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verbeelding: als er feesten en optochten gehouden worden in het dorpje Vasse, 
dan zijn Zien en Dieks van de partij. Begin jaren twintig zijn deze echtelie-
den (Hendrikus Eidhof en Gezina Oude Alink) opgenomen in een inrichting 
(krankzinnigengesticht, zei men toen) in de buurt van ‘s Hertogenbosch. Daar 
zijn ze enkele maanden later vlak na elkaar kinderloos gestorven.

17. De koffiejongen, Vlaardingen
Vlaardingen is (was) een vissersplaats. Hiervan getuigen veel prentbriefkaar-
ten. Er zijn nettenboetsters, kuipers, haringkakers, loggerbouwers en bijgaande 
jongeman. Deze heeft alles met de zojuist genoemde beroepsgroepen te ma-
ken. Want dit soort jongens ging langs de huizen en haalde daar de koffie op. 
Deze werd in cilindervormige bekers naar bovengenoemde werklui gebracht. 
Ook werd brood meegenomen in jutezakjes. De jongen droeg de koffiebekers 
aan een stok en het brood om de nek. Dit is een duidelijk voorbeeld van kinder-
arbeid, maar wel een werkje met een sterk sociaal karakter en volgens het wetje 
Van Houten toegestaan. 
 
18. De monsternemers, Workum
Atelier Rijpma te Workum heeft zijn naam in deze fotokaart gestanst, omstreeks 
1925. Op een mooie zomerdag onderwerpen drie monsternemers van de melk-
controle-vereniging Workum e.o. hun melkmonsters aan een strenge en nauw-
keurige controle. Van links naar rechts zijn het: Gerrit Zijlstra, Ids de Boer, Sijtze 
de Jong en Abbring Hingst. De laatste houdt de boekhouding bij en heeft zijn 
pet op een paaltje gehangen vanwege de hitte. De controleboekjes met namen 
(Bertha, Jeltje-2 enz.) en geboortedata van de koeien liggen voor hem op tafel. 18. De monsternemers, Workum.
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Het jongetje op de voorgrond (zijn naam is Albert de Vries) heeft zich gepos-
teerd tussen de houten kistjes met melkmonsters. In het deksel van een ervan 
is te lezen de plaatsnaam Ferwoude, een dorpje in de buurt van het stadje 
Workum, waar o.a. een van de monsternemers vandaan komt (Gerrit Zijlstra) 
Een schrift met bevindingen ligt naast dit bakje. 
Het tafereeltje speelt zich waarschijnlijk af achter het Workumer stadhuis. 
Achterop de kaart in hanenpoten staat een adres: ‘Aan Jacob Haitsma te 
Uithuizen(Gr.)’, maar verzonden is ie niet.

19. De krantenmannen, Enschede 
Enkele jaren geleden bestond het Enschedese Huis aan Huisblad honderd jaar. 
Al in de 19-de eeuw werd in bescheiden vorm en in een bescheiden oplage dit 
blad huis aan huis bezorgd. Het droeg toen de naam ‘Gratis advertentieblad’ 
en werd gedrukt door Adolfs en Pennink, die vele jaren (tot in de jaren zeven-
tig) op verschillende plaatsen in Enschede een boekhandel annex drukkerij 
dreven. Waarschijnlijk moesten veel inwoners van deze textielstad het met dit 
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weekblad doen; een ander blad ernaast zou een te grote aanslag betekenen 
op het gezinsbudget. (Zelfs tegenwoordig komt het voor, dat naast het gratis 
verspreide weekblad geen dagblad gelezen wordt). Hoe het ook zij Enschede 
heeft er een heel mooie prentbriefkaart aan overgehouden. Vol trots staat de 
eigenaar van de drukkerij (waarschijnlijk de heer Pennink) in de deuropening, 
met gouden horlogeketting op zijn buik. Hij wordt geflankeerd door de kran-
tenbezorgers. Een ervan is bekend, dat is de tweede van links. Zijn naam is 
H. Dumkopf (1865-1951), wever bij Van Heek. Hij ging elke zaterdagmiddag 
met de krant rond en verdiende er op die manier een paar centen bij, dan in 
deze wijk, dan in die. Hij kende daardoor de stad op zijn duimpje. Evenals de 
meeste wevers was hij stokdoof geworden door het machinelawaai.
De achterkant van de kaart meldt als uitgever E&B, Emrik & Binger uit Haarlem. 
De vraag komt onmiddellijk op, waarom de afgebeelde drukkerij niet zelf deze 
mooie ansicht heeft uitgegeven. Maar misschien heeft dit een druktechnische  
reden. De kaart is er niet minder mooi om. Mooi voor ons althans, niet voor de 
geportretteerden, want wat zullen ze het arm gehad hebben. 


