
nog heel even snoozen om 05:00 



Helaas. Nog even snoozen, dat zit er 
niet in voor marktondernemers.  
De dag begint al vroeg, hoe guur en 
donker de ochtend ook is. 
 

Ik ben razend benieuwd hoe zo’n dag er 
nu uitziet op de markt. Hoe is het leven 
achter de kraam? Ik vind het interessant 
hoe het concept van de markt door de 
tijd heen nog steeds stand heeft gehou-
den. Nog altijd is er, iedere week, de 
geur van verse vis en warme broodjes 
de bakker. Het nostalgische trekt mij 
aan en doet me denken aan die enkele 
keer dat ik vroeger op een markt kwam. 
 
Met een lichte tegenzin ga ik mijn bed 
uit. Het voelt alsof de hele wereld nog 
slaapt. Met 3 truien over elkaar heen en 
slaperige ogen stap ik dan toch op mijn 
fiets richting de Stadspoort van Ede. 
 

06:04



Eenmaal aangekomen zie ik in het donker al wat blauwe zeilen en 
vlaggen wapperen. 

06:28



06:37



De visboer is één van de eersten die 
zijn kraam uitstalt. Hij wenst me al 

gauw een goede morgen en ik besluit 
om hem te vragen of ik een tijdje 

mee mag lopen. En wat een geluk! 
Bij de visboer ontbreekt het niet aan 
enthousiasme en terwijl hij uitvoerig 
vertelt over zijn werk, verbaas ik me 
erover hoe snel de vis vanuit de kar 

keurig in de toonbank beland. 

Ik mag van de uien kleine porties  
maken en alle knoflook in de 

 toonbank zetten. Oh! En zeker niet 
onbelangrijk: ik mag de inktvis  

sorteren. Voor iemand die bijna nooit 
vis eet, best wel bijzonder.

06:45

inktvis



‘‘Soms lag hij zelfs 
achter de kraam in 

een kistje te slapen.’’

07:20



Langzamerhand zijn bijna alle 
kramen al gearriveerd. De geur 

van kaas zorgt ervoor dat ik 
ineens zie dat de kaasboer vlak 
naast ons staat. Tegenover ons 

staat de kraam met noten. De on-
dernemers kennen elkaar aardig 

goed. Ik hoor alle ins en outs. ‘De 
bakker die is pas klaar met uit-

stallen als wij weer naar huis gaan’ 
wordt er lachend geroepen. 

De visboer verteld dat hij als klein 
jongetje al met zijn vader mee 

ging naar de markt. Soms lag hij 
zelfs achter de kraam in een kistje 

te slapen. Toen zijn vader op 
jonge leeftijd overleed moest hij 

het bedrijf overnemen. Als ik hem 
vraag waar hij het meest trots op 

is, noemt hij onder andere dat 
dit allemaal gelukt is en dat het 
bedrijf zo goed loopt. Vaak staat 
hij samen met zijn vrouw op de 

markt, en ook daar is hij erg trots 
op!

07:21



07:45



07:48

‘Koffie!’ ‘Jajaa!’ ‘Schiet nou ‘s op joh!’

Rond een uurtje of 8 is het tijd voor een warme bak koffie. De meeste 
kramen zijn nu goed gevuld en de eerste vroege vogels komen al voor een 

brood, een visje of wat groenten. Het koffiemomentje is erg gezellig. Ik leer 
de groep die op de markt staat wat beter kennen en mijn koude handen 
kunnen eventjes opwarmen. Ik krijg warempel ook nog een lekker crois-

santje van de bakker. 

Ik vraag wie er bij de groentekraam staan. En dat wordt al gauw duidelijk: 
vader en zoon. ‘Peer en banaan’ wordt er lachend geroepen. Hier en daar 

een grap over de kaasboer die warm bij zijn kacheltje achter de kraam staat. 
En de bakker, want een echte bakker heeft eigenlijk toch wel een oven ach-

ter de toonbank.



 
 

Food / Brood & Banket
‘T Stoepje

Standplaats: 6 
 

Food/ Kaashandel  
Torn Broers 

 
Food / Loempia

Kim Oriental
Standplaats: 2 

 
Food / Noten & Zuidvruchten

Renswoudse Notenkraam
Standplaats: 9

 
Food / Vishandel

Koelewijn - de Graaf
Standplaats: 12 

Mheen G. van de
Standplaats: 8 

 
Groente en fruit

Rekers, M.
Standplaats: 10

08:32



09:07

manchego kaas



Als ik vraag hoe de markton-
dernemers zijn begonnen krijg 
ik vaak te horen dat het al in de 
familie zat. Het gaat veelal van 
vader op zoon. Toch is er een  

enkeling die het bedrijf helemaal 
zelf heeft opgezet: de kaasboer. 
Hij vertelt hoe hij in een groot-

handel is begonnen en uiteindelijk 
zelf een bedrijf is gestart. Hij legt 
uit dat hij erg enthousiast werd 
van de onafhankelijkheid en dat 
het erg leuk is dat je alles zelf in 

de hand hebt. Je kunt zelf bepalen 
welke producten je verkoopt. 

Ook hebben de meeste onderne-
mers op de markt niet zoveel met 

een winkel. Ik hoor vaak terug 
dat het ontzettend leuk is om 

steeds op een andere plek te staan. 
Steeds andere klanten en een an-

dere omgeving.

09:10



09:11



10:02



Rond half 11 wordt het echt druk. 
Met het koude weer is kibbeling heel 
gewild. De visboeren hebben allebei 
een flinke rij voor hun kraam staan. 
Ik vind het mooi om te zien dat on-

danks de drukte, er echt een echt een 
fijne sfeer is. De ene visboer zingt er 
wat af achter de bakplaat, terwijl de 
andere visboer al weet wat de klant 
wil voor hij nog maar iets besteld 

heeft. Ze zijn echter geen concurren-
ten van elkaar: ‘concollega’s’ zoals een 

van hen dat tegen mij zei.

10:25



10:50



10:50



11:02



11:03



11:20

Ik kan het niet laten nog op een 
andere markt in Ede te kijken. Zo 
is een een zaterdagmarkt (week-

endmarkt) en ook op de maandag-
ochtend staan er in het centrum 
wat kramen. Hier sprak ik een 

andere visboer. 

Iemand die echt een passie heeft 
voor zijn vak. Samen met zijn 

broers runt hij de zaak. Hij doet 
vaak de minder leuke klusjes. Als 
ik achter de kraam kom staan legt 

hij precies uit hoe hij de haring 
schoonmaakt. Heel gedetailleerd, 
en ik kan zien dat hij dit al heel 

wat jaren doet. 

Als ik vraag wat dit werk nu zo 
leuk maakt, kletst hij de oren van 
mijn hoofd. De verscheidenheid 

van mensen: mensen met heel wat 
poen en de mensen die het juist 

niet zo breed hebben. Ook noemt 
hij de sfeer: ‘Het is allemaal net 
wat losser, en je kan een beetje 

roepen.’ 
School en leren is niet z’n ding. 

‘Laat mij maar lekker doen.’ 

‘Die oude man dat is een beetje 
een chagrijn.’ ‘Ik noem ‘m altijd 
Joop, ik weet eigenlijk niet eens 
hoe hij heet.’ ‘Maar als hij langs-

komt kan ik altijd een grapje 
maken.’



11:24

kopjes en ingewanden  
worden gescheiden 







Alles gaat weer de kratten en dozen in tus-
sen 13:00 en 14:00. Vooral bij de viskramen 
kost dit aardig wat tijd. Alles moet schoon-
geboend en goed verpakt worden. Ik help 
even een handje mee en het voelt inmid-

dels alsof ik de marktlui al jaren ken. Mijn 
handen en voeten zijn ontzettend koud 
en ik ruik volledig naar vis haha. Maar 

13:12



13:29

Wat een fijne plek. De hele markt lijkt wel 
één grote familie te zijn. Het is mooi om 

te zien dat mensen echt een passie hebben 
voor hun vak. Letterlijk door weer en wind. 

Ik weet wel waar ik voortaan een kaasje 
haal!



21:00

‘Weekendmarkten zijn soms dagen van 5:00 opstaan en rond 21:00 thuis zijn.’ 
‘En dan gelijk de kroeg in.’ 

 
 
 

                                                            - visboer maandagmarkt Ede Centrum  


