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Handelsbaas stapt uit
zijn Groene Loods
MARIA DEL GROSSO

SINT ANNAPAROCHIE De leegverkoop
van de Groene Loods is in volle
gang. De tachtigjarige Tjeerd van
der Veen zet er een punt achter zodra de ruimte bijna leeg is.

Ontelbare tweedehands spullen vullen de enorme loods grenzend aan
het winkelcentrum van Sint Annaparochie. Al 28 jaar bestiert Tjeerd
van der Veen hier zijn handel. Nu hij
tachtig is, is het mooi geweest, vindt
hij. Voorlopig is hij nog niet weg. Het
zal heel wat tijd vergen om het enorme aanbod weg te krijgen.
De klanten kunnen er daarna nog
gewoon terecht. Zoon Roelof, die
met zijn bedrijf Malle Pietje in dezelfde handel zit en achter de Groene Loods is gehuisvest, kan de extra
ruimte goed gebruiken. Zodra zijn
vader is vertrokken, maken ze een
doorgang en trekt hij de Groene
Loods erbij.
Van der Veen weet nu al dat hij
dan ook nog wel eens in de zaak zal
zijn. ,,Dan hew ik tiid over om myn

‘Dy tiendúzzend,
dêr wacht
ik nag op’
seun te helpen of d’r gewoan even te
sitten.’’
Op deze vrijdagmiddag zit hij tussen zijn koopwaar met vaste klant
Jan Rosendal. Is de vrijdag nog redelijk rustig, op zaterdag is de Groene
Loods dichtbevolkt. Het rijdt dan af
en aan met auto’s met de kofferbak
vol spullen om te brengen of mee te
nemen.
Van der Veen was loodgieter toen
hij besmet raakte met het ,,firus’’. In
zijn vrije tijd sneupte hij markten en
kringloopwinkels af. Op de ene
markt kocht hij spul, op de andere
markt verkocht hij het weer. Tot iemand hem 28 jaar geleden op de
leegstaande loods wees.
,,Ik had doe soafeul spul. Ok foor ’t
ópkopen fan inboedels wete de mînsen mij te finen. Dy loads kwam heel
goed út. Doe bin ik stopt met de han-

Tjeerd van der Veen probeert een antieke klok aan de praat te krijgen.

del op de merken.’’
De naam van zijn nieuwe zaak lag
voor de hand, vindt hij. De groengekleurde buitenkant zorgde voor de
naam Groene Loods. Dat hij duurzaam bezig is en oude spullen een
tweede leven geeft, daar heeft de
naam niets mee te maken. ,,Wy
dochten gewoan: elkeneen weet wêr
dy groene loads is.’’
Zo bleek het ook te werken. De
plek is tot ver in de omgeving bekend. Deze middag stappen er twee
mannen uit Noord-Holland binnen.
Ze hadden ooit een vriend die een
tweede huisje had op het Bildt. Zo
ontdekten ze de Groene Loods. Nu
komen ze speciaal even over om te
sneupen. Of de klanten uit Harlingen, die al afscheid willen nemen
van Van der Veen. Die maakte hen
duidelijk dat hij er nog wel even zit.
Nooit trof Van der Veen materiaal
dat hij niet door wilde verkopen. ,,Ik
ferkoop alles, alleen myn frou niet.’’
En nooit zat er een klapper tussen
die veel meer waard bleek dan de
aankoopprijs. ,,Dy tiendúzzend, dêr
wacht ik nag op.’’
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