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Oude foto’s 
 
Op zolder vond ik een oud boek. 
Het zat vol met foto’s van vroeger. 
De foto’s zijn zwart-wit. 
Ze zijn dus al oud. 
Het is uit de tijd dat je opa en oma 
nog kind waren. 
Op die foto’s zijn mensen aan het 
werk. 
Hun beroep is verdwenen. 
Je leest er meer over in dit oude 
fotoboek. 



De ruwe steen 
maakte de mes-
sen en scharen 
weer vlijmscherp. 
De scharensliep 
is verdwenen. 
Waarom? 

Scharen en messen zijn veel ster-
ker en beter geworden.  
Ze hoeven niet echt geslepen te 
worden. 
Ook kopen mensen 
nu sneller nieuwe 
messen of  scharen. 
 

1. De scharensliep 
De scharensliep (1) duwde zijn 
kar door de straat. 
Hij ging de deuren langs om mes-
sen, scharen en schaatsen te slij-
pen. (2) 
Door het slijpen werden messen 
en scharen weer scherp. 
De scharensliep hield een mes of  
schaar tegen de slijpsteen. (3) 
De ronde steen draaide rond. 
De scharensliep moest zelf  trap-
pen om de steen te laten draaien. 
Later draaide de steen door een 
motor. 
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2. De melkboer 
Melk koop je nu gewoon in de su-
permarkt. 
Vroeger kwam de melkboer elke 
dag langs de deur. 
Hij duwde zijn kar door de straat.
(1) 
Mensen hadden heel vroeger nog 
geen koelkasten. 
Melk bedierf  als het warm was. 
De melkboer verkocht de melk los. 
Hij tapte de melk uit een grote bus. 
Door een kraantje  kwam het in 
een kan of  een pan. (2) 
 

Later verkocht de melkboer zijn 
melk ook in flessen. 
Huisvrouwen zetten de lege fles-
sen buiten bij de deur. 
Ze hingen een briefje op. 
Daar stond op hoeveel melk ze 
nodig hadden. 
De melkboer zette de melk 
klaar. 
En betalen? 
Eens in de week of  eens in 
de maand kwam de melk-
boer langs om alles af  te 
rekenen. 
 

1 
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3. De kruidenier 
De kruidenier verkocht spullen 
die niet konden bederven.  
Dat waren kruiden, suiker, koffie 
en thee.  
Maar ook verkocht de kruidenier 
zeep, wasmiddel, kaarsen en 
afwasborstels. 
De kruidenier stond achter de 
toonbank. (1) 
Je kon je boodschappen niet zelf  
pakken. 
Je vertelde de kruidenier wat je 
wilde hebben. (2) 

Dan pakte de kruidenier de bood-
schappen voor je. 

Veel spullen wer-
den los verkocht. 
Het zat niet in 
een pak. 
De kruidenier 
woog het en 
deed het in een 
zak. 

Veel mensen gingen niet naar de 
kruidenier. 
Zij schreven de boodschappen op 
in een boekje. (3) 
Dat boekje  kreeg de kruidenier. 
Hij bracht later de boodschappen 
bij de mensen thuis.  
De kruidenier verdween. Waarom? 
Er kwamen nieuwe winkels. 
Ze noemden het supermarkten. 
Ze waren groot en verkochten 
veel meer spullen 
dan de kruidenier. 
Je kon alle spullen 
zelf  pakken en in 
een mandje doen. 
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4. De tonnenman 
Wat zit er in uw ton, 
meneer? (1) 
Wil je het echt we-
ten? 
Poep! 
Ja, poep! 
Heel vroeger hadden 
mensen geen wc. 
Ze zaten op een 
plank met een gat 
erin. 
Onder de plank stond 
een ton of  emmer? 
De wc werd ook wel 
de poepdoos (2) genoemd.  
De volle ton werd opgehaald door 
de tonnenman. (3) 
Je kreeg weer een lege ton terug. 
 

Het was zwaar en vies werk. 
Mensen maakten er ook grapjes 
over. 
Ze noemden de tonnenkar ook 
wel de boldootkar. 
Boldoot was parfum. 
De tonnenman is verdwenen. 
Mensen kregen een echte wc. 
Het water spoelde alle viezigheid 
weg. 
Die viezigheid verdween in grote 
buizen onder de grond. 
Die buizen noem je ook wel het 
riool. 
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5. De kolenboer 
De kolenboer bracht 
kolen (1) bij de men-
sen thuis. 
Die kolen gingen in 
de kachel. (2) 
De kolen waren de 
brandstof  en zorgden voor het 

vuur. 
Zo werd de kamer 
lekker warm. 
Meestal was er alleen 
een kachel in de woon-
kamer. 
De slaapkamers waren 

vaak erg koud. 
De kolenboer (3) sjouwde de zwa-
re zakken naar het kolenhok. 
Het was een zwaar beroep. 
De zakken met kolen waren lood-
zwaar. 
De kleren en het gezicht van de 
kolenboer waren zwart. 
Dat kwam door het stof  van de 
kolen. 

De kolenboer is verdwenen. 
Er kwamen nieuwe soorten 
brandstof: olie en gas. 
Ook de kachels veranderden. 
Mensen kregen in hun huizen 
centrale ver-
warming. 
Nu was het 
hele huis lek-
ker warm en 
niet alleen de 
woonkamer. 

3 
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6. De putjesschepper 

Ken je de putjes (1) die langs de 
stoeprand zitten? 
Het regenwater van de weg 
stroomt erin. 
Met het regenwater verdwijnt er 
ook vuil mee. 
 
 
 
 
 
Een putjesschepper (2) maakte 
vroeger die putjes schoon. 
Hij haalde met een schep het vuil 
uit de putjes. 
Zo konden de putjes niet verstopt 
raken. 
 

Het vuil uit de putjes verdween in 
zijn kar. (3) 
Men maakte ook grapjes over de 
putjesschepper.  
Mensen vonden het een beroep 
van niks. 
Soms haalden kinderen op school 
slechte cijfers. 
Er werd dan gezegd: “Jij kan altijd 
nog putjesschepper worden”. 
Putjesscheppers zijn verdwenen. 
Waarom? 
Een vrachtwagen met een grote 
stofzuiger doet het werk sneller. 

1 
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7. De lantaarn-opsteker 

Langs wegen en straten 
staan nu lantaarnpalen. 
De straten zijn goed ver-
licht. 
Als het donker wordt, 
gaan de lantaarns van-
zelf  aan. 
Als het weer licht wordt 
gaan ze weer vanzelf  uit. 
Dat ging vroeger anders. 
Er waren nog geen lantaarns die 
op stroom werkten. 

 
Die lantaarns 
brandden heel 
vroeger op olie 
of  gas. 
Iedere avond  
kwam de lan– 
taarnopsteker(1) 
langs om elke 
lantaarn aan te 
steken. 

Hij klom op een hoge ladder en 
stak elke lantaarn met een vuurtje 
aan. 
Soms werd een “aansteker” ge-
bruikt aan een lange stok. (2) 
Dan hoefde de opsteker niet 
steeds de trap op. 
Het beroep verdween.  
De straten werden steeds meer 
verlicht door gloeilampen. 
Die gingen door één druk op een 
knop aan. 
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8. De schillenboer 
Heel vroeger zag je nog veel paar-
den en wagens in de straat. 
De schillenboer (1) had ook mees-
tal een paard en wagen. 
Hij ging twee keer per week de 
deuren langs. 
Hij haalde het afval van groente 
op. (2) Dat waren vaak schillen 
van aardappelen en fruit. 
Ook haalde hij oud brood op. 
Zo raakten de mensen het afval 
kwijt. 
Ze hoefden er niets voor te be-
talen. 

De schillenboer nam alles graag 
mee. 
Hij verkocht het afval aan boeren. 
Vooral varkens waren dol op het  
afval. 
De schillenman verdween. 
Boeren gaven hun die-
ren ander en beter 
voer. 
Ook werd het afval 
steeds meer gebruikt 
als compost. 
Compost is een soort 
mest. 

2 
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9. De voddenman 

De voddenman werd soms ook 
wel lorrenboer genoemd. 
Hij ging de deuren langs met zijn 
duwkar, bakfiets of  paard en 
wagen. 
Hij haalde oude 
kleren en bed-
dengoed op. 
Dat noemde je 
ook wel vodden 
of  lorren (1). 
 
 
De vodden gingen in een zak. 
Daarna woog de voddenman de 
zak met een unster. (2) 
Een unster was een weeghaak. 

Zo kon de vodden-
man zien hoeveel 
kilo er in een zak 
zat. 
De voddenman be-
taalde voor elke ki-
lo vodden geld. 

Later verkocht de voddenman (3) 
de vodden weer. 
Van de vodden werd papier of  
poetskatoen ge-
maakt. 
De voddenman 
verdween. 
Oude kleren 
gaan nu naar de 
kringloopwinkel. 
Of  de vodden 
worden inge-
zameld. 
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10. De mandenmaker 
Vroeger werden manden voor van 
alles gebruikt. 
In een mand kon je van alles dra-
gen of  bewaren. 
Het maken van een mand was een 
heel werk. 
Het was het werk van de manden-
maker.(1) 
Het maken van een mand duurde 
lang. 
De mand was gemaakt van riet of  
van dunnen takken.(2) 
Het beroep van mandenmaker 
verdween. 

Plastic bakken en manden waren 
goedkoper. 
Die manden van plastic waren 
snel gemaakt. 
Ze waren ook nog eens oersterk. 
Je ziet nog steeds wel manden. 
Heel soms wordt zo’n mand in 
Nederland gemaakt. 
Meestal komen de manden uit 
andere landen. 

2 
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11.Filmpje 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/de-

kruidenier-toen-er-nog-geen-

supermarkten-waren/#q=kruidenier 

De kruidenier 

https://schooltv.nl/video/de-kruidenier-toen-er-nog-geen-supermarkten-waren/#q=kruidenier
https://schooltv.nl/video/de-kruidenier-toen-er-nog-geen-supermarkten-waren/#q=kruidenier
https://schooltv.nl/video/de-kruidenier-toen-er-nog-geen-supermarkten-waren/#q=kruidenier






Bronnen  

 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandenvlechter 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Melkboer 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Voddenman 

http://vorige.nrc.nl/krant/article1622358.ece/Putjesschepper! 

http://quebec.messageboard.nl/8234/viewtopic.php?p=13 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kolenboer 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Scharensliep 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidenier 
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