
Juweeltjes van blijdschap voor
juweliersfamilie Nusselein door: Tiny Kuiper       

Wat is er nou leuker dan mensen verras-
sen met een blijmakertje. Broer en zus 

Nusselein, Eric en Yvonne, de drijvende 
krachten achter de twee juwelierszaken 

van ‘Nusselein Uw blije Juwelier’, doen er 
alles aan om mensen blij te maken met 

een mooie aankoop op het gebied van sie-
raden en horloges. Zij treden hiermee in 
de voetsporen van hun ouders en groot-

ouders. Veertig jaar geleden begon vader 
Wim Nusselein aan de Burgemeester de 

Vlugtlaan een bescheiden juwelierszaak-
horlogerie,die de naam kreeg ‘Nusselein: 
Uw Blije juwelier’. Moeder Nusselein, die 

voor haar trouwen als secretaresse op een 
advocatenkantoor werkte, bedacht en 

deponeerde later de naam ‘blijmakertje’ 
voor wat andere juweliers doorgaans 
actie-aanbieding noemen. Met onze 

‘juweeltjes van blijdschap’ zijn zowel klant 
als ondernemer happy, vertelt Yvonne de 

echtgenote van BVL-lid Paul Welzenbagh, 
die sinds 1990 de financiële administratie 

van de juwelierszaken doet. 

Van de muziek naar de boekhouding
Voordat Paul zijn huidige functie ging vervullen 
op aandringen van schoonpapa, die vond dat 
hij zo snel kon typen op de computer, werkte hij 
in de muziekbranche als verkoper van muziek-
instrumenten, piano’s, orgels, keyboard e.d.
“Als toetsenbordbespeler kon ik natuurlijk ook 
snel typen. De financiële administratie heb ik 
zelf moeten leren en met mijn praktijkdiploma 
boekhouden als basis is dat aardig gelukt.” 
Naast het werken bij Nusselein doet Paul nog 
vele andere dingen. Zo is hij voorzitter van de 
ouderraad van basisschool De Stap. Bij de Ver-
eniging Ondernemers Slotermeer de VOS had 
hij een voortrekkersrol m.b.t. het behalen van 
het Keurmerk Veilig Ondernemen. Met politie, 
brandweer, en het Stadsdeel creëerde hij een 
veiligheidsgebied waar vandalisme sterk wordt 
teruggedrongen. Ook voor Landsmeer wil hij 
meedenken over maatregelen ter bevordering 
van een veiliger ondernemersklimaat. Momen-
teel volgt hij via gymnastiekvereniging Wils-
kracht de cursus jurylid turnen.

Blijmakertjes
“De meeste aankopen in onze zaken zijn voor 
99% blijde gebeurtenissenaankopen, waar-

door de mensen blij naar huis gaan en wij -en 
onze twintig medewerkers- content zijn met 
de verkoop van een mooi product,” geeft Eric 
Nusselein aan. 
“In het geval van een droeve gebeurtenis is er 
vaak ook sprake van een lach en een traan bij 
iemand die dankbaar ons atelier verlaat met 
een sieraad waarin bijvoorbeeld de trouwring 
van de partner is verwerkt. Als juwelier ben je 
dag en nacht in touw, aldus Eric en Yvonne. Het 
woord luxe is bij ons tweeledig. Het luxegevoel 
dat klanten hebben bij het betreden van een 
juwelierszaak betreft de rijk uitgestalde collec-
tie sieraden en horloges, die prachtig liggen te 
glimmen in de etalages. Eric en Yvonne we-
ten echter als geen ander dat al die ringetjes 
wel moeten glimmen en dat als je klaar bent 
met het oppoetsen van de collectie het werk 
weer van voren af aan begint. Al dat werk is 
geen echte luxe dus, maar het hoort er bij en 
als we zien hoe mooi de collectie is geëtaleerd, 
zijn we natuurlijk best trots. We hebben voor 
juweliersbegrippen een imposante winkel met 
een gevelbreedte van zo’n dertig meter. We 
beschikken over een indrukwekkende collectie 
sieraden van een eenvoudig zilveren ringetje tot 
een exclusieve sieradenset met diamant. Op het 
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gebied van horloges hebben we een enorme 
keuzemogelijkheid van alle bekende en min-
der bekende merken in de diverse prijsklassen. 
Onze Swarovski collectie is alom geprezen en 
beroemd. Beroemd zijn we ook geworden van-
wege een minder leuk fenomeen namelijk een 
landelijke score van inbraken. In 1994 stond de 
teller op honderd. Omdat Nusselein met z’n 
tijd meegaat, hebben we naast de gerenom-
meerde merken als Rado, Omega, Raymond 
Weil, Diamonde enz., de collectie in de loop der 
jaren uitgebreid met trendsettende merken als 
Ti Sento, DKNY, Diesel, Armani, Guess, D&G, 
Trollbeads, Blush enz. waardoor onze winkels 
ook voor jongeren aantrekkelijk zijn.”

De appel valt niet ver van de boom  
“Onze grootouders opa en oma Nuss hadden 
begin vorige eeuw al affiniteit met wat je nu 
typeert als juweliersbedrijf – horlogerie. Opa 
was horlogemaker en had een groothandel in 
klokken, horloges, wekkers. Toen opa overleed, 
ging oma in haar eentje tot op de hoge leeftijd 
van tachtig jaar door met de verkoop van deze 
producten. Ze nam de handel in grote tassen op 
de fiets mee en reisde vervolgens per trein het 
hele land door. Ze bezocht vanuit Amsterdam 
zelfs juwelierszaken in Limburg en hield aan al 
haar treinritten een stuur vol touwtjes over die 
waren gebruikt om de treinvervoerslabels aan 
het stuur te bevestigen.” 
 
In de voetsporen van ‘oma Nuss’
Yvonne voelt zich –hoewel ze nog jong is - een 
moderne Oma Nuss. Ook zij reist regelmatig, 
,maar dan naar Zwitserland om daar met nog 
drie vakgenoten de zichtcollectie van Cachet sa-
men te stellen voor een 40-tal collega-juweliers. 
In Basel koopt ze voor de Cachet Kerstbrochure 
sieraden in die buiten de standaardcollectie 
vallen en daardoor een toegevoegde waarde 
hebben. Ik houd vanzelfsprekend rekening 
met trends, die momenteel zijn gestoeld op 
een sterke merkbeleving. In de lente geven we 
een eigen brochure uit met deze keer een hoog 

Guess en Blush gehalte. Omdat mijn ouders 
in de juweliersbranche werkzaam waren, mijn 
vader is achter de schermen nog steeds actief 
en volgde als Amsterdammer de opleiding tot 
horlogemaker in Rotterdam, was de keuze voor 
het juweliersvak dan ook niet zo vreemd. Toch 
had ik hele andere plannen. 

Vrachtwagenchauffeur
Vanaf m’n vijftiende wilde ik nl. vrachtwagen-
chauffeur worden om bloemen naar Parijs te 
transporteren. Daar kon ik rijk mee worden 
was mijn idee. Je betaalde voor een bosje ro-
zen een gigantisch bedrag en ik zou met de 
verkoop van rozen uit Aalsmeer in Parijs beslist 
goed verdienen. Op m’n achttiende behaalde 
ik alle rijbewijzen inclusief het vrachtwagen 
rijbewijs. Ik koos de grootste vrachtwagen 
een tientonner om in te lessen. Met m’n rij-
bewijs ging ik alle transportbedrijven langs 
maar zo’n tenger meisje van 18 zagen ze 
toentertijd niet echt zitten 
als vrachtwagenchauffeur. 
In feite ben ik nog aan 
het solliciteren. Toen mijn 
chauffeursdroom niet ver-
wezenlijkt leek te kunnen 
worden, concentreerde ik 
me op het werk in de zaak 
van mijn ouders. Op de 
zondagmiddagen maakte ik als klein meisje 
al met veel plezier van die mooie doosjes voor 
de sieraden. Eigenlijk trok zowel het fijne als 
het stoere werk mij aan. Ik heb nog wel pro-
fijt gehad van mijn rijbewijs bij het verhuizen 
van de winkelinventarissen van Nusselein: Uw 
Blije Juwelier. Omdat de zaak die Nusselein 
sr. kocht van Bonewit steeds groter werd- op 
een gegeven moment besloeg de zaak drie 
panden-, moest er nogal eens wat winkelin-
ventaris verhuisd worden. Ik kroop dan zelf 
achter het stuur van een grote vrachtwagen. 
Mijn dagtaak bestaat nu uit het runnen van 
de winkels, het begeleiden van onze twintig 
winkelmedewerkers en de inkoop.

De echte blijmaker
Ik ondervind hierbij veel steun van onze be-
drijfsleider Pierre Beerens, die al vanaf 1977 
bij Nusselein in dienst is. Hij bepaalt voor een 
belangrijk deel het gezicht van de zaak en is be-
kend bij een ongelooflijk groot aantal klanten. 
Pierre is bij ons begonnen als horlogemaker en 
heeft zich opgewerkt tot de altijd opgewek-
te, blije bedrijfsleider, die gaat voor de echte  
blijmakertjes.

Atelier 
Eric vertelt zich met andere zaken dan Yvonne 
en Pierre binnen het bedrijf bezig te houden. 
De reparatieafdeling en het atelier vormen zijn 
werkterrein. Samen met 2 fulltime goudsme-
den en 2 horlogemakers zorgt Eric ervoor dat 
elk nieuw sieraad en horloge direct op maat 
wordt gemaakt terwijl de klant geniet van een 
kopje koffie of thee. Kleine reparaties worden 
ook snel uitgevoerd en voor ingewikkelder za-

ken moet men iets meer tijd 
uittrekken. Eric neemt repa-
raties aan, controleert, doet 
bestellingen en is de man die 
de kwaliteit van diamanten 
kan bepalen. Hij heeft zijn ge-
degen kennis van diamanten 
ondermeer opgedaan tijdens 
een diamantdeterminerings-

cursus. Zo weet hij als geen ander exact de 
juiste diamant te bestellen voor een reparatie 
van bijvoorbeeld een antieke ring. Als jonge 
knul heeft hij in Duitsland en Zwitserland zijn 
talen geleerd en tegelijkertijd juweliersvakken-
nis opgedaan bij ondermeer de firma Deiter in 
Essen. Daar leerde hij met Duitse gedegenheid 
het vak van juwelier .Bij de ADM de Amster-
damse Diamant Maatschappij zette hij de eer-
ste stap op weg naar een leven in de juwelen, 
horloges en sieraden. Juwelier Nusselein hoopt 
nog jaren mensen te plezieren met blijmaker-
tjes in de ruimste zin des woords. Aan de Burg.
de Vlugtlaan 194-198 en de Kinkerstraat 284-
286 wacht Uw Blije Juwelier Nusselein. 

Gemeenteoverleg
Op 13 juni heeft het gemeenteoverleg plaatsgevonden. 
Naast vertegenwoordiging van de BVL en de gemeente was 
T. Geuzendam van de Kamer van Koophandel (KvK) aanwe-
zig.
Onderstaande punten zijn slechts enkele onderwerpen die 
besproken zijn tijdens het gemeenteoverleg.

Blauwe zone
Overeenstemming is bereikt over vervroeging van de eind-
tijd op de vrijdagen. Dit wordt 19.00 uur. Daarna is het dus 
vrij parkeren. Winkeliers hebben hiertegen geen bezwaar. De 
vrijdagavond is in de regel namelijk geen avond met par-
keerproblemen.

Laden/lossen
Gemeente gaat onderzoeken of eerste vijf parkeerplaatsen 
in de Dr. M.L. Kingstraat gedurende bepaalde periode van 
de dag (bijvoorbeeld 09.00 tot 15.00 uur) bestemd kan 
worden voor laden/lossen. Punt van aandacht is de hand-
having en uitrijrichting vrachtverkeer. Inrichting moet uiter-
aard geschikt zijn voor groot transport. Indien dit lukt dan 
zal de doorstroming in het centrum van het dorp aanzienlijk 
worden verbeterd.

Jeugdoverlast
Peter de Graaf maakt melding van recente vernielingen. 
Afgelopen weekend is bijvoorbeeld het etalageraam Van 
Dijk Optiek gesneuveld. Verzoek aan gemeente om er beter 

mee om te gaan. Gemeente zegt toe dat er een bijeenkomst 
wordt georganiseerd (vier partijenoverleg) waarbij College, 
afvaardiging bewoners winkelcentrum, afvaardiging winke-
liers en politie om de tafel gaan om aanpak te bespreken.

Luilak
Conclusie is dat mede door inspanningen en aanpak van 
André La Fontaine overlast tot minimum is beperkt. Zowel 
gemeente, BVL als bedrijfsleven heeft financiële bijdrage 
geleverd. Verwachting is dat aanpak een vervolg krijgt in 
komend(e ) jaargang(en).
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