijf jaren op deze afdeling een essentieel onderdeel van hun opvoeding die leidde tot groei in hun 

artistieke mogelijkheden. Deze kunstenaars denken en dachten na hun pensionering nog steeds zeer 

positief over deze bijzondere tijd bij V&D.   

 

   

 


