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Een boekje voor fijnproevers
d o o r  P e t e r  B u l t h u i s



VoorwoorD

Voor een bedrijf als de honderdjarige Vermeyden geldt zeer zeker ook het devies, 
dat koningin Wilhelmina in 1948, het jaar van haar vijftigjarig regeringsjubileum, 
aan de stad toestond om als wapenspreuk te voeren: ‘Sterker door strijd’. 

Met instemming las ik hoe de geschiedenis van Vermeyden een getrouwe afspie-
geling vormt van het wel en wee dat de stad beleefde in de afgelopen eeuw toen 
de stad uitgroeide tot ‘de poort van Europa’. 
 
Rotterdam wordt wel door sommigen, maar niet door de Rotterdammers die 
de stad door de jaren kenden en ermee vertrouwd raakten, een lastige stad ge-
noemd. Geen wonder, want het is in feite onvoorstelbaar wat de stad in een eeuw 
overkwam. Maar de stad - en dat zijn dus de Rotterdammers - wist daar steeds 
weer kracht uit te putten. 

Vermeyden wist alle verwikkelingen en ontwikkelingen hier ter stede de baas te 
blijven, en zag die inspanning bekroond met belangrijke landelijke en stedelijke 
onderscheidingen, waar ik hier graag mijn felicitatie met het honderdjarig jubi-
leum voor Mieke en Henk Vermeiden, en de beste wensen voor een voorspoedige 
voortzetting van de zaak voor Anja en Rob Sies, aan toevoeg. 

Mr. I.W. Opstelten,
Burgemeester van rotterdam

Bevrijdingsetalage ‘Holland dankt Zweden’. Waarschijnlijk al maart 1945.



Vermeyden Wijnen en Delicatessen groeide uit van een 
bescheiden zuivelhandel tot een alom gewaardeerde spe-
ciaalzaak voor fijnproevers. Soms tegen de klippen op en 
soms met de wind flink in de zeilen. Het is merkwaardig om 
te zien hoe de geschiedenis van Vermeyden vanaf het prille 
begin parallel loopt met de geschiedenis van Rotterdam en 
hoe het bedrijf wel en wee met de stad deelde. 

Overgrootvader Jacob Vermeijden (met lange ‘ij’!) opende al 
in de tweede helft van de 19de eeuw een zuivelzaak aan de 
Havenstraat 167 in Delfshaven. Waarschijnlijk gebeurde dat 
kort voor of omstreeks de tijd waarin Rotterdam via de pas 
gegraven Nieuwe Waterweg direct bereikbaar werd voor zee-
schepen, zonder dat deze eerst een lange kronkelroute van 
zo’n 100 kilometer dienden af te leggen tussen de Zuidhol-
landse en Zeeuwse eilanden. De Nieuwe Waterweg werd aan-
gelegd vanaf 1868, maar de definitieve effecten lieten op zich 

wachten tot de late jaren ’80 van de 19de eeuw. Omstreeks 
dezelfde tijd (1874) kwam de noord-zuid spoorweg door ons 
land tot stand, met het ‘luchtspoor’ dwars door Rotterdam. 
Op het kruispunt van water- en spoorwegen ontstond een 
nieuw Rotterdam. Wat haven en stad betreft, ging dat zeer 
snel. Dat bezorgde de stad een enorme bevolkingstoeloop. 
Maar veel economisch draagvlak leverde dat voor de zuivel-
handel, het assortiment waarschijnlijk al vrij snel uitgebreid 
met fijne vleeswaren, aanvankelijk nog niet op. Niet uit 
weelde, maar op zoek naar nieuwe kansen kwamen de vele 
nieuwkomers naar de stad, voornamelijk uit Noord-Brabant 
en Zeeland, van het platteland verdreven door een langdu-
rige landbouwcrisis (1880-1890). 

Toch begon Arie Vermeiden (de familienaam inmiddels met 
‘i’, hoewel in een oud adresboek ook al geschreven met ‘y’), 
zoon van Jacob Vermeijden, in 1908 met vooruitziende blik 
een eigen zaak aan de Nieuwe Binnenweg 408. In 1920 volgde 
het huidige bedrijf aan de Nieuwe Binnenweg 335. Drie 
generaties Vermeiden beleefden vervolgens hoe de havens, 
waarvan er steeds meer en grotere kwamen, Rotterdam van 
een handelsstad in een zakenstad veranderden. Het bleven 
overigens lastige jaren voor (inmiddels) ‘A. Vermeijden Jzn.’ 
De jaren voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog waren 
over het algemeen geen vetpot. Toen kwam de Crisis. Er viel 
een groot gezin te onderhouden. Daarna de Tweede Wereld-
oorlog. Pas in de jaren na de Tweede Wereldoorlog - we zul-
len hier nog zien welke omstandigheden daar toen debet aan 
waren - dienden zich voor het bedrijf de groeikansen aan die 
volop werden benut. 
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Hoewel grootvader Arie 
Vermeiden de familienaam 
al met ‘i’ schreef, werd in 
de firmanaam als eerbetoon 
lange tijd de lange ‘ij’ van 
overgrootvader Jacob 
Vermeijden gehandhaafd. 
J.H.D. Vermeiden (‘Henk 
sr.’) ging de firmanaam met 
‘y ’ schrijven, waarschijnlijk 
om de uitspraak ervan 
voor buitenlandse, met 
name Engelstalige klanten 
te vergemakkelijken, en 
zo bleef het tot vandaag. 
Voedselpakketten onder 
de vlag van Vermeyden 
gingen al voor WO II de 
wereld over, later gevolgd 
door kerstpakketten en 
cadeaupakketten. 
 
In beeld een prijscourant 
uit 1939: een ons gekookte 
Gelderse ham voor 28 cent.]

Volharding, lef, vakmanschap, ondernemerszin en élan: het zijn grote woorden, 
maar ze karakteriseren als weinig andere Vermeyden Wijnen en Delicatessen aan 
de Nieuwe Binnenweg 335 in Rotterdam. Er zullen niet veel bedrijven zijn in 
Rotterdam, de grootste meegerekend, die hier al een eeuw hebben vol gemaakt. 
Vooral niet in Rotterdam, omdat de stad in die tijd, letterlijk en figuurlijk, werd 
overspoeld door golven die, meestal onvoorzien, van buitenaf op de stad afstorm-
den. En in feite duurde de periode Vermeyden langer dan een eeuw. 

Overgrootvader Jacob Vermeijden (lange ‘ij’!) en de zaak aan de 
Havenstraat 167 in Delfshaven. 



Johan Hendrik Dirk Vermeiden (genoemd ‘Henk sr.’), zoon 
van Arie Vermeiden, die in 1932 in de zaak was gekomen, had 
het bedrijf in 1939 gemoderniseerd en de naam op de gevel 
veranderd in ‘Vermeyden’. Behalve Henk sr. waren in die 
tijd meer zonen en dochters van Arie Vermeiden werkzaam 
in de winkel. Op 18 maart 1942 trouwde Henk sr. met Leny 
van der Sluijs, dochter van een bekende slager uit de Rosier 
Faassenstraat - op het adres in de Rosier Faassenstraat (12B) 
in Delfshaven is nu het bijzonder aardige antiquariaat Boek
handel Delfshaven gevestigd. Op 19 maart stond Leny al achter 

de toonbank, want voor een huwelijksreis was dit niet de tijd. 
De oorlogsjaren waren ook voor Vermeyden moeilijk: goede-
ren werden beperkt geleverd, de marges waren gering. Voor 
het behalen van een redelijke omzet, zonder in te boeten op 
kwaliteit, moest een ongekende service worden verleend. Melk 
en de overige boodschappen, soms alleen een potje jam, wer-
den door Henk sr. met de bakfiets aan huis bezorgd, terwijl 
Leny in de winkel haar mannetje stond. Tijdens de razzia’s in 
1944 dook Henk sr. onder in de kelder van bioscoop Capitool 
tegenover de winkel. Toen stond Leny er alleen voor. 
 
Tijdens de oorlog werd ook wel voedsel, voor zover nog aan-
wezig, zonder distributiebonnen verkocht, of weggegeven. 
Henk sr. en zijn zuster, tante Geert, werden expert in het 
vervalsen van distributiebonnen, om de administratie klop-
pend  te houden en opnieuw beleverd te kunnen worden. 
Arie Vermeiden mocht (wilde?) daar niets van weten. Bij 
Leny vielen chantagebrieven met verzoek om voedsel op de 
mat. Het verhaal van voedselverstrekking zonder bon deed 
kennelijk de ronde. Het hongerwinter 1944-1945 zorgde voor 
een lege winkel en een lege kassa. Kort voor de bevrijding 

stuurde het Zweedse Rode Kruis, met toestemming van de 
bezetter, via Delfzijl meel en margarine naar verhongerend 
Nederland. Nederlandse bakkers bakten daar wittebroden 
van, die in Rotterdam werden gedistribueerd door Vermey-
den in (waarschijnlijk) maart 1945. Een paar stevige kerels 
hielpen voor de winkeldeur de orde te bewaren. 

In de dagen van de bevrijding was het even bijna gedaan 
geweest met Henk sr. Twee dronken Duitse soldaten 
schoten de winkelruit stuk waarachter Henk sr. zojuist een 
bevrijdingsetalage had ingericht. Henk rent naar buiten en 
schreeuwt: ‘Jullie denken mij te raken, maar je hebt mijn 

de jonge mevrouw vermeiden 
‘In 1942 kwam ik als ‘de jonge mevrouw Vermeiden’ achter de winkel op de Nieuwe Binnenweg 
te wonen. Vanaf dat moment heb ik full time meegewerkt in het familiebedrijf. Kinderen werden 
geboren, de oorlog was uitgebroken, en samen met mijn man Henk sr. heb ik veel lief en leed 
gedeeld. Het was een leven van hard werken, maar ook met veel voldoening. Toen Henk jr. samen 
met zijn vrouw Mieke in de zaak kwamen, werd het voor ons wat gemakkelijker, wat niet wil zeg-
gen dat wij niet betrokken bleven. Er kwam aan ons werkzame leven definitief een einde toen wij 
in 1977 verhuisden van de Nieuwe Binnenweg naar elders. In 2003 is Henk sr. in de leeftijd van 85 
jaar overleden. Hij is mede de grondlegger geweest van het succes van Vermeyden. Terugziend op 
goede herinneringen van weleer en omringd door de liefde van mijn kinderen en kleinkinderen, 
hoop ik nog een poosje te blijven.’ mevrouw l .  vermeiden-van  der sluis

Door shipchandler Vermeyden werd eveneens een ruim assortiment niet branche-gerelateerde artikelen belastingvrij 
geleverd in de (toen nog) nabijgelegen havens. Vuurwerk voor schepen in nood (1955), fototoestellen tot aan Leica’s (1953)
en  sigaretten (1957): 1000 stuks Camel voor ƒ 26.-
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(Waarschijnlijk) maart 1945. Wittebroden van Zweeds meel en pakjes margarine worden gedistribueerd door Vermeyden. Het 
Nederlandse Rode Kruis verbindt daar haar complimenten aan. 

crisistijd! Het ging slecht met het land, salarissen gingen 

omlaag, grote werkeloosheid, en de mensen hadden steeds 

minder te besteden. geld was schaars, het werd steeds 

meer waard. een sluipende verarming trof ook de winkel. 

leveranciers wilden direct afrekenen. of kwamen op zater-

dagavond terug. ‘vermeiden, je hebt de hele dag verkocht, 

je kan nu wel betalen.’ vernederende taferelen, waar we 

met opgeheven hoofd doorheen gekomen zijn. 

Bets Pluimers-Vermeiden, zoals verteld aan haar zoon Erik



ruit aan diggelen geschoten. ‘Wat is erger?’ De geweren 
werden opnieuw gericht, waarop Henk door Leny naar bin-
nen werd gesleurd en beiden zich liggend op de grond in 
veiligheid brachten. 

In 1948, na het herstel van de havens, die in de nadagen van 
de Tweede Wereldoorlog grotendeels waren verwoest, werd 
Vermeyden ook geregistreerd als shipchandler (‘groothandel 
in voedings- en genotsmiddelen in de functie van shipchand-
ler’), wat naast aanmerkelijk belastingvoordeel bepaald ook 
geen windeieren legde. Puttend uit het zich gestaag uitbrei-
dende assortiment, werd gestart met de zeer succesvolle 
verkoop van voedselpakketten, om te beginnen richting En-

geland en vervolgens wereldwijd, zoals het gevleugeld pakket 
op het affiche duidelijk maakt. De voedselpakketten kregen 
hun vervolg in de kerstpakketten en culinaire relatiegeschen-
ken die tot de core business bleven behoren. 

De wederopbouw van de in de meidagen van 1940 verwoeste 
binnenstad van Rotterdam kwam langzaam op gang. De 
havens gingen voor. Maar de Nieuwe Binnenweg, die daarvoor 
het meest in aanmerking kwam, als een geijkte wandelroute, 
floreerde. Zo ook Vermeyden. Tot diep in de jaren ’60 was 
de Nieuwe Binnenweg de belangrijkste en meest succesvolle 
winkelstraat van de stad. Om aan de beurt te komen, diende 
men een nummertje te trekken. Bij Vermeyden werd dat door 
de uitbreiding van het team medewerkers snel verholpen. In 
1960 volgde een tweede ingrijpende verbouwing, noodzakelijk 
geworden door het zich eveneens voortdurend uitbreidende 
assortiment. De welvaart kondigde zich aan; kritischer con-
sumenten stelden hoge eisen aan presentatie en bediening. 
Buitenlandse specialiteiten werden binnengehaald. 

Wanneer zal het eerste, landelijk befaamde ‘broodje van 
Vermeyden’, minstens de Rotterdamse evenknie van het Am-
sterdamse ‘broodje van Kootje’, over de toonbank zijn gegaan? 
Henk Vermeiden sr. ontdekte de mogelijkheden die hier lagen. 
Was het een bestelling voor de lunch van een Rotterdams ha-
venbedrijf die het idee ingaf? Vanaf de jaren ’50 kwam de vaart 

erin. ‘Zo lekker,’ aldus eens een klant, ‘dat ik wel eens hoop dat 
jullie broodjes uitverkocht zijn!’ Het ruime assortiment buiten-
landse waren had dan ook de broodjes niet ongemoeid gelaten. 
Klanten ‘van buiten’, van een nabij de Nieuwe Binnenweg 
gesitueerd Rotterdams reclamebureau, ondernamen de reis 
naar Rotterdam alleen maar, maar dan ook graag en voor lief, 
als ze voor de zakenlunch op ‘broodjes van Vermeyden’ werden 
getrakteerd, zoals schrijver dezes vele malen van nabij heeft 
meegemaakt. ‘Nou, wij willen ook wel naar Rotterdam komen, 
maar dan moeten er wel broodjes van Vermeyden zijn.’ Er zijn 
meer van zulke verhalen in omloop. De snelheid waarmee 
de broodjes over de toonbank gingen en gaan, zorgt ervoor, 
bedrijfstechnisch, dat de versheid van de waren voor het beleg, 
overigens ook zonder de broodjes, nooit een probleem vormt. 

Henk Vermeiden jr., oudste zoon van Johan Hendrik Dirk 
(‘Henk sr.’), kwam in 1964 in de zaak en nam in 1984 het 
bedrijf over. Als wijnliefhebber stuurde hij aan op een culi-
nair totaalpakket, wat onder meer ook een forse uitbreiding 
betekende van het aanbod wijnen. Het naastgelegen winkel-
pand (rechts) werd aangekocht, de zaak doorgebroken en 
nogmaals totaal verbouwd, wat onder meer de aanschaf van 
een compleet nieuwe inventaris inhield. 

Uitbreiding van de zaak in 1984 klinkt nu wel wat meer voor 
de hand liggend dan het toen was. Eind jaren ’70 was het 

rode licht uitgegaan in Katendrecht. Er werd nu getippeld op 
onder meer de Claes de Vrieselaan, de Nieuwe Binnenweg en 
de G.J. de Jonghweg, waar met een paar forse strepen witte 
verf op het trottoir in 1985 een gedoogzone werd ingesteld 
(in 1994 overgeplaatst naar de Keileweg, en aldaar in 2005 
gesloten). Veel ondernemers op de Nieuwe Binnenweg 
hielden het voor gezien. Horecabedrijven kwamen in hun 
plaats. Maar Vermeyden bleef de Nieuwe Binnenweg trouw. 
Tijdens de verbouwing ging de verkoop (on)gewoon door 
in een leegstaand pand aan de overzijde. Vermeydens durf 
werd beloond met de Rotterdamse Ondernemersprijs 1985, 
uitgereikt door burgemeester Bram Peper. Vermeydens 
aanpak werd bij die gelegenheid door staatssecretaris P.H. 
van Zeijl geroemd als voorbeeld voor toekomstige stadsver-
nieuwingsprocessen. Maar de belangrijkste daarvan zou, wat 
Vermeyden betreft, nog geruime tijd op zich laten wachten. 
Langer dan twintig jaar! 
 
Wat de stadsvernieuwing betreft, in de late jaren ’70 was Rot-
terdam begonnen aan een omvangrijke stadsvernieuwings-
operatie, de grootste hier ooit, die ook de Nieuwe Binnenweg 
niet onberoerd liet. De Nieuwe Binnenweg voor de stoep, als 
er nog een stoep was, was circa 1985 vele maanden onbe-
gaanbaar. In de hele stad werden eerst tien, vervolgens nog 
eens dertien oude wijken grondig aangepakt: wijken haastig 
ontstaan toen Rotterdam zich omtrent de voorafgaande 

mijn eerste herinneringen aan de winkel dateren uit 1948 

of 1949; ik was toen vijf jaar. de binnenstad lag nog in puin 

en er waren nog veel paard en wagens op de straten. de 

winkel was vierkant, met een l-vormige toonbank: op de 

hoek een snijmachine en daarachter opa in een wit schort, 

die me bij binnenkomst direct een stukje worst gaf. daarna 

naar boven naar oma, via een deur die er nu nog zit over 

een binnentrap. Beneden achter de winkel was een keuken 

en er waren slaapkamers. je kunt je nu niet meer voorstel-

len dat daar elf kinderen sliepen. 

Neef Yke Vermeiden

Henk jr. en Henk sr. met de Rotterdamse Ondernemersprijs 1985. Henk jr. en team bij de nominatie als ‘Beste Specialiteitenwinkel van 
Nederland 1994’. Het werd temidden van hevige concurrentie een zeer eervolle derde plaats.

Exterieur en interieur van de zaak in de late jaren ’40. Links de bakfiets. 
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eeuwwisseling in een paar decennia tot zakenstad ontwik-
kelde. Maar die stadsvernieuwing zou voorlopig nog aan de 
Nieuwe Binnenweg zelf voorbijgaan, behoudens de gesigna-
leerde operatie aan de stoep, maar die betrof waarschijnlijk 
vooral de aanleg van leidingen voor belendende stadsdelen. 
De Nieuwe Binnenweg zelf moest nog even wachten. Alles 
kon niet ineens gebeuren. 

De harde werkers maakten wel gepaste haast met hun werk-
zaamheden aan en rond de stoepen op de Nieuwe Binnen-
weg. Als blijk van waardering gaf de Winkeliersvereniging 
Nieuwe Binnenweg aan Vermeyden de opdracht om voor 

deze werkers, samen met de ‘echte bakker’ Guus Steens, een 
nieuw lunchbroodje te ontwikkelen: het ‘Bolletje Binnen-
weg’. Op maandag 1 april 1985 te 11.00 uur werden 500 Bol-
letjes Binnenweg aan de werkers aangeboden, waarbij een 
schoongespoten scheplader dienst deed als presenteerblad. 

Maar de ontwikkelingen rond de Nieuwe Binnenweg bleven 
nog geruime tijd zorgwekkend. De gedoogzone aan de G.J. 
de Jonghweg (1985-1994) en een andere (drugs)gedoogzone 
bij het Centraal Station (Perron Nul, 1987-1994) oefenden een 
onmiskenbare aantrekkingskracht op elkaar uit. Dat bleef 
lange tijd tot soms op de stoep bij Vermeyden merkbaar. 
Toch voegde Vermeyden in 1992 weer een belendend pand 
bij de zaak (weer rechts), en volgde opnieuw een verbou-
wing, voor het huisvesten van de succesvolle wijnafdeling, 
met in het souterrain de geschenkenafdeling. Al een jaar 
later volgde de eervolle derde plaats in een landelijke com-
petitie: beste specialiteitenwinkel in Nederland - de nationale 
doorbraak. 

De laatste verbouwing, een vernieuwing van de delicatessen-
afdeling, vond plaats in 1999. Henk Vermeiden jr. noemt het 
‘de beste ingreep ooit’. In plaats van wat al te gebruikelijke 
tegelplateaus, werden toen ook de twee ‘wandschappen’, van 

het kunstenaarsduo Driessens en Van den Baar, aan de zaak 
toegevoegd: de linker een bergwandschap van vleeswaren, 
de rechter een bergwandschap van kazen - en wie goed kijkt, 
ontdekt er links een mannengestalte, en recht een vrouwen-
gestalte in. Met dit artistieke product wordt ingespeeld op 
de smaak van de culturele coterie, die goed is vertegenwoor-
digd in Vermeydens stadsdeel. Al genietend van de culinaire 
producten, onderhoudt men bij Vermeyden niet minder de 
sociale contacten, en het een stimuleert het ander. Ook de 
rol van het terras, op de stoep die er inmiddels keurig bij 
ligt, mag in dit verband niet worden weggecijferd. 

Overigens was bij het naderen van de gepasseerde eeuwwis-
seling het wachten nog steeds op een grondige aanpak en zo 
mogelijk de volledige revitalisering van de Nieuwe Binnen-
weg in de glorie van weleer. 

Mieke en Henk Vermeiden in 1994 bij een aan Henk in 1987 uitgereikte oorkonde van de Confrérie des Vinophiles. Om tot gedegen 
wijnadviezen te komen, ondernam Henk met de Gastrovino-collega’s jaarlijks studiereizen naar de buitenlandse wijnleveranciers 
(Frankrijk, Italië, Spanje, Hongarije, Chili, Zuid-Afrika, Moldavië. Zijn opvolger in de zaak, Rob Sies, is dit spoor inmiddels gevolgd. 
De winkel in 1994 met de uitbreiding uit 1984; daaronder de uitbreiding uit 1992 (foto’s 1994). 

ik ben pas op gevorderde leeftijd opgenomen in de schoot 

van de familie vermeiden. een mens kan niet alles hebben. 

en het zou misschien al te profaan zijn om Vermeyden Wij-

nen en Delicatessen het beloofde land te noemen, maar toch 

… wie hier binnenkomt hoeft geen veertig jaar gevast te 

hebben om stevige trek te krijgen. en wat de wijnen betreft: 

‘vinum lac senum,’ aldus de romeinen; ‘wijn is de melk 

der ouderen’. en zo is de cirkel weer rond. 

Neef Herman Baartman 

Beste Henk, je hebt er met mieke een zaak van gemaakt die 

veel meer is dan een verzamelplaats waar spullen te koop 

worden aangeboden, en ik weet zeker dat anja en rob dat 

gaan voortzetten. een winkel, dat zijn mensen, en die men-

sen maken het verschil of je ergens wel of niet wilt komen. 

Neef Rik op den Brouw

Tekening behorende bij de aanvrage in 1895 door W. Polderman & Zonen voor de bouwvergunning voor vier herenhuizen aan de 
Nieuwe Binnenweg 335 (toen nr. 443), waar Vermeyden zijn hoogtijdagen beleefde en beleeft. 

Vijfhonderd ‘Bolletjes Binnenweg’ op een schoongespoten schep-
lader voor de werkers aan stoep en straat (1 april 1985). 

Op de volgende pagina’s: De twee wandschappen van het kunste-
naarsduo Driessens en Van den Baar: links het bergwandschap 
met vleeswaren, rechts het bergwandschap met kazen (1999). 
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Wie de moeite neemt om eens te gaan kijken in de Haven-
straat, vindt op 167 twee woningen onder één dak, met fraai 
snijwerk aan de deurlijst (links), en een rooster van giet-
ijzer met in het midden een pagekopje in de andere deur 
(rechts). Je zou een blik willen slaan op de bedrijvigheid in 
zo’n straat van weleer. Dat kan. De belangrijkste feestelijke 
gebeurtenis in de stad omstreeks de vóórvoorlaatste eeuw-
wisseling vond plaats op 31 augustus 1898, toen Wilhelmina 
18 jaar en Koningin werd. Voor de Delfshavenaren was een 
volksfeest georganiseerd in het Park aan de Maas. Op het 
programma een kruiwagenparade. Slaapmuts en klompen 
verplichte kleding voor de man; de vrouw neemt plaats op 
een daartoe verstrekte kruiwagen, waarop de man haar 
langs een baan van tweehonderd meter met keerpunt naar 
de eindstreep moet kruien. Twaalf paren; zesmaal twee 
prijzen. Dat waren me nog eens tijden. Lang geleden. Recht 
tegenover Havenstraat 167, A en B, in de Korte Schoon-
derloostraat, op een muur een affiche van ongeveer zestig 
jaar later met het schip Rotterdam (V, 1959), ‘Het schip van 
morgen reeds vandaag’; inderdaad, de Rotterdam die in dit 
jaar van schrijven 2008 naar Rotterdam is teruggekeerd. 
 
De wandeling naar Nieuwe Binnenweg 408, waar Arie 
Vermeiden zich in 1908 vestigde, levert niet veel op. De 
winkel bestaat niet meer. Op 408 A t/m F bevindt zich nu 
een etagewoning boven een modezaak en een meubelzaak. 

Wel is er een foto van Arie Vermeiden, waarschijnlijk ‘op 
Zuid’ genomen, in de Oranjeboomstraat, die een paard 
bij de teugel houdt. Dat mocht hij graag doen, en ook zo’n 
paard voeren, waarvoor hij dan even de winkel, de winkel 
liet. Grootvader Vermeiden wordt in de familieoverlevering 
getypeerd als een goedhartig man, die er niet tegenop zag 
om straten verder een bestelling van een half ons vleeswa-
ren te bezorgen, de wielen van kinderwagens te smeren, 
en aan de kleinen stukjes worst uit te delen - niet altijd tot 
genoegen van grootmoeder Geertje Vermeiden-de Wit, die 
het bedrijf bij de teugel hield. De Vermeidens hebben zich 
altijd gesterkt geweten door vrouwen die door dik en dun 
achter hen stonden. 

In de Eerste Wereldoorlog vond distributie van levenswaren 
via de Nieuwe Binnenweg 408 plaats. Grootvader Vermeiden 
was toen gemobiliseerd. Grootmoeder, in 1909 gehuwd 
met grootvader, stond er alleen voor, en aan het hoofd van 
een groeiend gezin, dat mettertijd elf kinderen zou tellen. 
De familieband was benijdenswaardig hecht, en iedereen 
werkte mee in de zaak, later ook de aangetrouwde familie 
en de neven en nichten. Wie tot de directe familie behoorde 
(en uit de stad kwam) vertegenwoordigde de ‘warme kant’, 
aangetrouwde familie (vaak van buiten) de ‘kouwe kant’. 
Een goedbedoeld onderling plagerijtje. Men kon dat wel 
hebben van elkaar. 

EEn PLEK mET  ToEKomST
Er is een foto (zie de omslag) van het interieur van de winkel in Delfshaven aan 
de Havenstraat 167, de bakermat van Vermeyden. Helaas is het niet overgroot-
vader Jacob Vermeijden, die op de foto staat afgebeeld, maar zijn zoon Chris, 
die evenals zijn broer Arie in de winkel assisteerde. Het maakt de foto er niet 
minder interessant door. Deze dateert van kort vóór of na de vóórvoorlaatste 
eeuwwisseling. Er werden al fijne vleeswaren verkocht. Zoon Chris staat bij de 
snijmachine; rookvlees en hammen op de plank; een weegschaal. Keulse potten 
voor de roomboter. Moeilijk te bereiken op die hoge planken.

Drie generaties Vermeiden. Rechts Jacob Vermeijden en zijn echtgenote Elizabeth Vermeijden-Poot. De jongeman rechts is 
Arie, de andere kleine is onbekend. Let op het speelgoedpaardje! Links(boven) Arie Vermeiden en Geertje Vermeiden-de Wit; 

daaronder rechts naast hen Henk Vermeiden sr. en Leny Vermeiden-van der Sluis. 
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Grootmoeder Vermeiden (in haar jubileumspeech op woens-
dag 22 oktober 1958, bij het vijftigjarig bestaan van de zaak): 
‘De zaken liepen goed en ons gezin stelde ook eisen. We 
verhuisden omstreeks 1920 naar het tegenwoordige adres.’

Wie waren de klanten en waar kwamen ze vandaan? Dat 
vergt wel enige uitleg, waarbij en passant een stukje Rotter-
damse geschiedenis wat verder kan worden uitgediept. 

Tussen 1870 en 1920, om in dat verband enkele getallen 
te noemen, groeide het aantal inwoners van Rotterdam 

explosief van bijna 125.000 naar ruim 500.000 (en aan het 
begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw zou dat aantal, 
hoewel minder snel, klimmen tot circa 730.000; nu zijn 
het er 580.000). De stad barstte uit zijn voegen. In 1895 was 
Rotterdam, door annexatie van randgemeenten, vooral 
Kralingen en Charlois, met 55,32 km2 ruimtelijk gezien al 
bijna achtmaal zo groot als 25 jaar daarvoor; nu bedraagt 
het Rotterdams oppervlak, inclusief de rivieroevers, de 
havens, Hoek van Holland en de Eerste Maasvlakte, 319,35 
km2 ; tweederde land, eenderde water. Sinds 1870 is Rot-
terdam dus gegroeid met ongeveer een factor vijftig, het 
inwonerstal met bijna een factor vijf. Dit is, in vogelvlucht, 
het gebied waar Vermeyden mettertijd zijn vleugels zou 
uitslaan. Om te beginnen. Er is veel ruimte voor nodig om 
meer dan duizend broodjes per dag over de toonbank te 
laten gaan, andere zaken nog daar gelaten. 

We gaan dat nu wat nader bekijken. Rond 1880 bestond vrij-
wel het gehele Rotterdam ten westen van de Westersingel uit 
weiland, dat toen nog deel uitmaakte van de gemeente Delfs-
haven. Uitgestrekte gebieden in het noordwesten en oosten 
van de stad dienden overigens ook nog te worden ingevuld. 
Delfshaven werd in 1886 door Rotterdam geannexeerd. 

We nemen er (een deel van) de plattegrond uit 1903 van de 
gemeente Rotterdam bij, met daarop de uitbreidingsplan-
nen voor de stad van de directeur van Gemeentewerken, 
G.J. de Jongh. Al in de 15de eeuw liep er, noordelijk 
van de huidige Nieuwe Binnenweg, een voetpad naar 
Delfshaven. In 1873 werd begonnen met de aanleg van de 
Nieuwe Binnenweg als verkeersweg. Omstreeks 1903 was 
de Nieuwe Binnenweg al vrijwel compleet ingesloten door 
huizenblokken. Deze vertoonden (en vertonen grotendeels 
nog, wanneer inmiddels niet door nieuwbouw vervangen) 
een verbluffende staalkaart van stijlen die toen in de mode 
waren à la het Hollands Maniërisme (denk daarbij aan de 
grachtenhuizen uit de zeventiende eeuw in Amsterdam, 
met nu en dan een knikje naar de Middeleeuwen), de Ju-
gendstil en de Art Niveau. De rijkgeschakeerdheid van dat 
alles valt pas goed op wanneer men de blik werpt op de 
woonverdiepingen boven de winkelpuien. Alleen de zuid-
zijde van ‘het laatste stuk’ (in het Oude Westen) diende nog 

te wachten tot na 1924, toen ‘het Land van 
Hoboken’, tot dan particuliere eigendom, 
in gemeentehanden kwam. Dat ‘Land van 
Hoboken’ was een merkwaardige groene 
enclave in de stad, die zich uitstrekte van 
Delfshaven tot de Westersingel en van de 
Rochussenstraat en de Nieuwe Binnenweg 
tot de Westzeedijk (en waarin in 1903 
een binnenhaven was geprojecteerd): de 
winkelpanden aan de zuidzijde van de 
Nieuwe Binnenweg in het Oude Westen 
dateren zelfs pas uit het eind van de jaren 
’30 (vorige eeuw). 

Vanaf de Nieuwe Binnenweg 408 zetten 
we de wandeling nu voort naar de Nieuwe 
Binnenweg 335 - als er geen bocht in de 
straat zat, zou het pand waar Arie Vermei-
den zich in 1920 vestigde, tweehonderd 
meter verderop, al te zien zijn. Toen de 
zaak, in 1958, vijftig jaar bestond, was het 
eveneens hier dat grootmoeder Geertje 
Vermeiden aan de welvoorziene tafel haar 
feestrede hield voor het gezelschap van 
haar zonen en dochters, schoonzonen en 
schoondochters, en de neven en nichtjes, 

allen zeer bij de zaak betrokken. Het feestmaal vond 
plaats op woensdag 22 oktober 1958. Die middag was de 
zaak gesloten geweest, want dat was verplicht in 1958, en 
dat kwam goed uit voor de voorbereiding van het feest-
maal. Gezien de nauwgezetheid waarmee grootmoeder 
Vermeiden aan de zijde van Arie Vermeiden de zaak had 
gedreven, mag met grote mate van waarschijnlijkheid ook 
worden aangenomen dat voortaan 22 oktober (in 1908 ove-
rigens een donderdag) veilig kan worden aangehouden als 
de officiële openingsdatum van het bedrijf. Grootmoeder 
Vermeiden had haar toespraak op schrift gesteld. Die is 
bewaard gebleven. De cruciale passage uit de toespraak 
is de volgende: ‘Met (de) eenvoudige middelen, maar 
ook de eisen van vroeger, heeft vader in die jaren een 
vooruitziende blik gehad. Als oud Delfshavenaar zag hij 
mogelijkheden van bestaan aan de Nieuwe Binnenweg die 
een schakel vormde tussen Delfshaven en een groeiend 
Rotterdam’. 

Grootvader Arie Vermeiden met paard en wagen in de Oranjeboomstraat ‘op Zuid’ en en curieus kaartje uit een Duitse boek 
waarvan de herkomst helaas niet kon worden getraceerd. Het toont de gebiedsuitbreiding van Rotterdam in de periode 1626-1909 
(in 1910: 427.000 inwoners). Elke stip stelt 500 inwoners (‘sleeping population’) voor. 

Detail van de ‘Plattegrond der gemeente Rotterdam met de ontworpen uitbreidings-
plannen 1903’ naar G.J. de Jongh. Donkergrijs geeft reeds gerealiseerde bebouwing 
aan of een vergevorderde staat van planning; de lichtere grijstinten geven in 
aflopende orde aan waar het werk nog moet beginnen. De locaties waar Vermeyden 
achtereenvolgens was gevestigd: (1) Havenstraat 167, (2) Nieuwe Binnenweg 408 en (3) 
Nieuwe Binnenweg 335. 

nieuwe Binnenweg 335a: het is de plek waar je moeder is 

geboren, waar je altijd verhalen over hoorde; hoe het was 

om op te groeien in een groot gezin, de onderlinge hechte 

band, de moeilijke tijd van crisis en oorlog, het dorp delfs-

haven waar iedereen, iedereen kende. de plek waar je in 

je gedachten je grootvader de paarden ziet voeren als die 

voorbij kwamen, ook al heb je hem nooit gekend. eigenlijk 

gaan de herinneringen terug tot ver vóór de tijd dat je je 

bewust werd van je eigen bestaan. 

Neef Jan Vrijhof
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Inderdaad, een vooruitziende blik! Maar hoe vooruitziend 
wel, kon in 1908 nog niemand vermoeden. Een blik op de 
kaart laat zien dat in 1903 (en overigens ook in 1908) aan 
de statige Heemraadssingel nog maar net was begonnen. In 
de jaren voor de Eerste Wereldoorlog werd de Heemraads-
singel aangelegd en volgebouwd tot het kruispunt met de 
Vierambachtsstraat en de Middellandstraat, ten tijde van 
de Eerste Wereldoorlog doorgetrokken (door ‘Beukelsdijk’) 
tot aan de spoorbaan, maar pas in de volgende jaren tot 
circa 1925 volgebouwd. En het was hier, aan de statige 
Heemraadssingel, dat zich de nieuwe notabelen vestigden 
van de nieuwe tot wasdom komende en gekomen zakenstad 
Rotterdam. Vermeijden, later Vermeyden, vond hier een 
belangrijke klantenkring. Het verklaart ook het verplaatsen 
van de zaak in 1920 naar (bijna) de hoek Heemraadssingel 
met de Nieuwe Binnenweg. 

De blik op de kaart uit 1903 laat ook de geplande binnenha-
ven zien, dwars door de weilanden van het ‘Land van Hobo-
ken’. Dat was in ieder geval het plan van stadsbouwmeester 
G.J. de Jongh. Deze haven, met een statige wijk er omheen 

conform de Heemraadssingel, zou leiden naar een groot 
plein bij de remonstrantse kerk aan de Westersingel, met 
een nieuw stadhuis, ongeveer op de plek waar nu Museum 
Boymans Van Beuningen staat. Maar het feest ging niet door 

omdat burgemeester Zimmerman voor het stadhuis oog 
had op de Coolsingel. Toen De Jonghs plan in 1910 werd 
afgeserveerd, diende hij zijn ontslag in. Het havenplan van 
de Jongh kreeg later alsnog gedeeltelijk gestalte in de vorm 
van de Coolhaven met de benedenwaarts gerichte bocht 
(1924) naar de Parkhaven, deze laatste met de St. Jobshaven 
en de Schiehaven gerealiseerd in periode 1890-1909. 

Het kan vreemd lopen: een eeuw later vindt daar nu toch, 
op een alweer aanmerkelijk gewijzigde landkaart, het 
werken en wonen aan het water plaats in Schieland, aan 
de Müllerpier en in het multimedialand van de Lloydpier. 
De bestelauto van Vermeyden met broodjes voor de lunch 
doet heden frequent, behalve de Heemraadssingel, ook het 
laatstgenoemde gebied aan, alsook uiteraard het Scheep-
vaartkwartier, Weena, Hofplein, Brainpark, Erasmus MC 
- want waar komt die auto niet in Rotterdam?  

De Nieuwe Binnenweg in 1914. Foto genomen vanaf de Pupillen-
straat richting Heemraadsplein. Aan het eind van de rechter 
straatwand moet zich nr. 408 hebben bevonden, waar Arie 
Vermeiden in 1908 zijn zaak opende. 

Het Heemraadsplein in 1908. Achter het hoekhuis (in het midden 
van de foto, bij de kruising van de Heemraadssingel met de 
Nieuwe Binnenweg) bevindt zich (onzichtbaar op de foto) Nieuwe 
Binnenweg 335, waar Arie Vermeiden zich in 1920 vestigde. 

De Nieuwe Binnenweg in 1908, uit de hoogte gezien vanaf een 
van de panden bij de kruising met de Mathenesserlaan (zuidzijde 
Nieuwe Binnenweg). Rechts het Land van Hoboken, dat pas in 

1924 in gemeentelijke eigendom kwam. 

een Brief  u it  1903
Jabob Vermeijden schrijft op vrijdag 31 juli 1903 een brief aan zijn zoon Arie, dan 

21 jaar, en op dat moment als dienstplichtig militair gelegerd in Bergen op Zoom. 

Kennelijk heeft Arie zijn ouders in het voorafgaand weekend in Delfshaven bezocht, 

maar moest op zondag weer afreizen naar zijn garnizoen, zodat het aan tijd ontbrak 

om de zaken door te nemen. ‘Hedenavond zette ik mij eens neder om u eens te 

schrijven, wat was de zondag deze keer spoedig om, de tijd was zeer kort, zodat 

wij bijna geen gelegenheid hadden om over een en ander te praten. Wij mogen ons 

allen in goede gezondheid verheugen, en hopen dit van u ook. Wat de zaken aangaat, 

dit blijft gelukkig nog al gaan. Dinsdagmiddag nog een buitengewoon vrachtje, voor 

P. Bakker, voor een boot, van alles zo wat. Boter, kaas, spek: samen voor ongeveer 

ƒ40,00. Voor Vlaardingen heeft Adam ook een aardig vrachtje weggebracht, een kleine 

30 kazen, een 20 zulten, mout, enz. De winkel blijft goed lopen, deze week alle dagen 

voor goed ƒ40,00 ontvangen, één dag voor ƒ47,00. Hollandse boter verkopen wij zeer 

veel. Dinsdag heb ik een vaatje boter gekocht van P. Buitelaar, ze moest duurder, 

de markt was om elf uur afgelopen, de prijs was ƒ48,00.’  Uit het bovenstaande kan 

worden opgemaakt dat Jacob Vermeijden uit Delfshaven ook schepen beleverde: ‘P. 

Bakker, voor een boot’, en ook de vermelding van Vlaardingen wijst in die richting. 

Alsook de voortzetting van de brief: ‘Wanneer ik alles naga, genieten wij nog een groot 

voorrecht, met alle concurrentie. In Vlaardingen komt tegenwoordig een reiziger van 

Segers. De klanten blijven gelukkig nog al.’ 

Arie Vermeiden (links) met twee kornuiten martiaal poserend
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mijn eerste herinnering aan ‘de Binnenweg’: bezoeken met 

pa en ma en wat broers en zussen ter gelegenheid van het 

nieuwe jaar, om oma, de ooms en tantes en neven en nichten 

de beste wensen te doen. de winkel werd dan niet zozeer 

bezocht, maar in de voorkamer van oma schaarden de neven 

en nichten zich rond de televisie - want zoiets hadden wij 

thuis niet - om het schansspringen te bewonderen. 

Neef Jan van ’t Hoff

Detail uit de op schrift gestelde toespraak van grootmoeder 
vermeiden toespraak op schrift gesteld. Die is bewaard gebleven. 



Vermeyden Van a t/m Z

Honderd jaar Vermeyden is bereikt door

Anticiperen op veranderingen, met grote
Betrokkenheid, een indrukwekkende 
Culinaire kennis en het bezit van een 
Dosis doorzettingsvermogen om
Excellente kwaliteit tot in de 
Finesses te garanderen en aan te bieden door
Geschoold personeel met één gezicht! 

Henk, dat heb jij voor elkaar gekregen met 
Inzicht en inlevingsvermogen en 
Jarenlange inspanningen, 
Kennis van zaken en je visie op de 
Langetermijnplanning, samen met
Mieke, op een hoogstaand
Niveau!

Ondernemen in hart en nieren, met 
Persoonlijke interesse vraagt
Qualiteit in plaats van quantiteit, dus 
Rob en Anja zullen met 
Spankracht en soliditeit, de 
Traditie hoog in het 
Vaandel houden, opdat zij met de 

Wijsheid van honderd jaar en stevige arbeid de 
Xereswijn en exquise Franse kazen beheren als
IJzersterk duo, dat vecht als een leeuw en 
Zorgvuldige overwegingen maakt voor de komende eeuw!

Liefs en proficiat!

Carla en Pim Vermeulen, 
vaste klanten 

een Vijftigjarige rotterdamse kroket!

Wachtend op het bereiden van de overheerlijke broodjes, 
nam ik wel eens kroket uit de hand. Ze lagen er immers in 
een kleine vitrine uitnodigend voor je neus, altijd kakelvers 
gefrituurd. 

Ter gelegenheid van mijn vijftigste verjaardag ontving ik van 
de directie een Kwekkeboom Abonnement, goed voor 50 
(vijftig) enige echte Kwekkeboom kroketten. Het abonnement 
was voorzien van mijn (illegaal verworven?) pasfoto en het 
bevatte vijftig vakjes, die met vermelding van datum zouden 
moeten worden afgetekend. Het reglement luidde als volgt:

Levering uitsluitend op vertoon van deze kaart
Kaart is niet overdraagbaar

Niet geldig op zon- en feestdagen
Niet meer dan een per dag

Mosterd is inbegrepen
Geldig tot 30 augustus 1999
Bij verlies bel: 010 - 4767277

Blijkens aantekening op het abonnement werd er tweemaal 
gebruik van gemaakt en wel op 2 en 8 september 1998. 

Ik heb nog geprobeerd om enkele reglementbepalingen 
aangepast te krijgen, maar zonder resultaat: zoals het 
maximum van één kroket per dag - maar dat werd gepareerd 
met een beroep op de volksgezondheid en die van mij in het 
bijzonder. Zon- en feestdagen bleken onbespreekbaar. 

En de verlenging van de geldigheidstermijn? Net zoals bij 
de delicatessen in het etablissement werd ook voor deze 
vijftigjarige Rotterdamse kroket aan de houdbaarheidsdatum 
niet getornd. 

W. Haagman, 
vaste klant

Herinneringen aan de late jaren ’40, begin 
jaren ‘50

Arie van ’t Hoff, een van de vele aangetrouwde neven 
van Arie Vermeiden en Geertje Vermeiden-de Wit, van de 
zogenaamde ‘kouwe kant’ (Zwijndrecht), herinnert zich 
levendig het bedrijf aan de Nieuwe Binnenweg 335:

‘Met het groter worden werd het logeren bij elkaar 
opgestart. Ik weet nog goed dat ik bij jullie voor het eerst op 
zolder sliep. Een polderjongen in de grote stad. Ik weet nog 
dat ik me ’s morgens om vier uur “het lazerus” schrok toen 
de eerste nog lege trams door de Binnenweg denderden. Ik 
dacht dat er een vliegtuig neerstortte …

‘Het meehelpen in de zaak begon met flessen sorteren. 
Ook de bekende grote melkflessen. Al gauw volgde, als ik 
me dat goed herinner, het afvullen van suiker in kleinere 
verpakking, terwijl in de keuken op het sudderend oliestel de 
zure zult werd klaargemaakt. Ook herinner ik me met ontzag 
het voorsnijden van je vader (Henk sr.) van allerlei vleeswaar. 
Een grote staande snijmachine met een vliegwiel waar zeer 
bedreven flinterdunne vleeswaren uitrolden. Soms liep dat 
wel eens uit de klauw als ik je vader met enkele verbonden 
vingers zag rondlopen. 

‘Het rondbrengen van bestellingen was ook boeiend om te 
doen. Met name bij de aristocratie op de Heemraadssingel. 
In een enkel geval werd de verpakking van de delicatesse 
geopend en pietleuterig gekeken of er niet te veel vet aan zat 
… Wist ik veel. Wij moeten vroeger alles opeten thuis! 

‘Nee, dan het wegbrengen samen met oom Henk van de 
broodjes naar de villa van Wilton Feijenoord in Schiedam. 
Elke dag verse broodjes voor de directie. Berengezellige 
keuken en dames daar. 

‘En niet te vergeten het jaarlijkse balansen. Tellen van de 
voorraden. Vaak werd er al op Nieuwjaarsdag mee gestart. 
Neven en nichten genoeg. 

‘Een ander fenomeen, dat me goed is bijgebleven, was de 
jaarlijkse koorts van het voorbereiden, wegbrengen en 
verzenden van de kerstpakketten. Business die jullie geen 
windeieren heeft gelegd. Zowel nationaal als internationaal 
“Vermeyden all over de world” was de slogan. Dat hebben 

jullie geweten.’ 

Familiekroniek uit een brief aan Henk Vermeiden Jr.
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Op dinsdag 14 mei 1940, omstreeks 13.30 uur, legden de 
Luftwaffe een tapijt van brandbommen over de oude stads-
driehoek en grote gedeelten van de flankerende wijken. Met 
de wederopbouw van de binnenstad, tot dan een troosteloze, 
grotendeels kale vlakte, met in het midden het spoorwegvi-
aduct, werd pas na het midden van de jaren ’50 een begin 
gemaakt, al ging dat daarna ook zeer snel. Zo kwam het dat 
uit de binnenstad weggebombardeerde winkeliers - overigens 
al in de oorlogsjaren - veelal hun heil zochten aan de Nieuwe 
Binnenweg, die daar als prominente winkelstraat het meest 
geschikt voor was. 

Gezien het Nood-Adresboek Rotterdam (een uitgave al in de 
oorlog van Wyt & Zonen, Pieter de Hoochweg) vestigden zich 
het eerst aan de Nieuwe Binnenweg bijvoorbeeld de boek-
handel Voorhoeve & Dietrich (voorheen Schiedamschesingel), 
de woninginrichter Metz & Zn. (voorheen Pretorialaan en 
West Kruiskade), de muziekhandel Lichtenauer (voorheen 
Zuidblaak), hoedenmode Meuwse (voorheen Mosseltrap), 
kantoorboekhandel Ahrend & Zn. (voorheen Van Oldenbarne-
veltstraat) en drogist Wulff (voorheen Westnieuwland). 

Aan de zuidkant van de kop van de Nieuwe Binnenweg 
verscheen al in 1940 het ‘Noodwinkelcentrum Dijkzigt’ met 
het café-restaurant Caland-West en de bedrijven Peek & Clop-
penburg, Dijckhoff, Meddens en, gezien de prentbriefkaart 
uit 1941, de Passage 1940, Vroom & Dreesmann en Lampe. 
Genoemde bedrijven vestigden zich later elders, verdwenen, 

of veranderden van naam; maar het noodwinkelcentrum, 
met wisselende populaties, bleef bestaan tot 1978-‘79, om 
toen plaats te maken voor ‘De Boogjes’, de eerste nieuwbouw 
in het Oude Westen in het kader van de stadsvernieuwing, 
mede bedoeld ter bestendiging, toen al, van de entree van de 
Nieuwe Binnenweg als belangrijke winkelstraat. 

Dat de Nieuwe Binnenweg als prominente winkelstaat geruime 
tijd aan de actieve aandacht van de stedelijke overheid ont-
snapte, is hier eerder al voldoende gememoreerd. Vanaf de late 
jaren ’70 ging de aandacht uit naar de aanpalende wijken, maar 
niet naar hun as. Het daarop volgende Binnenstadplan ’85, 
met de ‘Centrumruit’, de ‘Parkendriehoek’ en de ‘Waterstad’ 
als vitale plangebieden, ging ook aan de Nieuwe Binnenweg 
voorbij. Zoals gezegd, alles kan niet ineens gebeuren. Maar 
het jaar 2000 werd het begin van betere tijden voor de Nieuwe 
Binnenweg. In dat jaar nam de gemeenteraad de motie Mid-

VErmEyDEn aan DE  LangSTE 
winKELSTraaT  Van nEDErLanD 

Een enorm lange wandelroute van wel drieëneenhalve kilometer, toen met 
recht ongetwijfeld de langste winkelpromenade in ons land, strekte zich in de 
vooroorlogse jaren uit van het verre westen naar het verre oosten van de stad: 
van de Lage Erfbrug in Delfshaven via de Nieuwe Binnenweg naar de Westersin-
gel; van de Mauritsweg over de Binnenweg naar het Van Hogendorpplein (waar 
de Schiedamschesingel overging in de Coolsingel); en dan via bijvoorbeeld de 
Boymansstraat, de Korte Hoogstraat en de Hoogstraat naar het Oostplein. 

Het noodwinkelcentrum aan de kop van de Nieuwe Binnenweg (1941) 

’s werelds langste spagHettisliert
September 1983. Braderie op de Nieuwe Binnenweg. Dat zal men 
weten, moet Henk jr. hebben gedacht. Hij had zojuist een uit Italië 
geïmporteerde machine ontdekt voor het maken van verse pasta 
(macaroni en spaghetti). Machine vullen met beslag van bloem, eieren, 
olijfolie en water, en aan de andere kant komen de slierten er uit. Met 
behulp van omstanders en onder het wakend oog van een notaris werd ’s 
werelds langste spaghettisliert geproduceerd. Even later in bakjes onder 
de behulpzame omstanders verdeeld. 
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een familiebedrijf gaat onder nieuwe leiding verder, waar-

bij ik anja en rob veel succes toewens. als je zo eens door 

de geschiedenis van een eeuw noeste arbeid bladert, word 

je stil en denk je aan al die jaren dat de handen wapperen 

moesten, vaak tot diep in de nacht. ik denk daarbij niet 

alleen aan de mannen, maar niet minder aan de vrouwen 

achter die mannen. ik ben trots ook een beetje  vermeiden 

in mijn genen te hebben. 

Neef Arie van ’t Hoff



delkoop e.a. aan, waarin werd voorgesteld om ‘de Nieuwe 
Binnenweg te ontwikkelen tot een aantrekkelijke verbindings-
zone tussen Historisch Delfshaven (sinds 1972 ‘beschermd 
stadsgezicht’) en het stadscentrum’. De Nieuwe Binnenweg 
dus zoals deze geweest was. En in 2007 stelde het College van 
B&W een ‘Actieprogramma Winkelgebieden’ vast, met voor de 
Nieuwe Binnenweg een integrale lange termijn aanpak van vier 
jaar voor economische, fysieke en sociale revitalisering. Het 
‘Platform Nieuwe Binnenweg’ van eigenaren, ondernemers, 
corporaties en afgevaardigden van gemeente en deelgemeente 
werd opgericht. Deze partijen committeerden zich in het 
‘Convenant Revitalisering Nieuwe Binnenweg’. Dat belooft 
niet alleen veel, maar de resultaten zijn inmiddels goed waar 
te nemen. Wethouder van Rotterdam Dominic Schrijer (Werk, 
Sociale Zaken en Grotestedenbeleid): ‘In drie of vier jaar gaat 
deze winkelstraat het helemaal maken.’ 

In samenspraak met alle betrokken partijen werd eveneens 
in 2007 een gebiedsvisie vastgesteld, gericht op een duidelijke 
profilering van de Nieuwe Binnenweg in deelgebieden, elk met 
een na te streven typering en dus identiteit, herkenbaar en 
aantrekkelijk zowel voor bezoekers, bedrijven als investeerders. 
Er worden aantrekkelijke vestigingvoorwaarden geboden. 

In het eerste deel van de Nieuwe Bin-
nenweg (in het Oude Westen, gerekend 
vanaf het stadscentrum tot de ’s Graven-
dijkwal) zal worden aangestuurd, voor 
zover niet al aanwezig, op ‘funshop-
ping’: horeca, mode en design. Wat het 
design betreft, hier treffen we ook de 
meubelspeciaalzaak Metz aan. De bedoe-
ling is dat het gedeelte van de Nieuwe 
Binnenweg in Middelland tussen de ’s 
Gravendijkwal en Claes de Vrieselaan - 
waar we de meubelspeciaalzaak Buningh 
aantreffen - op het concept ‘funshop-
ping’ aansluit. Eveneens in Middelland, 
maar dan tussen de Claes de Vrieselaan 
en de Heemraadssingel, komt de nadruk 
te liggen op de dagelijkse boodschappen. 
Overigens vertegenwoordigt Vermeyden 
hier ook duidelijk de categorie ‘funshop-
ping’. Over de profilering van het deel 
van de Nieuwe Binnenweg tussen de 
Heemraadssingel en de Lage Erfbrug, 

in het Nieuwe Westen, is men nog in beraad. Damme, aan de 
Nieuwe Binnenweg met het Heemraadsplein voor de deur, 
is hier de derde in de trits meubelspeciaalzaken die van de 
Nieuwe Binnenweg ook een chique meubelboulevard maakt. 

Inmiddels zijn voor de Nieuwe Binnenweg in de deelgemeente 
Delfshaven (vanaf de ’s Gravendijkwal tot de Lage Erfbrug), 
door de in het ‘Convenant Revitalisering Nieuwe Binnenweg’ 
samenwerkende partijen, aansprekende publieksactiviteiten 
ontketend. Op de Pracinha d’Quêbrod (de Portugese naam 
voor het Heemraadsplein) hieven de betrokken partijen, op 6 
juni jongsleden, tijdens een haringparty het glas op een voor-
spoedige voortgang van zaken. ‘Nieuwe Binnenweg, de wereld 
aan je voeten’ luidde het devies. Niet alleen was de haring 
hiermee teruggekeerd naar Delfshaven (eens een haven voor 
haringvissers!), maar verder viel er ook een prima stemming 
te proeven. 

Vanaf 1964 was Henk Vermeiden jr. actief in de zaak, daarbij 
vanaf 1969 terzijde gestaan door zijn vrouw Mieke in de rol 
van veel meer als gastvrouw en het enthousiaste en toegewijde 
team medewerkers, soms 25 of 40 jaar bij de zaak betrokken. 

Als actief lid van de Ondernemersvereniging Nieuwe Bin-
nenweg was Henk jarenlang permanent in touw geweest voor 
de nu niet meer bedreigde Nieuwe Binnenweg. Hij en Mieke 
besloten in 2006, hun ambities waargemaakt, om afscheid te 
nemen van de zaak, hoewel nog niet helemaal, omdat daar 
hun hart ligt. In Anja en Rob Sies werden opvolgers gevonden 
die het bedrijf, onder de vertrouwde naam, hebben voortge-
zet, met de égards en de toewijding die daarvoor nodig zijn, 
zodat de bon-vivants van Rotterdam en in de wijde omgeving 
zich daarover geen zorgen hoeven maken. 
Wat je noemt een organisatie is dat inmiddels wel geworden. 
Het culinaire globetrotten, de speurtochten naar exclusieve 
specialiteiten in binnen- en buitenland, wordt voortgezet. 
Fijne thee- en koffiesoorten, mooie wijnen uit alle windstre-
ken, kaasjes, sauzen, salades, noten, bonbons, talloze soorten 
vleeswaren en (uiteraard!) de ‘broodjes van Vermeyden’. Vor-
stelijke soepen, brood, olijven, bronwatertjes en vruchtensap-

pen. Rondsnuffelen alleen al is een 
smakelijk hors d’ oeuvre; bestellin-
gen per telefoon, fax of e-mail liggen 
op het afgesproken tijdstip klaar. 
Dan zijn er verder de party-catering 
(‘u het feest, Vermeyden de bood-
schappen’) met de kaasplateaus, 
puike bittergarnituren, vleesschotels 
en smeuïge patés; de wijnpakketten, 
en de kerst- en relatiegeschenken à 
la carte, maar dan ook werkelijk à la 
carte, door de ene liefhebber voor 
de andere liefhebbers naar believen 
in te vullen; en de bestelwagen rijdt 
voor, waar en wanneer men maar 
wil, voor ontbijt, lunch of souper. 
De wisselende bezetting van het 
bedrijf, Anja en Rob meegerekend, 

telt vijftien medewerkers. Enfin, ‘Er zou een boek kunnen 
worden volgeschreven over de culinaire feestwinkel’, zoals 
de internetsite vermeldt, en dat is dan bij deze ook gebeurd. 
En aanvullende culinaire informatie treft de lezer aan in het 
slothoofdstuk van dit boek. 

De open stukken op deze kaart uit 1947 laten de omvang zien van de verwoesting door 
het bombardement van 14 mei 1940 en de daarop volgende branden. Noordelijk van 
de Kruiskade het terrein van de oude diergaarde. Met de verplaatsing daarvan naar 
Blijdorp was in oktober 1939 begonnen. Rechts: Drukkerij Wyt & Zonen gaf vroeg in de 
oorlogsjaren het ‘Nood-Adresboek Rotterdam voor Handel en Industrie’ uit.

De betrokkenen in het revitaliseringsproject Nieuwe Binnenweg worden getrakteerd op 
een haringparty - naar verluidt een voor herhaling vatbaar evenement. Voorzitter Carlos 
Gonçalves van de deelgemeenteraad serveert. Kees Vrijdag (Kamer van Koophandel, links) en 
wethouder Dominic Schrijer (Werk, Sociale Zaken en Grotestedenbeleid) nemen het ervan.

vin d’elepHants grand cru rotterdam 1996
Shopart augustus 1996: een kunstmanifestatie op de Nieuwe Binnenweg. 
Opgeluisterd door twee olifanten. Op de stoep bij Vermeyden is voor de dieren 
een tafel opgesteld beladen met groenten en fruit, afkomstig van de veiling 
in Barendrecht. Voor het lessen van de dorst staat er een wijnvat gevuld met 
Rotterdams water: Vin d’ Elephants Grand Cru Rotterdam 1996.
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een eeuw vermeyden, en een begrip, ook buiten de stad! 

als aangetrouwd en dus van ‘de kouwe kant’ (soms plage-

rig gezegd, maar zeker zo niet bedoeld), voelde ik me snel 

zo verwant, dat ik de waardering van de mensen die in de 

winkel kwamen, net zo leuk vond als de vermeidens zelf, 

en daar plaatsvervangend trots op werd. Ze hebben heel 

wat meer nagelaten dan mooie herinneringen en gezinnen, 

de vermeidens. 

Neef Leen Kroos



broodjes tijdens de middagwandeling
Vermeyden 100 jaar. Komt niet vaak meer voor. Vanaf de 
eerste dag, nu 27 jaar geleden, dat ik kwam werken in 
ons bedrijf - nu 86 jaar in de familie - werden tijdens de 
middagwandeling broodjes bij Vermeyden gehaald, later 
zelfs bezorgd. Kwaliteit door betrokkenheid, service en 
kennis. Ik hoop hier nog heel lang gebruik van te maken. 

Guus de Groot, 
Van Omme & De Groot, 
projectontwikkelaars en bouwers

elly ameling oefent toonladders
Beste Mieke en Henk! Altijd heerlijk om er tussen de middag 
bij jullie even uit te zijn, en met een verjaardag op de zaak 
waren de salades om te smullen. Fijne gesprekken. Ik 
herinner me ook de sopraan Elly Ameling, die vlak achter 
mij toonladders stond te oefenen. Doktoren en assistentes 
van Dijkzigt die luidkeels diagnoses bespraken. Bekende 
Binnenwegfiguren die je graag lieten meeluisteren. Lekkere 
stukjes lever bewaard voor onze kat. Prima herinneringen. 
Anja en Rob, veel succes toegewenst. 

Riet en Aat Dijksman, 
tot voor kort (praktisch) overburen/ondernemers

eVen binnenwippen …
Altijd plezierig om even binnen te wippen: het groeten van 
de andere vaste klanten; recepties die wij ons herinneren, 
zoals bij de presentatie van het boek van Cees Helder 
(Restaurant Parkheuvel); de deskundige voorlichting bij het 
samenstellen van de kerstpakketten. 

Jopie en Arie Moerkerken, 
vaste klanten 

met een mandje ‘Vermeyden’ naar Het park 
Toen ik een romance met een Rotterdammer begon, bijna 
negen jaar geleden, heb ik ook Rotterdam in mijn hart 
gesloten. Nergens in Nederland rijzen de bruggen hoger 
boven het water en komen de schepen dichter bij de stad. 
Maar het meest houd ik van Rotterdam op de Dag van de 
Romantische Muziek. Van tevoren ga ik naar Vermeyden 
om tapenade, olijven, kaas, brood en wijn te kopen. In een 
mooie jurk, met een hoed op, ga ik naar het park met mijn 
verloofde, om naar mijn lievelingsmuziek te luisteren. 
Daar zie ik, ieder jaar weer, de man die mij op deze dag 
opmerkzaam heeft gemaakt: Henk Vermeiden zelf, met zijn 
vrouw Mieke. En dan zwaaien we even. 

Yvonne Kroonenberg, 
schrijver

Casa fiësta!
Ik ben niet opgegroeid met delicatessen. Wij hadden thuis 
gewoon de waterstoker aan de overkant. Jaren tachtig. 
Het zwerven over vier continenten zat er op. Culinaire 
herinneringen te over, maar kon ik nog maar eens ergens 
een taco proeven! En zo, op een dag, zat ik bij Vermeyden 
- toen nog een veel kleinere winkel, waar ik dat niet had 
verwacht - geknield voor een lage plank met taco shells, een 
rood-met-geel pak, Casa Fiësta stond er op. En Corn Chips 
lagen er ook. Wanneer ik mijn laatste taco heb geproefd, 
weet ik inmiddels niet meer. Tegenwoordig zijn het 
boodschappentassen vol plezierig geprijsde wijnen, olijven 
gevuld met piment, kazen, truffelolie, Parmaham, chorizo en 
bonbons. Heb ik geleerd bij Henk en Mieke. 

Adriaan Groen, 
vaste klant

‘snoepwinkel Voor grote mensen’
Het moet in 1946 zijn geweest. Volgens mij moesten er nog 
voedselbonnen worden ingeleverd. Met mijn vader stapte 
ik voor het eerst jullie ‘snoepwinkel voor grote mensen’ 
binnen. Nu is het de plek waar je jouw bekenden en de 
bekenden tegenkomt. Lekker eten schept een band en leidt 
tot aimabele gesprekken. Nu eens niet over politiek, maar 
over de heerlijke ham, kaas of salades. Ik weet van een dame 
die zich bij elke opkomende verkoudheid bij Vermeyden 
voorzag van een mand lekkernijen.Voldoende om een paar 
dagen in volstrekte retraite het bed te kunnen houden. Dat 
gebeurde minstens vijfmaal per jaar. Ik wens Vermeyden op 
de vertrouwde plek bij de mooiste singel van Rotterdam nog 
vele jaren toen. 

H.M. Winkelman, 
vaste klant 

jong geleerd … 
Vermeyden: een ‘slechte’ zaak, met veel te veel lekkere 
dingen, en aardige mensen die weten wat je lekker 
vindt. Neem onze kleinzoon, Sebastiaan. Houdt niet van 
boodschappen doen; computert liever.  Wij doen de 
weekboodschappen meestal op vrijdag. Maar als Sebastiaan 
bij ons logeert, moet dat van Sebastiaan op zaterdagochtend. 
Op een keer bleef hij toch wat bedremmeld door de winkel 
draaien. ‘Is er iets, Sebastiaan?’ ‘Nou, nee; nou, ja. Ik krijg 
anders altijd een plakje worst. Van die aardige mevrouw.’ En, 
inderdaad, Mieke was er die dag even niet. Maar Nel was er 
vlug bij. Sebastiaan stralend. 

Els en Peter van der Schaft, 
vaste klanten (en mede namens Sebastiaan) 

Huiswijn
Met een pied à terre in Chablis in Frankrijk wisten wij 
inmiddels al wel wat van wijn af. We belandden al snel bij de 
wijnafdeling van Vermeyden waar we ons ‘wijnpalet’ verder 
ontwikkelden. Op een zaterdagmorgen, bij het inslaan van de 
lekkernijen voor het weekend, presenteerde Henk me eens 
een fonkelend glas geel: ‘Moet je nu dit eens proeven!’ Mind 
you, tien uur ’s morgens. Ik: ‘Wat is dat lekker! Wat voor 
wijn is dat?’ Henk: ‘De wijn die je altijd koopt! Jouw huiswijn 
dus.’ Had ik niet herkend. Hoe dus een mooi glas op een 
ongebruikelijk moment een ongekend cachet aan een wijn 
kunnen geven. 

Bernadette van Doorn, 
vaste klant 
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Die nieuwe uitdaging zou een veel directer contact met 
klanten en relaties moeten inhouden dan het geval was 
in de toch wel wat abstracte modemarketing van de grote 
bedrijven. Het kompas wees in de richting van de culinaire 
liefhebberij van het echtpaar; zij woonden toenmaals in 
het Bourgondische Noord-Brabant en Rob was er altijd een 
actief lid van een paar van de daar populaire (en zeer kriti-
sche) kookclubs. De opties waren een klein hotel, vanwege 
het direct contact met de gasten, of een op culinair terrein 
gespecialiseerd bedrijf, vanwege beider belangstelling en 
ervaringen in deze richting. Via contacten in de Gastrovino-
kring, het verbond van culinaire speciaalzaken waar Vermey-
den in participeert, werd het contact gelegd met Henk en 
Mieke Vermeiden, die opvolgers zochten. De kennismaking 
met het bedrijf was, aldus Rob, liefde op het eerste gezicht. 
‘Dit is precies wat wij zochten, hier kunnen wij als nergens 
anders onze passie voor culinaire zaken combineren met het 
plezier dat wij hebben in het contact met de klanten. De Rot-
terdammers verwennen, dat is ons doel.’ Dat het Rotterdam 
werd, kwam bovendien ook zeer goed uit: zowel Rob als Anja 
zijn geboren Rotterdammers. 

Als Anja en Rob je voorgaan door ‘de lekkerste winkel van 
Rotterdam’ (we citeren Rob), heb je de indruk of ze er al 
jaren thuis zijn, en niet alleen voor hen, maar ook voor de 
klanten voelt dat zo. Rob: ‘Op culinair gebied is hier het 
complete traject, inclusief de verzorging in onze keuken van 
de koude schotels vertegenwoordigd; en voor het opluisteren 
van de warme maaltijd bieden wij een uitgebreid assortiment 
ingrediënten aan.’ Dat gaan we nu eens nader bekijken. 

Rob laat om te beginnen de meer dan honderd verschillende 
soorten vleeswaren en ongeveer hetzelfde aantal soorten 
kazen zien, beide zowel uit binnen- als buitenland. De 
diverse buitenlanden zijn buitenproportioneel vertegen-
woordigd. Alleen het beste van het beste wordt geselecteerd 
en gepresenteerd. Om te beginnen wordt eens op de diverse 
hamsoorten gewezen, waaronder de befaamde Spaanse Pata 
Negra, een rauwe ham van de (bijna) zwarte Iberico-varkens, 
die bij leven in eikeltjesboomgaarden rondscharrelen waar-
door, vakkundig gedroogd, een zachtere en malsere ham 
ontstaat dan men ooit heeft geproefd (en dat moet je hebben 
geproefd, om het te kunnen geloven). Voorts, om enkele 
andere zaken te noemen, mortadella, pastrami, Schwar-

SmuLLEn b ij  VErmEyDEn 
Toen Rob en Anja Sies in 2006 het bedrijf Vermeyden overnamen, keek Rob terug op 
een interessante carrière bij een aantal grote ondernemingen in de retailmarketing 
van modeartikelen. Weliswaar spannend werk, maar die wereld kende hij nu wel. 
Met zijn vrouw Anja was hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. 

bontaleggio & Coppa di parma 
salade 
voorgerecht à la Vermeyden voor vier personen

Benodigd:

200 gram gemengde sta of veldsla

200 gram Coppa di Parma (Parmaham) in dunne 

plakjes

200 gram Bontaleggiokaas

50 gram amandelen, geroosterd

4 eetlepels balsamicoazijn

4 eetlepels olijfolie Extra Vierge

1  De plakjes Coppa di Parma worden ‘dakpansgewijs’ 

over elkaar in een reep op plasticfolie gelegd

2  Verdeel de kaas erover en maak van het geheel een 

stevige rol met behulp van de plasticfolie

3  Laat de rol ongeveer een uur opstijven in de 

koelkast

4  Verdeel de sla over de borden en leg daar de uit de 

rol gesneden plakjes (tranches) op 

5  Garneer met geroosterde amandelen, balsamico

azijn en olijfolie
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Anja en Rob Sies



zwalder schinken en (een recente aanwinst) livarsjink, ofwel 
‘Limburgse kloosterham’. Inderdaad, uit een echt klooster. 
Diverse salami’s: truffelsalami, Duitse knoflooksalami, Itali-
aanse salami (‘Milanese’) en Hongaarse Herz-salami. (Dit is 
uiteraard maar een bescheiden greep, meer om een idee te 
geven, uit het allerminst bescheiden assortiment).

Kazen? De greep moet alweer bescheiden zijn. Het beste van 
eigen bodem. De vertrouwde Franse kazen, maar dan ook in 
de rauwmelkse uitvoering voor de liefhebbers. Uit Engeland 
de Cheddar en Stilton. En, om een idee te geven hoe ver 
en diep het assortiment reikt: de ‘Testun al Barolo’, een 

Italiaanse kaas gerijpt in grotten in de most van de Italiaanse 
(top)wijn Barolo. Of anders een geitenkaasje gewikkeld in as 
uit Montenegro. 

De vleeswaren en kazen worden door Rob, Anja en de 
medewerkers voorzien van hun verhalen waardoor ze nog 
beter gaan smaken. Het doorgaans voorzichtig uitgesproken 
‘zou ik eens mogen proeven?’ wordt hier nu eens bijzonder 
aangemoedigd. ‘Onbekend maakt onbemind,’ zegt Rob. ‘Ik 
heb heel graag dat de klanten alles proeven wat hier maar 
te vinden is.’ Op de toonbank zijn permanent schaaltjes met 
nieuwe producten te vinden. 

Het ‘Broodje van Vermeyden’, aldus Rob, onderscheidt zich 
uiteraard nog steeds als een zeer gewild artikel. Voor de 
passanten, maar ook voor de vergadering of om bezoekers 
van klanten op een stevige lunch te trakteren. Een duidelijk 
trend is de bestelling van beleg en broodjes waarmee men 
zelf de lunchschotel in elkaar zet. 

In de keuken van Vermeyden (waar men, dagelijks vers, zelf 
de rosbief, fricandeau, tartaar en diverse salades bereidt) 
worden de schotels klaargemaakt voor feesten, ontvangsten 
en partijen. Dan wordt er stevig doorgewerkt zoals laatste 
bijvoorbeeld aan 2000 Italiaanse hapjes voor een receptie. De 
catering neemt soms vormen aan die extra zorg en boven-
dien piëteit verlangen: een high-tea bij een uitvaart. Of, weer 
iets heel anders, de ‘haringparty’ met 1000 haringen en 50 
flessen Italiaanse mousserende wijn. 

Zo zijn we vanzelf bij de wijnafdeling terecht gekomen. 
Ter completering van het culinair aanbod, maar met ook 
duidelijk eigen rechten als wijnhuis, is de wijnafdeling een 
‘zaak apart binnen de zaak’ geworden. Wijnliefhebbers kun-
nen er op avontuur. Men kan er terecht voor de fameuze 
Chateau d’ Yquem, de beroemdste Franse dessertwijn ter 
wereld, waarvoor een klasse apart moest worden ingesteld 
(Premier Grand Cru): gemaakt van een druif die aan de steel 
de zogenaamde ‘nobele rotting’ beleeft, waarbij het sap bijna 
geheel verloren gaat, waarna de druiven stuk voor stuk met 
de hand worden geplukt. De wijn is schaars, er wordt niet 
veel van gemaakt, en dat leest men dan ook aan de prijs af. 
Maar voor een wat minder ambitieuze, smakelijk Franse 
tafelwijn is men ook aan het juiste adres. Met gepaste trots 

laat Rob voorts de flessen van het 
Chileense wijnhuis Errazuriz uit de 
collectie zien. Zowel in 2004 in Ber-
lijn als in 2006 in Tokyo, tijdens een 
bijeenkomst van toonaangevende 
wijnproevers, eindigde de Viñedo 
Chadwick 2000 van dit wijnhuis bij 
de Top Tien wijnen van de wereld. 
Najaar 2008 komt het gezelschap 
keurmeesters bij elkaar in het 
Amstelhotel in Amsterdam. Rob zal 
u graag van hun bevindingen op 
de hoogte stellen. Vermeyden voert 
diverse wijnen van het toonaan-
gevende Chileense huis. Onder de 
deskundige begeleiding maakt men 
een wereldreis door de gevestigde 
en nieuwe wijnlanden: Frankrijk, 
Spanje, Portugal, Italië (de Barolo!), 
Duitsland, Oostenrijk, Californië, 
Zuid-Afrika, Argentinië Chili, Australië, Nieuw Zeeland. 
Kortom, een zeer ruime selectie vanaf een ongecompliceerd 
glas voor de zomeravond tot een chique wijn aan het diner. 

Laat gastheer Rob en gastvrouw Anja u maar eens voorgaan 
door de drie winkelpanden die samen het huis Vermeyden 
vormen, want men begrijpt inmiddels dat hier heel wel wat 
onbesproken moest blijven. We noemen toch nog maar even 
de olijfolie: het complete scala van een pittige, eenvoudige 
boerenolijfolie tot aan de Valderrama Grand Cru, de konin-
gin onder de olijfolie. 
 
Truffels? Jazeker, de echte. Die gaan per tien gram, diep-
gevroren. Ontdooid en geschaafd kun je daarmee drie- tot 
viermaal van elke pasta een belevenis maken (recept bij 
Rob). Voor de salade erbij bijvoorbeeld de (Engelse) Cran-
berry & Balsamic Vinegar. Puike thee- en koffiesoorten. En 
wanneer u eens echt honing wilt proeven: Weyn’s honing in 
de raat, of de linde-, acacia-, bruyèrestruik-, thijm- of kas-
tanjehoning. Voor het ontbijt de voortreffelijke Betuwejams 
van de hoeve Mariënwaerdt. Voor bij de koffie - of bij wijze 
van cadeautje? - het complete assortiment bonbons van de 
topconfiseur Manfred Spaargaren (40 soorten) 

Dit verhaal, dat begrijpt u, is nog lang niet op. Bij Vermeyden 
zetten we het graag met u voort. 

mousse aux marrons 
dessert à la Vermeyden

Voor vier personen

Benodigd:

1 blikje Crème de Marrons de l’Ardeche (kastanjepuree), gezoet 

(Clement Faugier) 

200 gram amandelen

verse yoghurt of kwark

slagroom voor een toefje

1  De Crème de Marrons met evenveel yoghurt of kwark goed 

door elkaar roeren en verdelen over 4 coupes

2  Amandelen fijnhakken en in een droge koekenpan op een 

laag vuur roosteren 

3  Mengsel bestrooien met kaneel en de geroosterde 

amandelen 

4  Garneren met een toefje slagroom
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waar zou het beleg zijn zonder 
het broodje? Bussing, leverancier van 
duizenden broodjes voor ‘het broodje van Vermeyden’, 
feliciteert Vermeyden met het 100-jarig bestaan. 

aan de meubelboulevard
de Nieuwe Binnenweg feliciteren de 
collega’s Buningh, Damme en Metz 
hun culinaire collega Vermeyden met 
het 100-jarig bestaan.

Vermeyden en 
gastrovino: partners 
in gastronomie 
sinds 1987 Al meer dan 
20 jaar delen Vermeyden 
en Gastrovino hun passie 
voor smakelijke producten 
en fijne wijnen. Deze 
vruchtbare samenwerking 
heeft geresulteerd in een 
keuzerijkdom om je vingers 
bij al te likken. Of het nu 
gaat om de beste Hollandse 
kazen, een uitgebreid 
assortiment buitenlandse 
kazen, de mooiste wijnen 
uit oude en nieuwe landen, 
of de lekkerste tappas uit de 
Méditerranée - wij hebben ze 
voor u gevonden! 

d e  e e u w  v a n  v e r m e y d e n  -  3 7 3 6  -  d e  e e u w  v a n  v e r m e y d e n

Gefeliciteerd met 
het jubileumhet jubileum

Sligro Rotterdam Zuid 
Stadionweg 47 
3077 AS Rotterdam

Sligro Rotterdam 
Spaanse Polder 
Groothandelsmarkt 181 
3044 HG Rotterdam

www.sligro.nl

De kazen van ravoska 
De ontdekking van een 
nieuwe kaas betekent 
voor het geluk van de 
mens meer dan de 
ontdekking van een 
nieuwe ster!
(Vrij naar Brillat-Savarin)

Ravoska, leverancier van het 
assortiment buitenlandse 
kazen, feliciteert Vermeyden 

met het honderdjarig bestaan - en wenst 
de klanten nog menige ontdekking toe. 

Vermeyden 
heeft er al 
een eeuw 
kaas van 
gegeten!

Ook onze gelukswensen bij het eeuwfeest! 

REMIJN, LEVERANCIER VAN DE HOLL ANDSE KAZEN. 

waar zou het broodje zijn zonder 
het beleg? Les Chanterels levert al ruim 30 jaar fijne 
vleeswaren, Hollandse en buitenlandse specialiteiten, en 
feliciteert Vermeyden met het jubileum 1908-2008. 

Luxe broodjes bakken
Met groot plezier 
hebben wij onze luxe 
broodjes voor deze 
jubilaris gebakken.

Loustain/Ruig, 
leverancier van de luxe 
broodjes, broden en 
broodspecialiteiten, 
feliciteert de 
jubilerende Vermeyden. 
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