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Na de oorlog kreeg de kleine levensmiddelen-

winkelier het steeds moeilijker. Uitkomst bracht 

het zelfbedieningssysteem, hier geïntroduceerd in 

1950 door Dirk van den Broek. De aarzeling van 

de filiaalbedrijven werd Van Amerongen fataal: 

in 1953 nam Albert Heijn alle 62 winkeltjes over. 

De jaren 1940-1945 betekenden voor de 
detailhandel schaarste, goederen op de 
bon, sun-ogaten en zwarte handel. In mei 
1945 ontbrak het aan vrijwel alles en 
wanneer een winkelier de hand had 
weten te leggen op een partijtje goederen. 
vormde zich een lange rij voor zijn win
keldeur. Langzaam verdween de zorg voor 
het dagebjkse brood en kwam de aanvoer 
van vooroorlogse (merk)producten op 
gang. Koffie ging in 1951 als laatste van 
de bon. Boodschappen deed je. geduldig 
op je beurt wachtend, bij de kruidenier 
op de hoek. En de bakker, melkboer. 
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Na de ZB-zaken volgden supennarkten, 

discounters en weidewinkels. Maar in hun 

schaduw komt de kleine speciaalzaak op. 

Dirk van den Broek (geb. 1924), 

eind jaren veertig gefotografeerd 

in zijn zuivel/ianclel Mercatorplein 49. 
/11 1 950 werd die winkel de eerste 

zeljbedieningszaak in Amsterclam. 

groentenman en schillenboer kwamen 
langs de deur. Maar veranderingen waren 
op til. 

Biezen mandjes en gondola's 

In de wederopbouwtijd werd de basis 
gelegd voor nieuwe vormen van detail-

handel. De 'babyboom· en het stijgende 
aantal zelfstandige huishoudens veroor
zaakten een sterke groei van de Neder
landse steden. In Amsterdam verrezen de 
westelijke tuinsteden en Buitenveldert en 
'in de provincie' werden later de slaapste
den Lelystad en Almere uit de grond 
gestampt. Die groei bood de detailhandel 
nieuwe afzetmogelijkheden. En er kwa
men nieuwe producten bij: plastic artike
len, koelkasten. wasmachines, mixers. 
strijkijzers (samen het 'witgoed' ), televi
sies. radio's en pick-ups (het 'bruingoed' ) 
en elektrisch gereedschap. De groorscha
lige invoering van aardgas medio jaren 
zestig leidde tot een massale aankoop 
van nieuwe gastoestellen, fornuizen en 
geisers. Instant- en diepvriesproducten 
deden hun intrede, later gevolgd door 
kant- en-klaar maaltijden. Koken werd 
minder tijdrovend en er kwam tijd 
beschikbaar voor Jim shopping. 

foto�nwf /J('n vw, Meere11do11k r11s<"t'11i•,·nk 
in jw11un-i 1 95 1  dat' lliemvsji!lo dit' liet 
lang verl>t'itle t'iiide vw, de k11fjlc-clistrih11111· 
IIWt'SI ill11.1trl'l"rn. l'lift111r de kr11ide111cr ,·11 
ZIJII wi11keli 111ene111" Zij11 t'dll / 
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supermarkt 
SrrooilJiljt'I uil 1 96-1. 

• trakteert heel Zuid/ 
TER GELEGENHEID VAN DE 

FEESTELIJKE OPEN/NO 
Zelfbedieningswinkel TALMASTR. 19-21 
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EXTRA VERRASSING ! 

e cadeaux- en feestaanbiedingen ook in onze filialen 
RIINSTRAAT 64-66 TALMASTRAAT 19-21 UITERWAARDENSTRAAT 153 
BERTELMANPLEIN 20-26 " .,,,  ....,..."' MAASSTRAAT 25 ... .._ ! 

"' 
C, 

Door loonStijgingen in de jaren vijlii" C'n 
zestig hielden steeds meer consumt•1�en 
geld over voo1· 1 , uxc goederen en gemaks· 
producten VC'i·cl" . . _ · d ve1-ru1mde de invot•· 
nng van sot·1· ·1!, k • ' e verzt• enniren (AOW 1957, AWW 1959 , !· 
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en ,lier ww en WAO) het inkomen v· 1· an agere tnkomensgrot•· pen, ouderen d , . . en an ere met-ac11even·. De detail hand l . e somzC'tten stegen jaarlijl<s met tien procent. 
De welvaart gino , 

• .  • 0 gepaard mei luonkus-tenst IJ"l n"en o 1 · . 
0 0 · 111 c ie op lt' v;111gt•n. zucht men 111 de klt•i .1 . 

, , . llSl taltge dt•tailh,tndel n,t,tr ten mtncler •trb , · 1 • . ' ttc smten�1ew distributit'--methode. Her A , .· . . mti tk.tansl' Zl'llbeclie-mngs�ysteem b 1 one dit' oplu��ing. Tot d,m toe werdt•n dt• 11 , l�l'Slt• proclm1t'll in "nllll· Vl'l')l,lkkingl'n gelt>vu · 1 
"' 

. "< en vervolu-l•ns over de weeg�cln·tl' 1 "' . ' ' Vt•r ,orhl. VOl)I'· Vl'rp,1ktt• .irtikele b 11 l'�tonclt•n vnjwl'I nll'l l'n cll' lahrikanten 1 1 w, < l'll ol kondt•n )!Cl'll 

1 1 1 1 "  \ u i  ... 1 , 1 "t. 1111  1 , l l l l l ,1 1 1  ) "-#"-J,-. 

kleinverpakkingen levl'ren. Door vooraf 
bruine bonl'n . kaas. kol'k. suiker. snoep 
en kollie al' te wegen . in ie pakken en 
gt•prijsd op de �chappen te Zl'tten. kon 
el'n winkelier met minder pNson1:t·I toe. 
terwijl de klantl'n niet op bl'clil'nl llg hoel
den te wachtl'n. Kenner� v1:rw,1Cht1cn er 
weinig van: de binding tussl'n klant t•n 
winkelier was in Ned1:rland erg groot. 
Maar wat bll•ek: het zelfbedit•ning,sy�
teem voorzag juist wel in el'n behol'ltt· 
Chryso van Wot•rkom. van C..ebr van 

\Voerkom uit NiJmegen. opende op .!6 
november 1948 cle t•erstt' t•tll'rl,m<bt• 
Zelfbcdieningswinkl'I voor Lt•vt•n�1111ddt•
len. a.ir Amenk.i;m� voorbl'dd h,1d h11 
tt•llingl'n en gondul,,·� l,lll'll 111.ikl•n t•n 

bij de ing,mg s1!11tdt•11 b1t•zt•n m,11Hl ll'� 11111 
cll' bombch,tppt'II in te dl ll'n l ll't ,ucl l'' 
van Van \,Vcwrklllll 1h11 gt•l t_jkl' kn,lt'll \ l'I 
dubbelde h11 1:11n m11n· 1 )  vnml ,,wl 11<1\ l > I 
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Dt' VAJ\'A durfde de omvor-
111i11g tol supt'nllarklt'll l1Ît'l 
aan l'11 verdwl'L'U in 1 9ï0. 

ging. In Amsterdam nam melkboer Dirk 
van den Broek het voortouw. 

Zestien vakdiploma's 
Boerenzoon Van den Broek was in 1942 op 
1 8-jarige leeftijd op Mercatorplein 49 een 
melkslijcerij en "handel in zuivelproduc
ten" begonnen. Begin 1946 nam hij de 
melkhandel in Jan van Galenstraat 63 over 
en kort daarna adverteerde Van den Broek 
al met ··Kampioen van West" en "De groot
ste melkleverancier van West .. _ Hij breidde 
zijn assortiment voorzichtig uit met vlees
waren. conserven en jam. Daarbij sllline 
hij op het probleem dat hij wel een vak
diploma had voor melkhandelaar. maar 
niet voor kruidenier. Destijds mocht je 
al leen die producten verkopen waarvoor je 
een vakdiploma had. Uiteindelijk haalde 
Van den Broek zestien diploma·�-
ln 19-18 las Van den Broek een Amerikaan, 
artikel over zelfbediening. een nieuwe ver· 
koopmethode die ginds een geweldig suc
ces bleek. Toen hij kort daarna hoorde dat 
er in ijmegen al zo·n winkel bestond. 
nam hij meteen dl' trein om er de kunst al 
tl' kijken. a een f.'l'Ondige verbouwmg l'n 
uitbreiding 1van -10 tot 70 m") heropcndl' 

Dirk van den Broek op vnJdag 20 mei 1 950 
Zijn uak op ht'l Ml'rCa10rplein db t•erSll' 
,\msterdc1m,e tellb1:thenmgsw1nkd. ml't 
t•t•n ,llzu11clerll)kl' 111- l'n uitgang. Hel werd 
een ,ucn·, en , i l  ,nel  werd de ,1rhtcrt u1n 
opgl'ollercl c1an dl' verdubbl'lmg v.in hl't 
wmkeloppervl,1k. Ook de .indere ,, mkcl 
Wl'rcl l'l'n . LB-l,t,11, . t·n ttll'UWl' 1:,1kt•n volg
dt·n. ,.o,11� dil' l >p dt• Ad1111r. 1,il dl' R1111tcr· 
weg In Luid w,1, 1111111ddcb j,1< l-ll'l'lll,llt� 
,ll1 tl'I geworcll'II. 1-tl'rtll,lll> l'll \ ,lil dl'll 
Brol'k rn ht tl'n 1t1l'I l'ldl'r, gt·Vl'�t 1gdl' / 11 
wlleg,1·, l ll' Bol'r. l rl'd 1 .111 dei \Vt•rt l .  
l,l"lll' llWt>lldl l'll B,1, \ ,111 dl'I I h-Jldl'll dl' 
/dflwd1t•n111g, l11k•"'P l n111h111,11 1,· •1 1' 
1 kt llll'll\\l' ,, ,1 ,·,•111 ,I< >l'\! ,1,111 ! lp ! 1 
dt'l l'l1lht·1 1 9">11 tl'ldl ' 'sl•d,·rl,111d t l l.!t, 1 u 
lwdn i\ 1·11 1 \ ,111 lwt l l lt . tk .1,1111,tl 
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Bij deze foto van de opening op 20 mei 1950 

van de zeljbedieningszaak op Mercatorplein 
49 schreef Het Vrije Volk: "Wie deze zaak 

binnenwandelt, krijgt een aardig mandje 
toegereikt en kan dan naar hm·telust gaan 
snuffelen in de overzichtelijke rekken mer 
allerhande krnideniernvaren, die langs de 
wanden zijn opgesteld." 

detailhandelsvestigingen) en eind 1963 
waren het er al 4281 .  Het grootwinkel
bedrijf keek aanvankelijk de kat uit de 
boom. Toen bleek dat de consument het 
systeem waardeerde, volgden Edah ( 1 950). 
Simon de Wit ( 1 95 1 ). Albert Heijn en De 
Gruyter (allebei in 1 952). De eerste AH· 
zelfbedieningszaak stond in Schiedam en 
had een voor die tijd zeer groot vloerop
pervlak van 290 m' en was ingericht met 
hypermoderne koelvitrines voor boter, 
kaas en vleeswaren. Zeven jaar na die eer
ste zelfbedieningswinkel ging in Zeist de 
lO0ste z13-zaak van Albert Heijn open. 
Deze firma. in Amsterdam altijd wat 
ondervertegenwoordigd, zag in 1 953 haar 
kans schoon en nam de buurtwinkels van 
Van Amerongen over. Dit filiaalbedrijf 
had vergeefs getracht als zelfstandige 
keten overeind te blijven. Door de aan-
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Een blik in de nieuwste zelfbedieningszaak 
van Simon de Wit, Beukenweg 26, op 

25 november 1 954: "Neem 'n mandje, 

het hoort bij zelfbediening". De ovale open 

uitstalkast achter de kassa is een gondola. 

koop van die 62 Van Amerongen-zaken 
werd Albert Heijn in één klap het groot
ste filiaalbedrijf in Amsterdam. Geleide
lijk werden de meeste buurtwinkels 
omgebouwd tot zelfbedieningswinkel. 

Supermarlct vergt enorme investering 

Uit her zelfbedieningssysteem ontstond 
de supermarkt. waar het hele levensmid
delenpakket te koop is: 'droge· kruide
nierswaren én verse producten (vlees, 
groente. zuivel en brood). Amsterdam 
kreeg op 8 mei 1953 de Nederlandse pri
meur. Op initiatief van H. van der Weij
den, bedrijfsleider van de Coöperatieve 
Inkoopvereniging Amsterdam. ging toen 
de NV Suco van start. In de voormalige 

meubelstoffenzaak Heyligers, hoek Kin· 
kerstraat/Bilderdijkstraat, werkten zelf
standigen uit de directe omgeving samen: 
een kruidenier, groentenboer. tabakshan
delaar, melkboer, bakker. visboer en een 
snackbarhouder. Elke afdeling werd geleid 
door een chef die over de benodigde papie
ren beschikte. De winkel had 400 m2 ver
koopoppervlak, vijf kassa ·s en 30 meter 
koelvitrines. De totale investering bedroeg 
J 267.000 (in een tijd dat een caissière 
J 1 20 per maand verdiende). De zaak liep 
in het begin goed. Té goed. want cle super
markt beconcurreerde de winkeliers in 
de buurt die nota bene aandeelhouders 
waren van de Coöperatieve Inkoopvereni
ging Amsterdam. In oktober 1953. nog 

· ,,:.  

Kinkerstrnul 68-ïO. hoek lliitlr,-dijkslnr,11 In 

decem/1('1' I '!S:1 IJJ)encle Dirk vw1 tien llrnek hirr 
een supennarkt. n11cl111 de alleree,·s1i· Nnlerlmulse 
.111permt1rk1 �11(1) in dil /Jcl iid /11i1lit'I \\111.1 ,l!C,l!llWI 

w 
0 
c1 

14 

'" 
ei 
e-" 
:12 " 
D 
<I 
'è 
"' 
:0 
"' 
"' 
0 

Ë "' 
"O 

fü 
0 
a: 



geen half jaar na de opening. ging de 
allereerste supermarkt failliet. Dirk van 
den Broek nam de zaak over en vlak voor 
kerst 1953 ging zijn eerste supermarkt 
open. 
Natuurlijk zat de concurrentie niet stil. 
Albert Heijn begon op 20 april 1 955 in 
Burgemeester de Vlugtlaan 190 een win
kel waar je ook voorverpakte groenten. 
fruit. tijdschriften en banket kon kopen. 
Maar de eerste echte. 340 mi grote AH· 
SuperMart (zonder k). met aparte afdelin
gen voor groente en vlees. ging open op 
25 mei 1955 in Rotterdam. Na verloop van 
tijd werden ook textiel en huishoudelijke 
artikelen. gloeilampen. bloemen en foto
rolletjes in het assortiment opgenomen. 
Het gemak dat de supermarkt bood door 
bijna alle levensmiddelen en 11011 Jood (al 
het andere) in het 011e-stop-slioppi11g-con
cept (alle-boodschappen-onder-één-dak) 
aan te bieden, bleek de belangrijkste 
reden voor het succes. Geleidelijk werd 
de supermarkt dé levensmiddelenwinkel 
voor iedereen, zonder onderscheid naar 
leeftijd, gezindte of afkomst. Zo gezien 
droeg de supermarkt bij aan de democra
tisering en ontzuiling in de jaren zestig. 
Omdat voor vergroting van het verkoop
oppervlak en de inrichting met gondola's, 
koelvitrines en moderne kassa's enorme 
investeringen nodig waren. was het 
supermarktsysteem voor kleine midden
standers zelden lonend. Het waren vooral 
de grootgrutters die bestaande filialen 
tot supermarkten verbouwden en ook 
nieuwe panden lieten bouwen. Zo volgde 
Edah in 1 959, Simon de Wit in 1960 en 
De Gruyter in 1962. (De mees1e De Gruy
ters zijn later overgenomen door Dirk 
van den Broei ) D <. e supermarkten werden 
gestaag grrotn, .. 1961 lb . . I . 

" · - A en HetJn 1artJe 
AmStelveen 960 1112, november 1962 -

men meer aan duurzame consumptiegoe
deren en vrijetijdsbesteding, minder aan 
dagelijkse levensmiddelen. Service en 
mooie winkels werden minder belangiijk 
dan Iage(re) prijzen en zo ontstonden er 
discount- of kortingswinkels. Door af te 
zien van setvice en garantie. zelfbedie
ning te hanteren. dozen nier uit te pak
ken, sobere huisvesting. weinig (vakkun
dig) personeel en een beperkt assortiment 
wisten deze winkels een aanmerkelijk 
prijsvoordeel te behalen dat zij aan de 
consument doorgaven. 
Voordat de levensmiddelenhandel dit 
principe toepasre. kenden we in Neder
land al discounters op het gebied van 
sterke drank. kleding. benzine en aulO
accessoires. En later kwamen er ook dis
count-zaken in textiel. elektronische en 
huishoudelijke artikelen. De meeste zaten 
(ver) buiten bestaande winkelgebieden. 
omdat de huur daar lager was. Sommige 
werden ondergebracht in garages of zelfs 
schuren en heetten daarom ook Wl'I AH Helmholtzstraat 63 1600 mi. 1963 -

wmkelcent -. 1 urn Osdorp All 3 100 mi. In 
clte Iaatsle k zaa werden 7400 artikelen 
v
k
e
l 
rkocht, Eind 1 964 kon de enthousiaste 
ant terecht 111 359 Nederlandse super-markten D 

'witte schuren·. Een van de bekendste di,
counters in Amsterdam was de Witte Prij
zen Hal in Noord. Tegenwoordig zijn 
onder meer Aldi. Digros en sinds kon 

· e Wmkelformule speelde in op 
veranderend e eet- en drinkaewoonten en 
de behoefte . .  0 

.t,ln meer variatie en luxe: 
steeds vaker w d er de Hollandse pot ver
vangen door b . Ullenlandse gerechten. die 
men tijdens vakan1ies had Ieren eten. 

Discounte. •s en weidewinkels 
De rnnsun11J1 · " . . . 

. tt steeg enorm. maar Zl'lt 111 
de Ja ren Z"Sl · . . . -� 1g en Zl'Vt•nt1g kon 111et alles 
lt'gelijk wordl•n a.inge�chafi: t•r moest 
ge;,kozen cl ' · Wur en. In doorsnee besteedcll' 

1 • 11' ·\ rn , , l· l d ,1 1 1 1  I , 1 1 1 1 1 , 1n 1 991'\ 

Lidi. ee;,n Duitse gigant. bekende discount
zaken. 
Het economische optimisme en het suc
ces van de discountzaken leidden in de 
jaren zeventig tot nog meer schaalvergro
ting. in de vorm van 'hypermarkten·. 
·supe;,rstores· or ·weidewinkeb·. DtL' win
kelreuzen we;,rdt'n <1an dL• rand van steden 
en zo dicht mogelijk bij .iutosnelwegen 
gebouwd. De eersll' winkl'I van chi k,tilbL'I 
wa� de Vlissmgse Miro uit 1971 Andl'rl' 
bedn_jwn bll•ven nil't .ichtl'r Lo opl'nde 

De ·s11pemia11 · sloeg s11el aan. getuige deze 
foto va11 de openi11g van em 11ieull' Alben 

Heijn-filiaal aan de Middenll'eg i11 1958. 
Het moet ee11 slecht<' dag zijn geweest voor 
De Gn,yrer, die irn sloru in 1976 her loodje 
lt'gde. 

Maxis in 1974 bij Muiden een winkel van 
1 1 .000 m'. waar nog steeds van alles onder 
één dak te vinden is. 
Door de expansiedrift van het gi·oorwin
kelbedrijf leek de buurtwinkelier te sneu
velen. Her aantal kleine winkels in Neder
lancl daalde van ruim 200.000 in 1 952 tot 
167.000 in 1972. Dat gold vooral voor de 
levensmiddelenzaken: in die twintig jaar 
verdwenen er per saldo bijna 28.000. Aarr 
Jan van Duren onderzocht in 1994 het 
winkelbestand in war hij gemakshalve 
De Jordaanstraat noemde: de in elkaar, 
verlengde liggende l\veede Anjeliers
clwarsstrnat. Tweede Tuindwarssrraat. 
Tweede Egelanriersdwarsstraat en Eerste 
Lelieclwarsstraar. In 1955 vond men op die 
JOO meter qua levensmiddelen: zes bak
ke;,rs. drie kruideniers en drie groenten
zaken. Nu zit er enkel een bakker en een 
kaaswinkl'I. In heel Nede;,rlancl zijn L'r nog 
maar zo'n 6500 levensmiclclelenzakl•n. 
tegen 76.000 111 1950. !'och 1, l'r dl' laatste 
_1<1rt'n ee;,n be,che1den kentering merkbaar 
IL'n gunste van het m1clden- en kll'1nlw
dn_1I .  Ik 1,1renl,111g popul.i11v grnll' w1nkl'b 
werden op den duur door vele;,n "" kil en 
nnpL·r,oonlqk ervaren 

Klanten winnen door specialisatie 

ldl'mP w1nkl'hl'r, ondL•rkPlllil'n d.11 1111gL' 
l10l'!!Pll l'll proheerdl'II kl,l l l l l'n Il' WI I I IH' l l  



door een beter aanbod. gesteund door 

kennis van franchisegevers of lagere 

inkoopprijzen via inkoopcombinaties. 

Anderen richtten zich op exclusiviteit. 

persoonlijke service en advies. Zo ontston

den speciaalzaken in noten. bonbons. 

kaas. ecologische producten. hebbedinge

tjes. enzovoort. Het groorwinkelbedrijf 

anrwoordde met shops-111-1l1e-shop. ,peciaal

zaakjes binnen de supermarkt. 

De Vestigingswet Detailhandel 1972 bete

kende nieuwe kansen voor het midden

en kleinbedrijf. Voortaan moc.:hr iemand 

die aan alle eisen van vakbekwaamheid 111 

één branche voldeed. ook aan de ,lag in 

,111dere branche,. zonder aanvullende vak

ken111,. Een groentenboer kon be,luuen 

er een basbpakket levensmiddelen bij te 

nemen om het rendement te verhogen. 

Overigen,. ndast nallonale wet ten geleien 

er ook gemeentehJke regel; inzake ve,t1· 

gmg,plaat,en en w111keblui1 ingstiJclen. 

l er bt',c.:hermmg van de kieuw mtclclen

"tander in de bmnen,tad bepaalde 

Am,tt•rdam ooit d,Jt een leven,m1ddelen-

1.aak er nJ<.'l groter mocht z11n dan 400 

m· Die bt•p,11tng 1, opgeheven en 111 hoog 

tempo breidde Albert I h.'IJll het d,lntdl 

Am,terdam,e w111kel, tot 32 ,t uk, (,root· 

,tl' 12000 111 1 en mode, n,te van dt• 1,even 

l l ll'UW(' 1.ik('ll ,, \Il l·ood l'l.tl.d 1'11t•uwe 

11 Jlh \ oorbt11Jiw,1I 22n 

\ki .illl'rl1·1 1 0111 1·pte11 ,pelen de lt•w11,-

111 1dd1•le11lwclr11wn 111 op d(' l'l'>l'll \.111 lwl 

11, 

publiek anno 1 997: verpakkingen voor 

één- en rweepersoonshuishoudens. snel 

inladen combineren met prerwinkelen. 
ruimere openstelling (zelfs op zondag). 
kanr-en-klaar maaltijden en artikelen 

voor speciale doelgroepen (zoals de kosje

re waren bij Albert Heijn in de Beethoven

straat en op het Gelderlandplein). Op 

steeds meer plaatsen kun je buiten de 

Grk11khjk 11·enlt'11 s1eeds meer 11ie1-ee1bci
re 

arlikek11 ,1<111 hel s11pen1111rklassonime,11 
111<',l!t'l'llt'_l!tl. lluilt'll,\!t'll'OOII rijk ll'US hel Q(IJI

/Jod i11 cfr Ult'IIII'<' /\1/-winkd (31()0 m1!) op 

hel Osclorpplem. cl1t' op 27 novem/Jt'r 1963 
\\'l'rtl _'i!l'OJ}t'lld. 

S H 

De kla111e11 moes1en in juni 1963 110,1! wd owr

llligd worden van hel idee clcll voo1wrpuk1 cirik 

vers kon zijn. Dil Simon de Wi1-jilc111! Duppa

p!cin 6-8 werd met alle andere in c1pril 1972 
opgekocht door /\lbe11 Heijn. D,· winkds gingt'n 

ko1twcg Simon heten. In 1981 wnhv,·t'11 ook elk 

naam: de meeste Simons 1wrden 1\l l-zakt'11. 

gebruikelijke openingstijden boodschap

pen doen. Denk aan levensmiddelenshops 

bij tankstations en aan de gemakswinkel 

Whizzl die op 14 november jongstleden 

openging op station RJ\I. Tussen kwart 

over zes tot ·s morgens en half tien ·s 

avonds kun je er terecht. 

In 1 50 jaar is de levensmidcle!en-cletailhan· 

del onherkenbaar veranderd. gemangeld 

en er weer bovenop gekrabbeld. Gezien 

die dynamiek zal deze sector van het 

bedrijfsleven we! blijven voortbestaan. 

Maar in welke vorm precies wordt mede 

door u als Koning Klant bepaald. ■ 

Met dank aan D. van den Broek senior. 

Drs. H.P. Hondelink is econom,sch his1oncus en 

werkt als secretans bij de Van Spaendonck 

Groep. 

De vonge allevenng s1aa1 ,n Ons Amsterdam van 

december 1997. 
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