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Korte Veerstraat 1      Warenhuis De Zon 
 

Vroom en Dreesmann is een bekende naam in Haarlem. De meest 
in het oog vallende vestiging was die op het Verwulft. In de volks-
mond van toen, in de jaren dertig, werd die de “wolkenkrabber” 
genoemd. 
 
Vroom en Dreesmann (V&D) heeft diverse vestigingen in Haarlem 
gehad. In het klein begonnen in een winkeltje in manufacturen aan 
de Gierstraat naast drogisterij Van der Pigge. Daarna, in 1896, 
werden een drietal panden gekocht in de Korte Veerstraat. In 1899 
werd daar in opdracht van V&D een voor die tijd groot winkel-
woonhuis gebouwd. Het werd “De 
Zon” genoemd, zoals de winkel-
keten van V&D toen nog heette. 
Leuk detail is dat op het dak-
koepeltje een  soort windvaan is 
opgenomen met een zonnemotief.  
 
De winkelruimte was op de begane 
grond en op de eerste en tweede 
verdieping werd gewoond door de 

directeur en het personeel. 
 
Opvallend aan de winkelpui zijn de banden van zwart glas met daarop een 
goudkleurige belettering. Zo zie je aan de kant van de Lange Veerstraat 
boven de ramen van de begane grond de woorden: FOURNITUREN, 
KATOENEN, MANTELS.  Maar er staat nog meer. Boven de ramen van de 
eerste verdieping doorlopend naar de andere kant kun je lezen: 
DAMESCONFECTIE. DE ZON, KINDERCONFECTIE. Deze warenhuisteksten zijn geleverd door de Haarlemse 

glasfabriek “J. Sabelis en Co”. 
 
V&D koos de plek voor hun winkelpand niet 
zomaar. Toen het begin 1900 werd gebouwd 
lag hier het hart van de Haarlemse winkel-
stand. Niet veel later veranderde dat en 
verplaatste het zich naar de Grote Houtstraat. 
V&D speelde daar op in door in 1911 in de 
Grote Houtstraat 70 te beginnen. Later, in de 
jaren dertig, gevolgd door op het Verwulft haar 
enorme warenhuis te bouwen. Bovendien 
startte zij in 1927 ook nog tegenover haar 
warenhuis “De Zon” in de Korte Veerstraat nog 
een vestiging die later al snel “De Kleine V&D” 
ging heten. In het begin waren de openings-

tijden van 09:00 uur ’s morgens tot 22:00 uur ’s avonds. Op zaterdag sloot de zaak zelfs pas om 23:00 uur. 
 
“De Zon” fungeerde tot 1959 als winkel. Daarna zat er een tijd een lingerie-atelier en een magazijn. Ver-
volgens kwam het leeg te staan, waar het niet beter van werd. Uiteindelijk werd het in 1985 door Cobraspen 
Vastgoed gerestaureerd en kreeg het een stuk van zijn oude glorie terug. Voor het publiek goed te zien, nadat 
het in gebruik was genomen als restaurant / brasserie. 
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