
Markt

NR 3  |  MAART 201630

‘�Dat�winnen��
wij�met�glans’

Leo Otten verkoopt letterlijk en figuurlijk lariekoek.
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‘�Dat�winnen��
wij�met�glans’
De combinatie van de Grote Markt en de Vismarkt in Groningen 
is genomineerd voor de Beste Markt in 2016. Samen met die in 
Emmen en Hoofddorp strijdt zij om die titel in de categorie Grote 
Markten. De uitslag van die verkiezing wordt op 15 maart 
bekend gemaakt. We namen persoonlijk poolshoogte in Grunn.

Tekst: Erik Kruisselbrink - Fotografie: John Voermans

Het is weliswaar bewolkt, maar droog 
op zaterdag 6 februari. Een ideaal 

marktdagje. Fotograaf John en ik hebben 
de auto onder het Provinciehuis gepar-
keerd en lopen vanaf die kant eerst de 

Grote Markt over. Die is toch wel heel ruim 
opgezet als je het aantal standhouders 
neemt op het beschikbare oppervlak. Het 
is ook niet heel erg druk. Dat is dan toch 
wel heel anders op de Vismarkt, waar we 

een goed gevuld marktplein aantreffen 
met veel bezoekers. De markt wordt weke-
lijks ook op dinsdag en vrijdag gehouden.

Leuker dan supermarkt
De eerste die we aanspreken zijn Patrick 
Metz en Annelies Meeske. Beiden 39 jaar. 
Metz heeft op RTV-Noord van de nomina-
tie van de Groninger Markt gehoord. Het 
stel komt in ieder geval om de week op de 
zaterdagmarkt. ‘Maar ik zou best wel vaker 
willen gaan. Het is een heel leuke markt’, 
aldus Metz. En dan tegen zijn vriendin: ‘Jij 
gaat wel vaker toch?’ ‘Ik werk hier heel 
dichtbij’, bevestigt Meeske. Metz opnieuw: 
‘De charme van de slager en de groente-
man zijn toch een beetje weg door de su-
permarkten. Die sfeer vind je nog wel op 
de markt. De mensen zijn vriendelijk 
tegen elkaar en je kunt alles krijgen voor 
de wekelijkse boodschappen. De sfeer is 
hier veel leuker dan in de supermarkt.’

Humor en havermout
We nemen vervolgens een kijkje bij 
marktkoopman Leo Otten. ‘‘s Avonds ook 
lekker met een glaasje cognac of whisky. 
En de aanbieding voor de tweede koek 
geldt ook nog als je later op de middag te-
rugkomt.’ Die aanprijzing bij zijn koeken 

Groningers enthousiast over nominatie van hún grote markt

EAnnelies Meeske en Patrick Metz
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houdt Otten al zijn klanten met een vette 
knipoog voor. En die ludieke actie werkt. 
‘Ik sta 313 dagen per jaar op de markt. Als 
dat iedere dag een paar keer lukt, heb je 
toch mooi weer wat extra verdiend.’

Otten is drie jaar geleden begonnen met 
de verkoop van Lariekoek, humor en haver-
mout, speculaas met 100 procent spelt in 
plaats van tarwe en kleine spijskoekjes 
met kokos. Daarvoor ventte hij met groen-

ten. ‘Toen had ik de koeken als exoten ook 
al in het assortiment als ik de boeren 
langs ging.’ Otten legde tien jaar geleden 
de grappige naam Lariekoek vast. ‘Toen 
kwam dat woord op het bord met een 

Gea en Dick van der Tuin hebben de opvolging met zoon Dennis al in huis.

De Belg Waterloo is met drie verkooppunten monopolist op het gebied van friet. Karel Jakobs pakt de markt altijd mee als hij door 

de stad kuiert.
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potje Scrabble en dat heb ik meteen vast-
gelegd.’ Otten heeft geen spijt van zijn 
ommezwaai naar het beroep van markt-
koopman. ‘Elke dag is verschillend. Het 
weer is verschillend en de mensen zijn 
verschillend.’
Otten laat de koeken volgens zijn recept 
maken door Bakkerij Beukeveld in Gronin-
gen. ‘De koeken laat ik naar een magazijn 
aan de Peizerweg bezorgen en daar staat 
ook mijn bakfiets.’ Zoon Jasper, eigenaar 
van technisch bureau Tictac in Groningen 
heeft er een stalen constructie voor een 
overkapping met een zeil op gemaakt. 
Otten kan zich wel vinden in de nominatie 
van de Groninger Markt voor beste markt. 
‘Het is hier nog ouderwets, gezellig.’
Otten staat drie dagen per week in Gronin-
gen op de markt. Naast een dag Alkmaar 
en Schagen. Hij woont tegenwoordig in 
Den Oever, vertelt de Kampenaar van ori-
gine. ‘De zaterdag is altijd goed. De dins-
dag en vrijdag zijn altijd een beetje 
afwachten. Bijvoorbeeld of er Duitsers en 
andere toeristen met bussen naar Gronin-
gen komen.’

Echt goed spul
De Belg Waterloo, domineert de frietbusi-
ness op de Groninger markt met in totaal 

Carmine Buono heeft een handel in traditionele Italiaanse producten.

drie kramen. Voor die bij het Kronenhuis 
aan het eind van de Vismarkt spreken we 
de 72-jarige Karel Jakobs, die met smaak 
een zakje friet verorbert. Hij komt gemid-
deld twee keer in de maand van zijn 
woonplaats Hengelo (O), naar de stad Gro-
ningen, om er op zijn gemak rond te kuie-
ren. Dat dateert al van de tijd dat zijn 
jongere broer in Leeuwarden ging stude-
ren. ‘Leeuwarden is ook leuk met al zijn 
grachtjes, maar Groningen is toch een stuk 
groter. Een bezoek aan de frietkraam is 
vaste prik voor Jakobs. ‘Ik ben heel gek op 
friet en dit is echt heel goed spul. Daar kan 
geen cafetaria tegenop.’’ 
Jakobs kan zich van harte vinden in de no-
minatie van de Groninger markt voor 
Beste Markt van het jaar. ‘De sfeer is hier 
heel gezellig en er is een enorm aanbod. Ik 
ging vroeger ook wel eens naar Rotterdam, 
maar daar ga ik écht nooit meer naar toe.’

Súper markt
‘Het weer is ideaal’, bevestigt Dick van der 
Tuin die samen met zijn vrouw Gea een gi-
gantische groente- en fruitkraam heeft. 
‘We hebben groenten, fruit en exoten’, ver-
telt Dick. ‘Op een weekmarkt moet je veel 
hebben. Dan moeten klanten niet ook nog 
eens voor iets naar de supermarkt hoe-

ven.’ ‘Het is een super markt’, vindt Gea. 
‘Een hele leuke markt met een heel groot 
assortiment.’ ‘En dan is februari nog een 
hele slechte maand, normaal gesproken’, 
vult Dick aan. Er komen hier veel Duitsers 
en studenten. Je hebt hier ook allemaal 
luxe kramen. We zijn laatst een keer op de 
Albert Cuyp geweest. Daar zag je bijna al-
leen houten kramen. Wat dat betreft heeft 
deze markt een veel betere uitstraling.’ 
Van der Tuin staat er drie keer per week, 
net zoals de meeste marktkooplui. ‘Op 
woensdagmiddag staan we in Lewenborg 
en op donderdag in Winkelcentrum Vink-
huizen.’ 
Van der Tuin (47) is al dertig jaar markt-
koopman. ‘Ik ben destijds bij mijn vader 
begonnen toen ik nog op school zat. Met 
mijn zoon Dennis gaat het precies het-
zelfde. Ik heb al een opvolger. Dat zie je 
hier veel. Vooral in de klassieke handel. 
Veel daarvan staat hier al heel lang. Zoals 
bijvoorbeeld Vishandel Smit. Die staat hier 
al zestig jaar op de markt. De klassieke 
handel blijft toch de basis van de markt: 
groenten, fruit, brood, kaas, de poelier en 
vis. Daarnaast heb je ook wel nieuwko-
mers, zoals die Italiaanse kraam hier ver-
derop en een Duitser. Dat is weer eens wat 
anders en dat maakt het leuk. Eten en E
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drinken blijft het belangrijkst. Kleding 
heeft het moeilijk. Dat koop je toch heel 
makkelijk via internet.’
Dat verklaart volgens Van der Tuin ook 
waarom het op de Grote Markt, waar vroe-
ger veel kleding te vinden was, relatief 
rustig is. ‘Groningen wil zich meer als eve-
nementenstad profileren en die evene-
menten vooral op de Grote Markt 
organiseren. Voor de nieuwe VVV. Dan 
kunnen de standhouders van daar wel-
licht geïntegreerd worden in de Vismarkt.’ 
Van der Tuin vertelt dat er namelijk plan-
nen bestaan om de weg die nu nog door 
de Vismarkt loopt voor verkeer te sluiten. 
Daarmee krijg je op de Vismarkt een aan-
eensluitend geheel met het rijtje kramen 
dat aan de overkant van de weg staat.

Traditioneel Italiaans
Carmine Buono (34) drijft samen met zijn 
even oude maat Antonio Mazzara de be-
wuste Italiaanse handel in ambachtelijk 

geproduceerde, traditionele Italiaanse pro-
ducten zoals kaas, vlees, pasta en olijfolie. 
Die koopt hij ook echt in Italië, waar hij re-
gelmatig naar toe rijdt. ‘Daarnaast hebben 
we een aantal supermarktproducten, zoals 
pasta, die je er ook bij moet hebben. We le-
veren ook aan een aantal restaurants’, ver-
telt de vrolijke Italiaan die het Nederlands 
na vijf jaar wel een klein beetje machtig is, 
maar het interview toch graag in het En-
gels doet. Hij komt uit de buurt van Vene-
tië. ‘Het weer is daar hetzelfde, dus ik 
klaag niet’, zegt hij lachend. Buono is des-
tijds na een carrière van elf jaar in het 
leger voor de liefde naar Nederland geko-
men. Maar dat is niet meer, vertelt hij. 
‘Wel gaat mijn vriend binnenkort trouwen 
met de beste vriendin van mijn toenma-
lige vriendin.’ Net als Van der Tuin staat 
Buono ook drie dagen op de Vismarkt en 
in Lewenborg en Vinkhuizen. ‘Maar ik ben 
niet alleen marktkoopman. Ik ben ook we-
bmaster, DJ en grafisch ontwerper.’

Net als Wesley
Rob Sneijder arriveert zojuist met zijn fiets 
op de markt. ‘Schneijder met eij, net als 
Wesley’, grapt de 65-jarige Groninger.’ Sne-
ijder kwam 59 jaar geleden met zijn Am-
sterdamse ouders uit Beverwijk naar het 
Noorden. ‘Mijn vader werd overgeplaatst 
van Schiphol naar Vliegveld Eelde.’ Zelf 
was Sneijder tot zijn pensioen vorig jaar 
timmerman. Als hij hoort dat de markt in 
Groningen samen met Emmen en Haar-
lem genomineerd is, meent hij: ‘Dat win-
nen wij met glans. Emmen ken ik ook wel, 
omdat ik daar veel heb gewerkt, maar dan 
vind ik deze markt leuker.’ Sneijder is er 
iedere zaterdag te vinden. ‘En ook wel op 
dinsdag. Dan kom ik speciaal voor de Vo-
lendammer viskraam.’

Wekelijkse boodschappen
Esmeralda Molenhuis (30) is samen met 
naar vriend Arnaud (33) en zoontje Luca 
op de markt. ‘Mijn vriend is druk aan het 
kopen’, verklaart ze waarom deze in eerste 
instantie even buiten beeld is. Arnaud 
koopt op dat moment een lekker visje. De 
Groningse geeft aan dat zij en haar gezin-
netje iedere zaterdag op de markt komen 
voor de wekelijkse boodschappen, zoals 
vis, groente en fruit. ‘Er heerst hier een ge-
zellige sfeer en het aanbod is super.’ ‘En de 
prijs is goed’, vult Arnaud aan die zich in-
middels ook heeft gemeld. ‘Op de markt is 
je euro een daalder waard’, grapt hij. l

Rob Sneijder zou de Groninger Markt wel gunnen 

in de verkiezing van de Beste Markt.

Esmeralda en Arnauld doen hun wekelijke boodschappen altijd op de markt.
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