
Stof uit eerste hand 

 

Eddy Reuver – Stoffenhandel   “Altijd fluitend naar een marktdag” 

Eddy (74 jaar) staat vanaf 1975 op de Zutphense markt met 

stoffen.  Zijn vader was marktkoopman van werkmanskleding. 

Thuis, in het statige herenhuis waarin het gezin woonde, was ook 

een confectiebedrijf waar Eddy samen met broer en zus 

werkkleding fabriceerde. Eddy ging als kind in vakanties graag mee 

naar de markt om te helpen. Na de lagere school ging Eddy naar de 

HBS; hij had geen idee wat hij wilde worden. Het schooladvies om 

leraar Duits te worden en affiniteit met deze taal gaven de 

doorslag om in Groningen Duitse taal- en letterkunde te gaan 

studeren. Toen volgde militaire dienst en midden in een schooljaar 

bleken daarna de vacatures in het onderwijs ingevuld; Eddy 

besloot zijn vader te helpen in de markthandel.  Hij leerde Ine 

kennen en ze kregen trouwplannen, toen zij een vacature voor leraar Duits zag. Eddy solliciteerde, 4 

weken na sluitingsdatum, bleek later. De directeur van de school kwam Eddy thuis vertellen dat men 

toch  de voorkeur gaf aan Eddy. En zonder enige leservaring ging Eddy aan het werk. Al na 3 

maanden kreeg hij een vaste aanstelling. Toch zegde Eddy de baan op en besloot zijn eigen 

markthandelsbedrijf in stoffen te beginnen; hij was 28. De sfeer op school, de kneuterigheid, altijd 

maar binnen werken, een onbereidwillige collega die hem niet wilde inwerken en de lonkende 

vrijheid van de markt gaven Eddy het zetje voor deze stap.  

Eddy trouwde met zijn Ine en er kwamen 2 

kinderen. Ine was opgeleid en werkzaam als 

kapster; ze vergezelde Eddy op een vrije 

zaterdag naar een marktdag. Ze was meteen 

verkocht en hing haar kappersschaar aan de 

wilgen. Voortaan deden ze alle markten 

samen, 6 dagen per week, waaronder 

Zutphen! “Je kunt er ook nu nog steeds een 

hele goeie boterham mee verdienen. Al werd 

er vroeger minnetjes op neer gekeken. 

Terwijl de schooldirecteur al 5 jaar in zijn 

NSU-tje reed, hadden wij thuis de nieuwste 

Mercedes! Je moet wel je koppie gebruiken. 

Zorgen dat je goeie spullen biedt, met een 

goeie uitstalling en goed advies. Daar was Ine 

heel goed in. Mensen kwamen dan terug om 

het resultaat te laten zien”. Eddy vindt het 

een eindeloos mooi beroep. “Je moet snel 

schakelen, goed improviseren, snel beslissen 

en risico’s durven nemen. Ook de rust 

bewaren als mensen veel tijd vragen en 

uiteindelijk niets kopen”. Mooi weer helpt, 

dan gaat het allemaal soepeler. 
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De markt is een avontuur: samen optrekken met collega’s, samen lol hebben, er is geen onderlinge 

afgunst. Het omgaan met de mensen is het leukst. Door het maken van een praatje gaat het 

verkopen heel natuurlijk en gemakkelijk. “Dit blijkt ook succesvol te zijn, ik hoef mensen niet iets op 

te dringen, daar hou ik ook niet van”. Ook eigen baas zijn: als het niet goed gaat heb je daar zelf 

invloed op. “Toen ik startte heb ik 3 jaar moeten knokken voor een vaste plek”.   

Eddy kent geen mindere kant van zijn werk. “Ik ga altijd fluitend naar een marktdag en ben steeds 

weer benieuwd wat de dag zal brengen. Bij een mindere dag kijk in de spiegel en zie dan mijn broer. 

Hij had ook een eigen stoffenhandel en overleed door kanker op zijn 66e. In de spiegel kijkend denk 

ik dan: wat zou René graag naar de markt zijn gegaan vandaag. En dan heb ik weer zin om te gaan”.  

De markt verandert wel. Op Internet halen klanten hun informatie en ze zijn kritischer op prijzen. 

“Vroeger zag ik vooral moeders op de markt; nu zie ik vooral opa’s en oma’s met kleinkinderen en ze 

komen láter. Maar op de stoffenspektakels (IH: op 4 mei weer in Zutphen zie 

www.stoffenspektakel.nl) zie ik meer jonge meiden, een mooie ontwikkeling”. 

De markt in Zutphen vindt Eddy een gezellige markt omdat er overal zitjes zijn. “In Zutphen kun je 

veel meer verschillende dingen verkopen. Je kunt gerust een paarse lap, een rare geblokte stof of 

een griezelig felle ruitstof verkopen, hier lopen veel artistieke mensen rond”. 

Zoon Rik is inmiddels met een eigen stoffenhandelsbedrijf in Eddy’s voetsporen getreden. Juist toen 

Eddy’s pensioen in zicht kwam, werd in 2012 Ine ziek en kon ze niet altijd mee naar de markt. In 2018 

overleed ze. “Ik heb toen besloten om toch verder te gaan met de marktkraam, want de hele dag 

thuis zitten is ook niet wat“.  Eddy doet nu nog 2 markten per week. Verder leest hij graag, kijkt 

voetbalwedstrijden en past op zijn kleinkinderen. “Ik heb een goed leven, nog steeds” aldus Eddy. Als 

hij de keuze van toen mocht overdoen zou hij direct ná de HBS met de markt zijn begonnen.  

 

Tekst en foto: Imelda Hanselman, maart 2022 

https://www.stoffenspektakel.nl/stoffenspektakel-agenda


Stof uit eerste hand 

Ed van der Hooven – Fourniturenhandel   “Machtig mooi dit werk” 

Ed (57 jaar) is een enthousiaste en vlotte prater. Hij begon in Zutphen in 

1986 waar hij als ‘meeloper’ een leeggevallen marktplaats mocht 

opvullen “Ik werd ook wel eens weer naar huis gestuurd, dan was er 

geen plek. Zo ging dat. Ik heb er 3 jaar over gedaan om mijn vaste plek te 

krijgen en daar sta ik nog steeds, tussen de stoffen, dat verkoopt altijd 

goed, naast Eddy Reuver Stoffen.  Al die  33 jaren  delen we lief en leed; 

je wordt marktvrienden. 

Na de Havo en militaire dienst -hij was 21- solliciteerde Ed bij de NS voor 

planner. “Ik was jong en onwetend en had me slecht voorbereid dus die 

sollicitatie ging niet van harte. Mijn ouders hadden een verkoopwagen 

én een karretje in fournituren. Het zit in de familie. Mijn vader zei: ga 

maar met die kleine kar je eigen markten zoeken.”  

“Ik ben heel fanatiek en is 

het mij gelukt.” Toen zijn 

vader zag dat Ed 6 markten 

had zei hij “ik ga jou helpen 

een handeltje op touw te 

zetten, met eigen spullen.” 

Zijn vader was de drijvende 

kracht, zijn moeder stond er 

achter. Ed kreeg klandizie 

maar had nog weinig 

spullen, hij begon klein.  “In 

het begin verdien je ook 

nog niks. Ik weet nog dat ik 

op een stormachtige dag  

een paar tientjes had 

verdiend en met weinig 

naar huis ging. Ik leerde 

ervan dat het geen gespreid 

bedje was; ik heb het zelf 

moeten doen en daar ben ik 

blij mee” Als hij nu wel eens thuis komt met 150 euro weet hij: het hoort er bij. Het is een apart 

beroep. “Zit jij in de knoopjes, daar kun je toch niet van leven, van die troep?” zeggen mensen. Maar 

ze hebben geen idee wat dat inhoudt. Hij kan er een prima boterham mee verdienen.  

Ed heeft 4 markten op 4 dagen in de week. Ede, Apeldoorn de Maten, Putten en Zutphen. De 

Zutphense markt vindt hij anders, het spreekt hem erg aan, al kan hij niet precies verwoorden 

waardoor dat is.  Het is een bepaalde manier van denken. “Die antroposofische stad zie je terug in de 

kleding van mensen: een  groene cape met oranje broek. Dat heb je nergens alleen hier. Zutphen is 

ook bijzonder door die school:.  (IH: Mode opleiding ROC Aventus)  

Inkoop doet Ed meestal na de marktdag of soms op zijn vrije vrijdag. Hij zorgt steeds voor goeie 

aanvulling voor zijn assortiment zoals riemen, bretels en tegenwoordig ook veters. Hij ging hiervoor 
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even in de leer bij een schoenmaker. “In sommige dorpen is er geen schoenmaker. Je moet wel altijd 

blijven zoeken en bewegen”. Zijn marktslogan “O, wat een leuke handel heb ik toch!” illustreert dit. 

“Machtig mooi, dit werk” is voor hem het contact met de klanten. Ook de vrijheid spreekt hem aan, 

al is het geen vrij beroep want hij moet wel elke marktdag gaan; mensen rekenen op je. “Ik bedenk 

het allemaal zelf, niemand zegt wat ik moet doen. Boven windkracht 7 ga ik niet, dat is 

onverantwoord. Ik wil geen schade. Wat leuk is dat je van alles beleeft, er komen aldoor mensen 

langs. Zoals vaste klant Truus die hem jarenlang regelmatig iets lekkers kwam brengen. Toen Ed van 

een vriendin hoorde dat Truus was aangereden door een auto, heeft hij een kaartje meegegeven 

voor Truus. Collega’s zijn intussen halve vrienden. Ze beginnen de dag met koffie en maken lol. “We 

doen het wel beschaafd, we willen op een goeie manier over de tong gaan”.  

Nare kant van het werk? Diefstal, door een groepje van 5 dames die volgens een vooropgezet plan op 

rooftocht waren, is hem altijd bij gebleven. “Ik was woest, een van de ergste dingen die me 

gebeurde.” Of een klant die met afgeknipt band terugkomt, hem lelijk behandelt omdat het te kort 

afgeknipt zou zijn, terwijl ook nog bleek dat het om een elders gekocht product ging! “Ik knip nooit te 

weinig -zo wil ik niet de kost verdienen- maar doe liever altijd iets te veel.” Of een klant die afgeknipt 

band terugbrengt en geld terug eist omdat het elders goedkoper zou zijn. Of een vervelende klus: het 

vervangen van alle door de zon verkleurde knopen. 

Ed ziet ook ontwikkelingen in zijn handel. Hij verkoopt nu meer spullen voor reparatie van kleding 

zoals reparatiedoek. Ook is hij goed geworden in het repareren van ritsen van bijv. tas, een enorme 

verschuiving. Als bedreiging zie hij dat er steeds meer stoffenkramen verdwijnen op de markt. In 

Zutphen zit dat goed. Tot 2005 had hij 13 jaar lang een medewerkster in loondienst maar hij doet het 

werk nu alleen en dat bevalt het heel goed. Hij heeft een systeem ontwikkeld om 3 klanten tegelijk  

te bedienen. “Ik krijg ook wel eens mannen aan de kraam, die moet je dan echt helpen.” 

Ed benoemt zijn sterke kanten: doorzetten. “Er zijn mindere en meerdere dagen. Op een koude dag 

zet ik even een tandje bij tot de kraam staat en ik probeer niet chagrijnig te zijn. Verder ben ik een 

stille kramer hoor. Ik val ook wel eens stil, ben niet zo’n prater. Vooral als mensen heel raar of 

vijandig doen, dan hou ik me gedeisd. Je krijgt met mij eigenlijk geen ruzie, probeer het altijd in de 

minne te schikken. Wie goed doet wie goed ontmoet!” 

Zijn vrouw zegt: “dit is je levenswerk” en op zondag: “morgen mag je weer”. Vol plezier werkt hij nog 

10 jaar door op de markt. “Wat me daarover nu al bezig houdt is: hoe kom ik dan in vredesnaam van 

die spullen af, daar zit een vermogen in.” Er is geen opvolger. “Stoppen lijkt mij het moeilijkst wat er 

is, maar ik heb nu al in mijn hoofd dat ik dan stop vóór een winter!” 

 

Tekst en foto: Imelda Hanselman, maart 2022 

 



Stof uit eerste hand 

Michiel van Barneveld - Damesmodestoffen.  De nestor onder de 

marktlieden 

Michiel (60 jaar) begon in 1978 met zijn handel op de markt, 

waaronder Zutphen. Hij is de nestor onder  marktlieden in stoffen! Al 

44 jaar met plezier, “anders hou je het niet vol hè?” En hij verklapt nu 

al dat hij Zutphen blijft ik doen tot hij er mee stopt. Dat belooft een 

record! Verder is hij te vinden in Rijssen, Doetinchem en Zwolle.  

Op zijn 18e rolde hij er in. Vroeger was het normaal dat ze zaak van 

vader op zoon overging. Zijn vader stond ook met stoffen op de 

markt. “Veel mensen die nu stoffen bij mij kopen, kochten die eerder 

bij mijn vader. Thuis werkten we allemaal mee om stoffen op plankjes 

te rollen, kilometers lang.  Ik kwam in 78 van de mavo, kón goed leren 

maar wou níet verder leren. Mijn vader vroeg: wil je verder leren, 

want anders ga je aan het werk. Zo ging dat toen. Het Arbeidsbureau 

had wel werk in een magazijn. Vader: ‘in zo’n stoffig magazijn zie je het daglicht niet.  Ga maar mee 

naar de markt en dan zien we het wel’. Dus ik ging mee ben nooit meer van de markt afgekomen! 

Toen mijn vader stopte heb ik het voortgezet. Het zit echt in de familie want mijn twee broers zitten 

ook in het vak en staan ook nu nog op de markt. Op grote stoffenbeurzen, zoals stoffenspektakels, 

gaat mijn vrouw mee, dat is alleen niet te doen, zo druk.” 

Van lieverlee leerde Michiel alles: 

kennis over stoffen, mensen bedienen 

en recht knippen. Heel belangrijk is 

adviseren, dat hoort bij de service. 

“De klant besteedt bij jou de centjes 

en moet daar ook hard voor werken, 

dan is het een goed recht om ook een 

goed advies te krijgen. Zou ik zelf ook 

willen.” Kennis houdt hij bij via 

modebladen en de inkoopkanalen. 

Wat is nu hip? “Heel uitbundig, 

kleurrijk, en zachte rustige pastels.” 

Zijn overtuigingskracht gebruikt deze 

koopman om bewust en eerlijk te 

zeggen dat een stof mooi en goed is. 

En hij laat mensen de ruimte als ze 

nog niet goed kunnen beslissen.   

Michiel heeft thuis een mooi magazijn 

voor zijn auto en handel. In coronatijd 

herontdekte hij rollen 

verpakkingspapier uit het pré-plastic 

tijdperk. Met tijd genoeg sneed hij het 

in vellen om die na jaren weer te 

gebruiken voor verpakking; hij krijgt 

“louter leuke reacties en 
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complimenten”. Inkopen doet hij wekelijks meerdere keren. Incourante stoffen heeft hij nauwelijks  

want hij koopt heel gereduceerd in: “anders zit je winst in wat je overhoudt.” 

Het werk spreekt zo aan vanwege het contact met de klant en de fijne collega’s. Het totaalplaatje, de 

(relatieve) vrijheid, eigen baas zijn. De markt is laagdrempelig en je hebt gauw contact en connectie 

met mensen. “Ik heb al 44 jaar hele fijne  klanten en zie ook de dochter en de kleindochter mijn 

kraam bezoeken. Dat geeft wel sjeu aan wat wij doen. Er zijn ook rotdagen met slecht weer en 

uiteraard baaldagen, ja wie heeft dat niet? En vroeg op (5.15 uur), ja, dat hoort erbij, anders had ik 

een andere baan moeten kiezen.  Ik vind dit niet zo’n nadeel. Het is fysiek zwaar met lange maar 

leuke enerverende dagen.”  Op aanraden  van de kinderen is de woensdagmarkt van de hand 

gedaan, een breek in de week. “Je hoort zo veel van collega’s die zich het leplazarus hebben gewerkt, 

dan komen ze op de leeftijd dat ze er van mogen profiteren en dan gaan ze dood of zijn ziek.” Er is 

geen opvolger. “Als ik stop dan is er een lege plek op de markt en daar komt niets voor terug. 

Jammer hè, maar dat is de tijd.  

Lastig vindt Michiel het om klanten te moeten teleurstellen als hij door overmacht zoals storm een 

dag niet naar de markt kan.  Soms is een klant niet zo prettig. “Dan draai ik me om en zeg ik, kijkt u 

nog rustig even mevrouw….. maar ik ga me niet meer ergeren, die tijd heb ik wel gehad.”  

De Zutphense markt? “Anders, authentiek, de entourage, vind ik mooi. Prettige mensen; op andere 

markten zijn mensen nog wel eens arrogant. En Zutphen springt eruit wat betreft grillige omzet:  

enorme toppen en dalen.  Ook zie ik jongelui van die opleiding, hen wordt geadviseerd naar de markt 

te gaan. Die leraressen ken ik ook allemaal.” 

De handel verandert. “Als ik nu zou moeten leven van de stoffen waar wij vroeger groot mee zijn 

geworden, (de kamgarens, terlenka’s, de loden stoffen, topkwaliteit), heb ik geen droog brood te 

eten. Men wil nu een tricootje, jogging, mooie prints en het hoeft niet meer jaren mee.” Met nog 

steeds genoeg jonge aanwas is de klant is niet veranderd.  

En grappige gebeurtenis was met een vrouw die ‘een paar lapjes’ thuis had die ze graag aan Michiel 

kwijt wilde vóór ze noodgedwongen ging verhuizen. “Ik ging kijken, ik zie een kast, twee armen breed 

en tot aan het plafond nok-nokvol met stoffen. Ze had het verzameld en niet gebruikt. ‘Mevrouw, dat 

is allemaal oude handel’, zei ik. Ik heb haar een bos bloemen gegeven en het meegenomen. In mijn 

kraam heb ik alles weg gegeven en mensen er blij mee kunnen maken”. 

 

Tekst en foto: Imelda Hanselman, maart 2022 



Stof uit eerste hand 

Jennette van Goor (Fournituren) – “Die vrouw van de knopen” 

Ik ontmoet Jennette (60 jaar) terwijl ze haar bus met daarachter 

een lange marktkar (in totaal 16,5 meter!) heel behendig keert; ik 

vind haar stoer!  Negociante de Mercerie  staat op de bus; 

vanwaar die chique naam (IH vertaling: fourniturenhandelaar)? 

“Ik verkoop fournituren, maar ja, geen mens snapt wat dat is. 

Dan kan ik er net zo goed iets moois van maken, in het Frans, dat 

valt op”.  

 

Dit zegt meteen al iets over wie Jennette is. Recht voor de raap 

en eigen-wijs. “Ik wou niet naar school, had zo’n pesthekel aan 

school. Al op de kleuterschool liep ik regelmatig weer terug naar 

huis. De leraar zei: ze kán naar de havo maar haalt de 

huishoudschool nog niet. En zo is het uitgekomen. Ik was 15, 

spijbelde meer dan dat ik op school was, ging van mavo naar huishoudschool naar de 

vormingsschool. Ik stopte, niet omdat ze me er aftrapten, maar ik wou niet. Ik wilde werken.” 

Als jongste kind en enige meisje groeide Jennette op met 3 broers. Haar ondernemende ouders 

dreven een winkel (winkel-van-sinkel-achtig), een café, een cafetaria en een marktkraam in 

Overijssel. Het was hard werken en Jennette werkte al vroeg mee. In haar jeugd werkte ze ook nog 

een paar jaar in een discotheek. Gewend om tegen haar broers op te boksen stond ze haar mannetje. 

“Daar komt die stoerigheid van weg denk ik. Mijn moeder was dat ook hoor. Als er in het café 

mensen vervelend waren of buiten de deur gezet moesten worden dan deed mijn moeder dat”.  

Haar ouders zijn relatief jong gestorven. Van het ouderlijk bedrijf werd uiteindelijk de markthandel 

voortgezet door 1 broer en Jennette ging met hem mee de markt op. “Die marktkraam voelde ook als 

mijn zaak. En ja, twee kapiteins op een schip dat gaat niet.” In 1985 begon Jennette haar eigen 

markthandel, waaronder Zutphen. Ze heeft voor elke vierkante meter moeten knokken –“niet omdat 

ik vrouw ben hoor”- tot een eigen vaste plek in 1990. Ze begon op een kraam. “Wel nostalgisch, al 

die kramen, maar niet te 

doen. Dan moest ik steeds 

alles in- en uitpakken. 

Toen ik wat aan mijn enkel 

kreeg, heb ik de gemeente 

wat fanatieker benaderd 

en kreeg ik het er door om 

met mijn eigen wagen op 

de markt te mogen staan.” 

Haar oma stond tot haar 

87e ook op de markt, dus 

Jennette is de 3e 

generatie! De 

familiebedrijven Van Goor 

vierden in 2018 het 80 

jarige bestaan! Ook een 

andere broer heeft zijn 
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eigen fourniturenhandel. En van beide broers voegen nu als 4e generatie twee zonen in. Ook heeft de 

familie een bedrijf overgenomen, mijnbretel.nl, waar men handgemaakte bretels produceert en op 

de markt verkoopt. “Inkopen doen we gezamenlijk en sommigen leveranciers komen nog steeds bij 

ons aan huis!” Jennette is technisch en digitaal handig en bestelt tegenwoordig veel digitaal. Ze kan 

bijvoorbeeld een product scannen met haar mobiel. Ze doet tijdens het gesprek ook even een 

bestelling “omdat ik het anders vergeet.” 

Jennette doet nu 4 markten in de week: Zutphen, Doetinchem, Zwolle en Nijverdal. Het gekke is dat 

ze met fournituren niet zo veel heeft. “Het is meer dat ik dit van huis uit meekreeg. Zou liever in food 

hebben gedaan: vandaag kopen, morgen kwijt.” Het verkopen zelf vindt ze leuk. “Ik probeer daarom 

altijd iets apartigs in de kraam te hebben.  Dingen die een ander niet heeft. Ze heeft haar eigen 

whatsapp groep waarin ze klanten bij storm of ziekte informeert dat ze niet komt. Bij Jennette mag je 

als klant áchter de kraam komen waar extra spullen staan. En dan haar ludieke spreukenverzameling 

die ze bij tijd en wijle op een bord schrijft. 

‘Wanneer je de draad kwijt bent en steken laat vallen is het de hoogste tijd dat je de knoop doorhakt.’ 

‘Voor een gat in je broek hebben wij reparatiedoek en voor de móoie reparatie hebben wij applicatie.’ 

‘Onze klanten zeuren niet en als ze zeuren, dan zijn het onze klanten niet’   

Wat voor Jennette  als “gevoelsmens en mensenmens” het marktwerk leuk maakt is het sociale 

gebeuren. “Mensen aandacht geven en lief groeten. Niet: inpakken en snel wegwezen. Soms komen 

mensen niet om te kopen maar om een praatje. Het mooiste wat ze meemaakte: “Ik stond  een keer 

op de markt, komt er een wensambulance aan. De laatste wens van mevrouw: nog een keer een 

rondje over de markt.” 

Door corona is dit sociale in de soep geraakt. “Veel gemeente maken liever een marktplein vrij voor 

horeca en evenementen.” Gemeente Zutphen vindt ze daarentegen heel positief en “marktminded”, 

met een betrokken marktmeester. Bezoekers van Zutphen ervaart ze als spontaan en amicaal. “Ik kan 

mezelf zijn in Zutphen en dat kan niet overal.” Ze ziet ook veranderingen. Door corona maar ook door 

het verdwijnen van winkels. “Men vond de markt minder interessant.  Nu mensen beseffen dat 

spullen vaak alleen nog op de markt te koop zijn én nu alles duurder wordt zegt men ‘blij dat jij het 

hebt’ en waarderen ze de markt weer meer.  De markt is een beleving en daar moet je trots op zijn. 

Het is meer dan de dingen kopen die je nodig hebt. Wij doen ertoe.” Een afscheidsbrief van een vaste 

klant, kort voor haar dood getuigt daar van.  

Jennette wilde vroeger vrachtwagenchauffeur worden; het werd de markt. Als Jennette nu 

onverhoopt zou moeten wisselen van werk, wordt het de zorg. Zorgen voor mensen die alleen staan 

of onbegrepen zijn. Dat zorghart gebruikt ze nu op de markt. Jennette vat haar mooie werk zo 

samen. “’s Morgens ben ik chauffeur. Op de markt ben ik etaleur want ik zorg dat mijn kraam er 

representatief uitziet. Dan verkoopster en na afloop logistiek bezig. Thuis wacht een leverancier op 

me en ben ik inkoopster. Als magazijnbediende vul ik mijn handel bij en dan komt het ergste, dat vind 

ik het minst leuk…. de administratie. Dan ben ik ook nog boekhoudkundig bezig. Wij doen dat 

allemaal zelf. Je kunt niet alles even goed, iedereen heeft zijn eigen zwakke punt, die van mij ken je 

nu.” 

“Ik ga de komende 7 jaar zeker volmaken, een mooi doel. Ik had altijd gedacht dat ik niet zonder de 

markt kon maar dat kan ik dus wel; dat heb ik tijdens de lockdowns ontdekt.” Maar kan de markt 

zonder Jennette?  
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Stof uit eerste hand 
 

Martin Schiphorst Interieurstoffen – Vanaf z’n 11e elke zaterdag op de markt! 

Hoe bijzonder! Vanaf zijn 11e hielp Martin (60) elke zaterdag een 

groenteboer op de markt: lege kratjes opruimen, beetje bijvullen. 

“Zo begon ik. Ik had geleerd voor installateur en heb een tijdje dit 

werk gedaan, maar wel altijd de zaterdag op de markt aangehouden. 

Ik vond de bouw toch minder leuk. In het marktwerk zie je veel meer 

mensen en je hebt meer met collega’s. En dat bepaalde mede mijn 

keuze: direct nadat ik mijn rijbewijs haalde ben ik voor mezelf 

begonnen. Met een kennis die in de modestoffen zat liep ik een paar 

dagen mee op de markt. Het klikte goed en hij heeft gezorgd dat ik 

de handel voor elkaar kreeg. Ik had in het begin 8 markten in de 

week, dus 2 op een dag!” Eind jaren 90 was er een dip in de 

stoffenhandel. Zijn grossier sprong daar direct op in door over te 

stappen naar interieurstoffen. Martin is daar in stappen in 

meegegaan. Nu verkoopt hij uitsluitend nog stoffen voor woning en 

decoratie. En bijzondere stoffen, durf ik te zeggen! Naast de markt in 

Doetinchem is Martin te vinden in Utrecht.  

“Op mijn eerste marktdag had ik nog nooit een meter geknipt. Er liepen honderden vrouwen overal 

te struinen  te speuren en dat vond ik leuk. Ik ontdekte wat ze zochten en daarmee kon ik vervolgens 

gericht bij de grossier op zoek naar  stoffen.” En daarmee typeert Martin zichzelf: “Ik weet goed wat 

apart is.  Ik koop stoffen die anderen laten liggen omdat ze te duur of te afwijkend zijn en die je 

eigenlijk verder nergens vindt. Die stoffen zijn ook niet voor iedereen, maar júist degene die het 

koopt wil vaak extra hebben. Als een grossier denkt: wat moet ik er mee, dan wil ík het graag 

hebben. En vind ik het  de sport om dan een goede prijs te vragen. Handel is natuurlijk een spel van 

vraag en aanbod, maar ook van durven. Door een paar keer goed mis te gaan heb ik veel geleerd 

maar óók om onderscheidend te zijn.  

“Bij interieurstoffen heb je minder klanten maar wel grotere klanten want ze kopen meer meters. Zo 

heb ik vandaag een bestelling van 22 meter!  Het bevalt goed, ook omdat interieurstoffenhandel 

minder voorkomt op de markt en zich mooi mengt met andere stoffenkramen. Ik kom niet uit een  

marktgezin het is helemaal gegroeid vanuit mijn jeugd, dat ik op de markt ging helpen en het leuk 

vond. Eigenlijk weet ik niet anders dan dat ik op zaterdag altijd gewerkt heb. En nu nog, in Utrecht, 

op één van de weinige markten waar alleen maar stoffen zijn, 60 tot 70 kramen! En dat is een 

gevecht wat je sterk houdt, want daar heb ik concurrentie van 7 kramen met interieurstoffen!” 

Martin deed daarnaast lange tijd grote beurzen, in de Benelux en Frankrijk. 

Deze koopman ervaart op de Zutphense markt “relaxt publiek, stadser, makkelijk, men wil snel iets 

nieuws, aparts en afwijkends. Dat verkoopt hier sneller dan op ander markten, die volgen dan pas 

een jaar later. “Ik werk nu 40 jaar op de markt en kan er zat mijn inkomen mee verdienen. Vooral in 

de beginjaren was het een gouden tijd. Toen maakte men uit noodzaak kleding, nu is het meer hobby 

geworden. De markt begon vroeg, om half 9 kwamen de moeders massaal, nadat ze kinderen naar 

school brachten. Dat is niet meer, daar is nu maar 10% van overgebleven. Dus de hoeveelheid 

klanten is een stuk minder.  

“De corona-periode gaf me veel rust. De markten vielen lange periodes stil en de beurzen waren zelfs 

een jaar lang niet mogelijk! Ik moest direct schakelen en keuzes maken. Ik leerde om met minder 

geld om te gaan. Ik ben  gaan nadenken: we kunnen het ook met veel minder gaan doen. Martin is na 

corona niet meer begonnen met de beurzen. “Beurzen kosten veel tijd en kracht. Ik kan echt merken 
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dat ik ouder wordt. Nu ook de inkoop gemakkelijker is geworden heb ik meer rust gekregen.  Het is 

goed zo, met alleen die markten, ik wordt er niet ongelukkiger van.” 

Martin voelt medelijden met ondernemers die de laatste 3 jaar begonnen zijn. “Ze zijn enthousiast 

en weten wat ze willen maar door corona redt misschien maar 5% het. Dat is heel jammer, je wilt 

ondernemer worden om geld te verdienen, voor jezelf iets opbouwen, je eigen plan trekken en om 

gelukkig te zijn, daar kies je voor. Als ik in deze tijd opnieuw een beroep zou mogen kiezen, poeh, dat 

is een gewetensvraag. Ik denk niet dat ik in hetzelfde zou gaan, nee. Ik had het anders aangepakt, 

niet op de markt, maar wel in de stoffen en dan groter. Een groothandel met 1000 m2 waar echt 

alles te koop is. En dan op beurzen staan of een hele grote winkel hebben.” 

Het mooiste van de mark? “Allemaal vrouwen als klant! Al heb ik hier ook een man als vaste klant, 

een goeie Turkse kleermaker. Hij komt geregeld even kijken, staaltjes halen en stoffen bestellen. Het 

is leuk om de kraam vanaf de andere kant te zien, het gestoei tussen klanten. Er wordt wel eens aan 

één lap getrokken door twee klanten. Ze vragen mij om advies maar daar kan ik niet bij helpen; 

interieur is zo persoonlijk.” Martin weet wel alles over kwaliteit en gebruiksdoel. “Ik laat graag 

iedereen vrij en in zijn waarde, ik dring niet aan. Al staat iemand een half uur te neuzen.  

Een keer of vier per jaar bezoekt de juf van een school trouw met zo’n 20 leerlingen de markt. Ze 

krijgen opdrachten mee. En omdat ik bijzondere stoffen heb,  krijg ik ook veel vragen over patronen 

en samenstelling. Zij zijn de toekomst, zij gaan de stoffenwereld in en gaan iets maken.”  

Het marktbestaan kent voor Martin 

geen vervelende kant. “Natuurlijk heb 

je wel eens dat je een hele dag weg 

bent en niks heb verdiend, daar wen je 

aan. En het lijkt wel of het zwaardere 

weer steeds erger wordt, dat ik alles 

vast moet zetten met stormband. Ik 

vind het niet erg om vroeg op te staan, 

dan rijd ik weg, ga uitpakken en dan 

met een bakkie koffie een uurtje 

samenhangen met collega’s. Dan gaat 

iedereen naar zijn stekkie en proberen 

de kost te verdienen. Dán gaat het 

gebeuren.” Soms houdt het Martin wel 

eens bezig wat er met een vaste klant 

gebeurd kan zijn, als die al een tijdje 

niet meer gezien is op de markt.  

Heel bijzonder was het einde van een 

marktdag waarop Martin bezig was met 

opruimen en hij zijn hele handel ter 

plekke in één keer aan een handelaar 

verkocht. “Hij wou alles hebben. Ik 

pakte alleen de meetstok en de schaar 

in en zei ‘tot ziens’. Ik reed met een lege 

bus naar huis en kon de volgende dag 

gewoon naar de markt, want mijn 

magazijn zat tot aan de nok toe vol.” 



Stof uit eerste hand.  

Lex Rietveld (natuurlijke stoffen) – De nieuwkomer 

De naam is “net als de architect, maar geen familie van.” Ik ken 

Lex (“65 lentes”) nauwelijks. Hij introduceert zichzelf direct: “Ik 

ben een Utrechtse koopman die het af en toe gaat proberen een 

marktje doordeweeks erbij te doen.” Sinds 4 maanden is hij te 

vinden op de Zutphense markt en de inkt van zijn handtekening 

onder de jaarplaatsvergunning is net droog. Op de grote 

zaterdagse  stoffenmarkt  in Utrecht is hij al 45 jaar te vinden. En 

verder doet deze koopman, meestal op zondag,  zo’n 25 beurzen 

per jaar via Stoffenbeurs.nl. Deze beurzen zijn vooral in het 

westen. Deventer is met 2 beurzen per jaar het dichts bij.” 

“Doordeweeks werk ik voor een baas, als financieel controleur, 

22 uur per week. Ik doe de markt als hobby erbij; als ik ooit nog 

eens met pensioen ga, heb ik wat te doen.”  45 Jaar geleden 

begon hij in de stoffenhandel, de beurs is later erbij gekomen. Tot 2007 werkte hij 30 jaar lang als 

hulp in loondienst bij een  stoffenkoopman. Stoffen vind hij mooi, leuk. “Ik ben groot geworden 

achter de doubleermachine. Stof dubbel vouwen en op plankjes rollen. Duizenden meters, dag in dag 

uit. Bijvoorbeeld een vrachtwagen met jeans. Die werd dan leeg getrokken en binnen een paar dagen 

gedoubleerd of in stukken geknipt van 1.60 meter en gebleekt, gekookt en gewassen. Dat heb ik 

allemaal meegemaakt. Een kennis van mijn vader zat in de groothandel van stoffen. Ik ging wel eens 

mee, kijken bij andere groothandels. De zoon van die kennis stond op de markt en die had een hulpje 

nodig, ik werd voor de leeuwen gegooid in Utrecht. In die jaren begon de markt om 7 uur en ging je 

meteen aan de bak, zó ongelofelijk druk. Ik moest ook naar school, vwo, en daarna deed ik 

universiteit, bedrijfskunde.” De financiële baan combineerde hij altijd met het marktwerk. “Op enig 

moment zei ik: die truc kan ik zelf ook wel” en in 2007 verruilde hij de marktbaan voor zijn eigen 

stoffenhandel.  

“Eerst zat ik in de goedkope lappenhandel, 2  

of 3 euro per lap. En toen kwam ik ineens 

een hele partij wol tegen uit Italië, 5 

containers vol van een bedrijf dat jarenlang 

allerlei restanten had verzameld en dat in 

één keer op de markt bracht. Ik zag deze 

toeval als een kans en ben mij toen gaan 

specialiseren in wollen stoffen. Nu doe ik ook 

in andere natuurlijke stoffen, zoals linnens, 

naast een hele collectie voering. En dan komt 

het er op aan om door te gaan hierin door 

her en der natuurlijke stoffen bij elkaar te 

sprokkelen. Je hebt het net gezien hè? (IH: 

Lex nam in mijn bijzijn een paar kamgaren 

stoffen over van marktkoopman Michiel). Ja, 

ik ben onderscheidend met natuurlijke 

stoffen want niemand anders heeft dat. 

Iedereen heeft zijn mond vol van natuurlijke 

stoffen maar iedereen verkoopt katoen, 
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synthetisch, polyester. Katoen is heel vervuilend; eigenlijk  is de hele kledingindustrie dat. Behalve 

wol misschien?  Ik doe ook in blends want 100% wol verkoop niet (IH: 100% wol krimpt bij wassen en 

vervilt, vandaar dat wol wordt gemengd met bijvoorbeeld een klein beetje katoen en/of polyester; zo 

worden de beste eigenschappen van alle delen goed gecombineerd). Voering is kunststof. De stof 

hennep is niet goed van de grond gekomen. Je kent vast het verhaal van de oprichters van 

Marktplaats die na verkoop in de hennepteelt gingen? Het restant van de hennepstof, meer dan de 

helft van wat ze hebben gemaakt, is in de kringloopwinkel in Lelystad  beland.  

Bijzonder, deze hybride loopbaan. Wat maakt dat je na 30 jaar dienstverband bij een ander koopman 

dan toch uiteindelijk voor jezelf begint, vraag ik? “Het is gewoon een uit de hand gelopen hobby, een 

‘begeisterung’ noemen ze dat. Bezig zijn met mode, al volg ik niet de mode, ik blijf gewoon mijn 

eigen gang gaan. Ik volg wel wat de kleuren zijn en bij de inkoop bij groothandels volg continu de 

geleidelijke veranderingen via wat nieuw binnenkomt. Die groothandels zitten dichter op het 

ontwerp. Er is een verschuiving van tendens, want die groothandels hadden vroeger stampwerk uit 

de confectie en nu laten ze hun eigen ontwerpen ontwikkelen. Als het kan blijf ik zeker tot mijn 75e 

op de markt, je blijft er jong bij; ik ga niet achter de geraniums hoor. Een ander gaat naar fitness, ik 

ga mijn autootje in- en uitladen. Ja ik ben daar heel nuchter in hoor.” 

“Men zei dat in zutphen een hele kern is die helemaal op de natuur gericht is, echte liefhebbers van 

natuurstoffen. Ik zie ze nog niet op de markt. Misschien weten ze het, nu ze dit artikel lezen? De 

Zutphense markt is bijzonder omdat er in verhouding nog veel kooplieden met stoffen en fournituren 

staan, dus er is nog een insteek om zelf iets te maken. In Utrecht komen mensen heel gericht en hier 

moet er veel over nagedacht worden.” 

 

Het directe contact met de klanten is leuk, grappig.  Ik ben een man van weinig woorden. Daarom 

kan ik dit ook zo goed doen in mijn ééntje; dan blijf ik beter in contact met mijn klanten.  Mensen 

komen ook wel eens terug om te laten zien wat ze er van gemaakt hebben. Dat vind ik leuk, krijg ik 

positieve feedback. In Utrecht zit die hogeschool voor de kunsten HKU. Ja, dan kopen kunstenaars 

hele rollen op en maken daar kunstwerken van. En ze kopen bizarre stoffen, zwart-wit-gele ruiten. De 

Schotse ruitjesjas van Paul de Leeuw’s Tante Annie, die stof komt van mij. Twee ontwerpers maakten 

dat, 5 meter was net genoeg voor twee jasjes. Ja, dat is leuk. Gewoon een praatje maken mag, maar 

af en toe wat kopen is ook fijn.  Alleen babbelen  doe ik niet, daar kan de schoorsteen niet van 

roken.”  

Als Lex nu opnieuw mocht kiezen? Hij knikt nee. “Ik ga niet in deze richting. Want er zit weinig 

toekomst in. Alles verdwijnt behalve de eerste levensbehoefte. Groente, fruit, brood, de poelier, 

bloemen, dat blijft. Mensen moeten bewuster gaan leven, de welvaartsmaatschappij gaat een keer 

ophouden.  Je zou denken dat we meer lokaal maken en meer productie weer in Nederland doen. 

Dat is nu alleen maar zo voor het hele dure segment. Zijn er nog confectiebedrijven hier?” 
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Stof uit eerste hand 

Robin Hazelhorst (RoHaTex Modestoffen) – Stageplek voor de 

nieuwe generatie 

“Is de marktkoopman(-vrouw) niet een uitstervend ras?” vraag ik 

aan Robin. “Ja, ik voel me wel redelijk de jongste, terwijl ik al 33 

ben. Op de markt zie ik bijna niemand van mijn leeftijd.”  

Even terug naar hoe het begon. De handelsgeest zat er al vroeg 

in bij Robin. Als fervente racefietser en handige jongen knapte hij 

fietsen op en verkocht hij deze. Na VWO studeerde hij af aan de 

universiteit; International Business Administration MBA. “Ik ben 

een beetje gepusht in die richting; dat komt wel vaker voor. Ook 

werkte hij als verkoper in een grote kampeerspeciaalzaak. Later 

werkte hij mee in de organisatie en opbouw van een aantal 

festivals. “Een managersfunctie ligt me niet zo”.  En toen kwam 

hij bij een groot bankbedrijf te werken. “Te serieus, te veel 

regels, ik wil vrij zijn en mijn ding doen. Dat had ik bij dat festivalgebeuren wel. Daar werkte ik tijdens 

een festival net als nu 80 uur in de week maar dat was beter vol te houden dan 36 uur bij de bank. Ik 

was er snel klaar mee.” 

“Mijn schoonvader zat al 45 jaar in de stoffenhandel, ook op de Zutphense markt (IH: Lakerink 

Stoffen; heb heel wat stoffen bij hem gekocht). Drie jaar geleden werd hij ziek, en ben ik hem gaan 

helpen met zijn twee markten en de beurzen (Stoffenspektakel). Ik had hele lijstjes opgesteld, 

spiekbriefjes. Mijn schoonvader kon mij met zijn ervaring alles precies vertellen over stoffen en zo 

ben ik er een beetje ingerold. Toen werd hij een jaar later gelukkig beter en had ik geen werk meer.  

“Ik kocht een 2e hands busje, kocht mijn eigen handel in en begon voor mijzelf. Ik ben gaan praten 

met de organisator van de Duitse stoffenbeurs (stoffenmarkt-expo.de), heb laten zien welke handel 

ik verkoop, ben naar Kiel gereden om te kijken hoe daar de markt is. Daar waren ze wel van onder de 

indruk: 5 uur rijden, die jongen is serieus. Toen kreeg ik een plek, kon ik daar mijn gang gaan.” Robin 

doet elk weekend twee of drie beurzen door heel Duitsland (rijdt 2000 km per week!), 80 beurzen 

per jaar, in de winter twee maanden vrij.  Hij is dan een dag of vier van huis en doet dit altijd samen 

met zijn vriendin, die het vak van fysiotherapeut verruilde voor dit mooie werk. “Dat hoor je heel 

veel. Dat 70-80 % van de mensen niet werkt in de richting waarvoor gestudeerd is. Doordeweeks ben 

ik heel druk met inkopen. Daar ben ik heel ouderwets in: ik bezoek wekelijks zo’n zes leveranciers en 

bestel niet op internet. Ik wil voelen wat ik koop. Ik koop bij elke leverancier de mooiste dingen van 

elke collectie, waardoor ik een exclusief pakket heb. Ik hoor vaak dat ik de mooiste kraam van de 

beurs heb. Ik zie mensen meerdere keren langs de kraam lopen en ook steeds wat kopen. Kopen ze 

wat, lopen ze een rondje over de beurs en komen ze weer terug en kopen ze nog weer wat. Dat wil 

wel wat zeggen.” 

“Ik vind de handel mooi om te doen, de verkoop lag mij altijd al. De vrijheid van de markt, je eigen 

ding doen. ‘Hatseflatsen’: je maakt je eigen programma, deelt je eigen tijd in, probeert een nieuw 

product of markt. In het begin ging ik wel eens spontaan naar de Eindhovense markt. Tegenwoordig 

kan dat, want 9 van de 10 keer is er plek, terwijl de oudere generatie moest vechten voor een plek.   

“De Zutphense markt ben ik erbij blijven doen; vanwege het beurswerk in het weekend ben ik er 

gemiddeld eens per 2 weken. Ik ken de markt, de collega’s, het is een mooie plaats. Er komt een 

ander soort mens als de gemiddelde Nederlander. Ik vind het een dorpse stad, iedereen kent elkaar, 
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het is er gezellig, er komen toeristen. De bezoekers zijn artistiek en staan meer open voor aparte 

dingen. Excentrieke stoffen kan ik hier kwijt. In Zutphen verkoop ik stoffen, waar in Duitsland minder 

vraag naar is en andersom. Beurs en markt vullen elkaar dus heel mooi aan. Op de Zutphense markt 

kan ik het rustiger aan doen, een praatje maken. Mensen vertellen meer over zichzelf, heb ook het 

gevoel dat ik de mensen uit Zutphen een beetje leer kennen. Ik heb soms best wel openhartige 

gesprekken met mensen. De beurs is knetterhard werken en mijn vriendin en ik hebben dan geen tijd 

om een woord met elkaar te wisselen, zo druk is het de hele dag door.” 

“Ik doe het nu 3 jaar. Kort na de start was de coronapandemie en kwam de handel meermalen stil te 

liggen. Dat was zwaar maar ik ben er doorheen gekomen. Daardoor heb ik vertrouwen dat ik nu een 

goede basis heb opgebouwd. In een volgende crisis moet het ook lukken, fijn om te weten. Ik heb nu 

zelfs een pand in aanbouw voor mijn voorraad, die nu nog bij mijn schoonvader in het ramvolle 

schuurtje ligt.”  

Zijn plannen voor de toekomst laat ook zien hoe de jonge generatie op eigen wijze invulling geeft aan 

de markthandel. “Binnenkort heb ik de stoffen in grotere hoeveelheden op voorraad, 100 of 500 

meter en allemaal mooie printjes. Ik zie toekomst in de combinatie van een webshop met de markt- 

en beursverkoop. Op de Zutphense markt en de beurzen kom ik te weten naar welke stoffen vraag is 

en de klant kan de stoffen zien en voelen. In de webshop kan de klant dan nabestellen. Ik heb me er 

al een beetje in verdiept; het valt me niet tegen wat gemiddeld in Nederland nu al wordt gekocht via 

de webshop.”  

De nieuwe generatie kan bij Robin stage komen lopen, vanuit een handelsopleiding. “Iemand moet 

wel handelsgeest hebben. Als het pand klaar is kan ik groter inkopen, moeten stoffen worden 

verwerkt en de webshop opgestart. De stagiair gaat mee naar de markten, genoeg te doen dus om 

de ambulante handel niet uit te laten sterven voor de toekomst. Mensen zijn te interesseren voor dit 

vak door ze op jonge leeftijd dit te laten ervaren. Want als je niet van binnenuit weet hoe het gaat op 



een markt, dan begin je er ook niet aan.  Mensen zien niet dat het naast hard werken ook goed 

verdienen is. Via stage wil ik jongeren laten zien hoe het werkt, de ervaring bieden. Jongeren in 

commerciële opleidingen denken wel aan een webshop of winkel, maar niet aan de markthandel. 

Terwijl de markt laagdrempelig is om in te beginnen. Met een kapitaal van € 20.000 en een busje kun 

je al beginnen. Als het niet lukt is een winkel veel lastiger om mee te stoppen.  

 

Zutphen, mei 2022, Imelda Hanselman 

 



Stof uit eerste hand  

De toekomst van de Zutphense stoffen- en fourniturenmarkt. 

Afgelopen maanden had ik hele leuke gesprekken met 

marktkooplieden in stoffen en fournituren die wekelijks te vinden 

zijn op de Zutphense donderdagmarkt. Zo gek, de meesten ken ik al 

zó lang en de gezichten zijn zó vertrouwd! En toch hebben hun 

persoonlijke en kleurrijke verhalen mij aangenaam verrast en 

bewondering bij mij opgeroepen voor de markthandel(aar). Ook 

zijn mij dingen opgevallen die als een gemeenschappelijke laag 

boven komt drijven uit alle indrukken. Wat springt er uit? 

De marktkoopman en -vrouw (stoffen&fournituren) 

Je raakt kennelijk niet zó maar besmet met het marktvirus, zo blijkt. 

Alle handelaren hebben ieder op eigen manier de markthandel met 

de paplepel ingegoten gekregen. Vaak komen ze heel jong in 

aanraking hiermee en/of uit een markthandelsnest! Michiel van 

Barneveld: “Het is ook heel moeilijk om zonder de van kinds af aan 

opgedane ervaring zó maar op een markt een eigen kraam te 

beginnen”. Ja, dat is een ongelofelijk grote voorspong; geloof ik zeker.  

Verder blijkt -eenmaal besmet met het marktvirus- dat de liefde voor en het plezier in dit werk zó 

groot is dat deze handelaren het hun hele lange werkleven blijven doen. Ook ondanks de zwaarte 

van het werk (voor dag en dauw op en fysiek zwaar). Eddy Reuver is 74 en spant met 47 marktjaren 

de kroon! Lex Rietveld gebruikt zelfs het woord ‘begeisterung’. En er valt serieus een goeie boterham 

mee te verdienen! En ook met knopen van € 0,15, zegt Ed van der Hooven. En in meubelstoffen heb 

je minder klanten maar wel grotere, aldus Martin Schiphorst. Vrouwelijke handelaren zijn (nog?) 

sterk in de minderheid; Jennette van Goor is een fantastisch mooie uitzondering. Bij uitzondering 

heeft Lex Rietveld er al zijn hele leven een ‘gewone baan’ bij.  

Een andere opvallende ontwikkeling is dat de gemiddelde markthandelaar vergrijst, met alle respect 

dat ik zelf voor grijze haren heb. De aanwas van jonge handelaren, meestal vanuit opvolgende eigen 

generaties, vult dit slechts ten dele op. Maar hoe verheugend, er ís een jonge generatie in de 

personen van Robin Hazelhorst en Ivo Kuiper (niet geïnterviewd). Eddy Reuver heeft een zoon die 

ook in de stoffenhandel zit. Hoe zal de markt in het algemeen en voor stoffen en fournituren in het 

bijzonder er over 10 en 20 jaar uitzien, zo vraag ik me af. 

De marktmeester 

Ik zoek contact met de marktmeester van de Gemeente Zutphen, Theo Aalbers. Hij vertelt het 

volgende over het marktwezen. Als marktmeester heeft hij de taak alles in goede banen te leiden 

rondom de markten in Zutphen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de havenverordening (5 

havens) en de kermis. De markt wordt al decennia gehouden in het centrum van Zutphen. De markt 

regelen is voortdurend afstemmen tussen de marktlieden, horeca en winkeliers in de binnenstad. 

Alles is gericht op het in balans dienen van de verschillende belangen en het streven om zo Zutphen 

als levendige en aantrekkelijke (binnen)stad te behouden. Theo is wekelijks op de markt te vinden. 

Hij regelt de standplaatsbezetting, standwerkers, vergunningen, houdt toezicht op regels 

(brand)veiligheid en -niet onbelangrijk- zorgt hij voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod op de 

markt. Je moet dus ook verstand hebben van marketing. Theo heeft een prachtige baan waar hij 

enthousiast over vertelt. “Marklieden houden van directe en klare taal en willen graag weten waar ze 

aan toe zijn. Het is wel eens schipperen om met iedereen rekening te houden. Op de zaterdagmarkt 
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komt zowel de markt als de horeca evenwichtig aan bod.  Dat is ook meer een belevingsmarkt omdat 

dan de gezinnen komen. Op de donderdag is het aanbod groter én gevarieerder.  

Theo: “Voor de non-food op de markt wordt het steeds moeilijker, vroeger konden we nog 

kooplieden krijgen in branches die nu verdwijnen op de markt zoals schoenen, kinderkleding , 

herenkleding en fietsartikelen/gereedschappen. Ook in de branche ‘stoffen’ is weinig nieuwe 

aanwas.” Gunstige bijkomstigheid is dat de Zutphense markt bij de marktkooplieden die ik sprak 

uitzonderlijk geliefd is: de entourage maar vooral het publiek dat in vergelijking met alle andere 

markten zo “artistiek, open en toegankelijk” is.  

Uitgangspunt is om een zo gevarieerd mogelijke markt te hebben en behouden. Dat betekent dat we 

niet teveel standplaatshouders in dezelfde branche of vergelijkbare producten willen. Voor 

bezoekers van de markt is dit niet aantrekkelijk en voor standplaatshouders zelf kan teveel 

concurrentie negatief doorwerken wat weer leidt tot lege standplaatsen. Volgens Robin Hazelhorst is 

het ook van belang om de kwaliteit te bewaren. “Als je alleen maar handel aanbiedt voor weinig geld 

dat elders niet verkocht wordt, zorgt dat voor een imago van ‘een markt voor afval, restjes’.  Dat is 

hier in zutphen gelukkig niet.” Marktmeester Theo probeert via het netwerk van de ondernemers op 

de markt anderen te interesseren voor een standplaats op de markt. 

Heeft de (stoffen)markt toekomst? 

De jonge generatie stoffen/-fourniturenhandelaren maakt andere keuzes en richt zich steeds meer 

op de grote beurs (die overigens ook vergrijst) in combinatie met een webshop. De markt wordt 

meer ‘een activiteit erbij’. Fourniturenhandel kan bijna niet bestaan zonder stoffenhandel. Als de 

jonge generatie onvoldoende de uitstroom van oudere generatie kan opvangen, zal het voortbestaan 

van een kwalitatieve stoffenmarkt in het geding komen. Er rest ons dan weinig anders dan de grote 

beurs en webshops, naast hier en daar een winkel. Op jonge leeftijd kennismaken met de 

markthandel zal een positieve bijdrage kunnen leveren aan het kweken van een nieuwe generatie 

markthandelaar. Vanuit de handelsopleidingen zou de ambulante handel meer bij studenten in beeld 

mogen komen als één van de werkterreinen. Stagelopen kan bij Robin Hazelhorst! En tot slot kan een 

markt- en beurshandel gecombineerd worden met een parttime baan. Gemeente Zutphen doet haar 

best de markt te blijven faciliteren. 



 

Opleiding Fashion  

Meerdere keren werd in mijn gesprekken met de marktkooplieden genoemd dat ze leerlingen van 

‘die opleiding’ aan de kraam kregen, vergezeld door docenten. Ik bezocht ROC Aventus, afdeling 

Fashion en sprak met vakdocent Ruth Roos over de ontwikkeling van de opleiding. Ze vertelt het 

volgende. Aventus heeft van oudsher bekendheid vanwege de -wat tegenwoordig heet- fashion 

opleidingen. Op nivo 4 worden studenten opgeleid tot tailor, designer of productmanager. Vanwege 

ontwikkelingen rondom duurzaamheid en de afname van fysieke kledingwinkels hebben studenten 

niet altijd een gevoel over de kansen op de arbeidsmarkt in deze richting. Daarom is op dit moment 

de instroom wat minder maar men verwacht zeker weer een toename. Men richt zich op drie pijlers: 

vakmanschap, innovatie en duurzaamheid. Het gaat daarbij al lang niet meer alleen om  het leren 

ontwerpen en produceren van kleding. Nee, meegaan in de veranderingen van ‘fashion’ houdt ook 

in: ‘on demand’ maken (kleine aantallen, zonder voorraad), ook om afval te reduceren als collecties 

onverkocht in de uitverkoop gaan. Onderscheidende kleding maken, 2e hands kleding (her)gebruiken 

waar dat eerder ‘not done’ was. Rijk en arm doet dit nu en Zutphen kent meer 2e hands 

kledingwinkels dan ooit tevoren.  

Studenten leren om dit soort duurzaamheidsvragen toe te passen in de fashion bijvoorbeeld door via 

samenwerking met een kringloopwinkel te ervaren wat voor kleding er afgedankt wordt, hoe het 

gesorteerd wordt en hoe zij van zelf gekozen 2e hands kledingstukken een mooie nieuwe 

bodywarmer kunnen maken via een ‘no-waste’ principe. Of hoe ze nieuw ontwikkelde duurzame 

materialen verwerken, omgaan met ict-gestuurde lasermachines, industriële naai- borduur- en lock- 

strijk- en stoommachines, digitale patroontekenprogramma’s. En -wie weet in de toekomst- zonder 

meetlint met een ‘simpele’ bodyscan de maten verkrijgen voor een maatgemaakt digitaal patroon. 

“We moeten mee in deze ontwikkelingen, anders zijn we verloren. En we omarmen dit want het is 

ook heel leuk”, aldus Ruth. Stageplekken vinden studenten bij kleine productieateliers, couturiers, 

eenpitters of speciaalzaken (bruidsmode, modezaken voor maatwerk/aanpassing). “Dit is geen 



cursus maar een vakopleiding voor een beroep”. En door opdrachten ontwikkelen studenten hun 

eigen stijl en ontdekken ze of de voorkeur komt te liggen bij bijvoorbeeld casual, streetwear, 

bruidskleding,  gala, sport. “Er kan ook zo veel, niks is meer te gek”.   

     

Maandelijks bezoeken studentengroepen met een gerichte opdracht de Zutphense stoffen- en 

fourniturenmarkt. Vooral om te leren over kwaliteiten, eigenschappen (geweven of gebreid, binding, 

dichtheid) en toepassingen van stoffen (rekbaarheid, kreuk, draagcomfort, print, uiterlijk); studenten 

moeten zelf voor hun werk de stoffen kopen. Sommige marktkooplieden zijn favoriet onder de 

studenten omdat ze “zo mooi en helder uitleg geven”. Nu is het maar hopen dat de stoffenmarkt ook 

voor deze studenten blijft. Anders wordt het noodgedwongen online kopen, zonder stof te kunnen 

voelen!  

 

 

 

 

       

 

Met heel veel plezier heb ik geschreven en zelf veel geleerd. Met de openheid en input van de 

marktkooplieden, de marktmeester Gemeente Zutphen, ROC Aventus en Weekblad Contact -waarvoor  mijn 

grote dank- hoop ik ook aan u als lezer deze marktkooplieden een kleurrijk en persoonlijk gezicht te hebben 

gegeven. Loop wat vaker gezellig over de markt, sta eens stil en koop. Zo blijft de (stoffen- en 

fournituren)markt voor Zutphen behouden. 

Mei 2022, Imelda Hanselman 


