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Johan Witteveen heet iedereen welkom. In het bijzonder Jan Bark uit Apeldoorn. 

Op deze eerste middag van het nieuwe seizoen is de zaal goed bezet. 

We beginnen met het zingen van lied 871 uit het liedboek: ‘Jezus zal heersen waar 

de zon gaat om de grote aarde om’. Hierna gaat Johan in op de 

actualiteit van de vorige dag, Prinsjesdag dus. In psalm 72 wordt 

gevraagd of God de koning zijn wetten wil geven, zodat hij 

rechtvaardig kan besturen. Onze regering en koning hebben ons 

gebed nodig, in  deze tijd van crisis en agressie. Koning Salomo vroeg God om 

wijsheid. 

Hierna  gaat Johan voor in gebed. 

 

Jan Bark vertelt ons dat hij vanaf zijn jeugd al een verzamelaar is. Uit deze 

verzameling is in 2001 zijn museum ‘De zevende hemel’ ontstaan. In dit museum 

geeft hij veel aandacht aan artikelen rondom de feestdagen, oud speelgoed enz. 

Het museum is op afspraak geopend. Ook geeft hij lezingen over oude ambachten, 

zoals deze middag bij ons. 

Met  zijn vlotte gezellige babbel en zijn filmbeelden neemt hij ons mee naar 

vroegere tijden. Hij vertelt  dat alles begon met de ruilhandel.  

Hierna volgt de tijd van de marskramer, die met een 

grote kiep op zijn rug de boerderijen langs ging. Onderin 

de kiep zat vaak een mand voor een kip of eieren. Dit 

bezoek werd erg op prijs gesteld. De vrouwen konden 

uitzoeken wat nodig was, en kregen de laatste nieuwtjes 

erbij cadeau. 

Wat later kwamen de straatventers, zij hadden vaak al 

een karretje waarbij een hond hielp trekken. Dit ging 

door tot 1963. In die tijd kwam de melkboer met een 

karretje, dat al een kleine motor had. Bij hem kocht je een pint melk, zo in de 

melkkoker. Hierna kwamen de flessen melk. En de periode van de SRV-man. 

De bakker begon het bezorgen met de transportfiets, gevolgd door de bakfiets en 

de voor ons nog wel bekende bakkerskar. Deze kar is nog te zien in het 

openluchtmuseum. Groente- en schillenboer kwamen met paard en wagen. Dan  

was er nog een tonnetjesman die 1 à 2 keer per week de ton kwam ophalen, totdat 

in alle huizen riolering was aangelegd. Ook de vuilnisman kwam de emmers legen. 

Hij meldde zich met een ratel/bel. De lompenboer haalde de lorren en 

konijnenvellen waar dan weer bontjes van gemaakt werden. 

De kolenboer verzorgde de eierkolen en antraciet, zodat je ook de koude winter 

doorkwam. Ook was er de voorloper van de chinese restaurants: de pindaverkoper. 

Zijn roep was: ‘pinda pinda, lekka lekka!’ 



Na de pauze komen de winkels aan de beurt. In de beginperiode was een winkel 

tevens woonhuis. Bij de kruidenier werd het meeste afgewogen. Een schap met 

vakken losse rijst, suiker, meel enz. De boodschappenboekjes werden ingevuld bij 

de klant thuis of in de winkel, er waren vanmiddag nog verschillende aanwezig. Bij 

de slager kon je zien wat er aan de haak hing die dag. Een half varken gaf aanbod 

van karbonades of speklappen. 

Drogist noemde men vaak drogerij i.v.m. de gedroogde kruiden die veel werden 

verkocht. Het uithangbord ‘de gaper’ met de geopende mond laat zien dat er een 

pilletje op de tong lag.  

De TV was in opkomst; hiervoor was ook een winkel natuurlijk. Omdat de meeste 

mensen nog geen tv hadden stond het bij speciale 

uitzendingen rijendik voor de etalage. 

En dan de bekende zaken. 

A.H., wie kent hem niet, begonnen in Oostzaan in 

1887. De Gruyter met het bekende snoepje van de 

week, begonnen in Brabant 1880. Jamin vooral 

bekend van zijn ijsjes en chocolade. Dan waren er 

nog de warenhuizen: De Zon in 1887, de latere 

Vroom en Dreesman, Blokker in 1896, Bijenkorf in 1870: duur en chic, de 

verkoopsters moesten Frans kunnen spreken, Winkel van Sinkel (bestond dus 

echt!), Brennink- Meyer in 1861, de Hema, in1926 zijn ze begonnen met twee 

prijzen, 0,25 en 0,50 cent. 

In 1930 kwamen er automatieken voor sigaretten en vanaf 1995 hebben we ook 

webwinkels. 

 

Zo kwam er een eind aan deze middag, de ‘oude tijd’. Mariette Heikoop bedankt 

Jan Bark voor zijn presentatie en wenste ons wel thuis. 

De lief en leed collecte brengt deze middag € 47,35 op. 

Tinie van der Veen 


