‘Ik zag het einde van V&D aankomen, toch voel ik
rouw’
Door Carolina Lo Galbo

Nel van den Berg (63) werkte sinds 1976 bij V&D in Amstelveen. Ze zag het
warenhuis steeds leger en onpersoonlijker worden.

‘Afgelopen zondag was een drama. Het was opheffingsuitverkoop bij V&D en dan
komen de mensen wel. Ze stortten zich op de spullen zodra de winkel openging. Er
stond niets meer, op de kassa's na. Natuurlijk waren er klanten die het jammer
vonden en met ons meeleefden, maar we zijn ook veel uitgescholden vanwege de
cadeaukaarten die je niet meer kunt inleveren. Ik begrijp de woede van de mensen,
maar wij hebben dat besluit niet genomen. Toen ik ervan hoorde, dacht ik meteen
aan het omaatje dat voor honderdvijftig euro aan cadeaukaarten bij me had gekocht,
voor haar zes kleinkinderen, voor onder de kerstboom. Ze had ervoor gespaard en
keek zo trots toen ik de kaarten voor haar inpakte met een strik erop. Ach, dat
mensje.’

Klanten lopen weg
‘Er kwamen de afgelopen jaren steeds minder klanten in de winkel. Wij voelden ook
wel aan dat we achter de feiten aanliepen. We kregen bijvoorbeeld Heel Holland
Bakt-spullen binnen als het programma was afgelopen. We gingen online, maar tien
jaar te laat. We gingen elk jaar door met het Prijzencircus waar de glans al lang
vanaf was. Verras de mensen met iets nieuws, zeiden we. We hebben zo veel ideeën

geleverd, onder meer in de ideeënbus van de kantine. Daar werd niets mee gedaan.
Het hoofdkantoor was bang voor verandering.’

Het einde
‘Afgelopen maandag zat ik koffie te drinken in de personeelskantine voor mijn
werkdag begon. Een meisje van restaurant La Place kwam met een rood hoofd
binnen en zei: we hebben de opdracht gekregen om acuut te stoppen met brood
bakken! Even later meldde mijn bedrijfsleider dat we de kas moesten opmaken
omdat de grote kluis dezelfde dag nog geleegd ging worden. Toen wist ik: er komt
geen doorstart, het is einde verhaal. En ja hoor, daar kwam het slechte nieuws. Bijna
huilend bracht de bedrijfsleider het ons. We stonden op straat.
Natuurlijk zagen we het aankomen, we zijn niet van gisteren. Maar iedereen bleef
hopen: V&D gaat echt niet dicht. Het nieuws sloeg dus toch in als een bom. Eén
iemand begon te huilen en toen begonnen we allemaal. Kapot reed ik ‘s avonds naar
huis. Mijn man en zoon hadden als troost bloemen voor me gekocht. Dinsdag heb ik
mijn uniform en pasje ingeleverd, net als mijn collega's. Er was een
afscheidsborreltje in de kantine.
Ik dacht dat ik de twee jaar tot mijn pensioen nog wel had kunnen volmaken. Ik heb
het geluk dat mijn man een salaris heeft, maar veel collega's komen wel in financiële
moeilijkheden. Mijn vriendin van 59 moet nog acht jaar werken tot haar pensioen,
maar hoe vindt zij op haar leeftijd nog een nieuwe baan?
Ik zag het einde van V&D aankomen, toch voel ik rouw. Ik mis het contact met
klanten en met mijn collega's. Via Facebook en Whatsapp houden we contact: heb jij
al gesolliciteerd, hoe gaat het? Toen ik maandag naar huis reed, voelde ik leegte: dit
was het dus. Toen ik 25 jaar bij V&D werkte, kreeg ik een speldje. De 40 jaar heb ik
net niet gehaald.’
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