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Ze verschijnen op steeds meer plekken in het land: markten vol 

kraampjes met handgemaakte spullen en eten van boeren uit de buurt, 

waar proeven mag en je zelfs nog even iets op maat kunt laten maken. 

Authentiek en ambachtelijk – het is fijn op de nieuwe markten te zijn.  

e kunt bij ons dingen vinden die je niet in de winkel 
tegenkomt, en ook maak je kennis met de makers er-
van en hoor je het verhaal achter hun producten. Zo 
veranderen spullen in waardevolle juweeltjes,” vertelt 
 Annet Schottert. Ze organiseert samen met Angelien 
Hoppen van mei tot en met september op verschil-

lende plekken in Midden- en Oost-Nederland de markt  
Hip en Handgemaakt. Het grootste deel is gevuld met mooie, 
handgemaakte spullen. Maar je kunt er ook terecht voor een 
taartje of een lunch. “We staan altijd buiten. De ene keer  
op een  industrieterrein of bij een oude kazerne, de andere  
keer weer in een mooie, oude binnenstad of in een park.  
Van een afstandje ziet de markt eruit als een gezellig feest  
met kleur rijke tenten.”
Angelien en Annet merken dat er veel vraag is naar hand-
gemaakt en authentiek. Angelien: “Ik zie het als een reactie 
op de huidige tijd. Je kunt je compleet verliezen in de massa, 
in alles wat moet en wat anderen voor je bedenken. Aandacht 
is kostbaar als alles om je heen zo snel gaat. Hoe sneller de 
maatschappij gaat, hoe meer mensen de behoefte voelen om 
de tijd te nemen en hun individualiteit willen uitdragen.  
Dit zie je terug in de keuze voor unieke en bijzondere spullen.”

EENVOUDIG GEZELLIG
“Vroeger ging je naar de markt met je moeder of je oma.  
Die eenvoudige gezelligheid zoeken we nu weer,” constateert 
Donica Buisman van State of Flux. Haar bureau geeft onder 
andere advies over hoe je van openbare gebieden levendige 
ontmoetingsplaatsen maakt. “In het buitenland zie je veel 

knusse, charmante markten, zoals Covent Garden in  Londen 
of een van de vele boerenmarkten in Zuid-Frankrijk. Het 
zijn gezellige plekken waar iedereen samenkomt. Dit gevoel 
willen we ook dicht bij huis creëren.”
Daarnaast willen mensen steeds vaker weten waar producten 
vandaan komen, merkt Donica. “Door de globalisering en alle 
technische ontwikkelingen staan we in contact met de hele 
wereld. Dit biedt oneindig veel mogelijkheden, maar tegelijker-
tijd vergeten we onze eigen omgeving en onze spullen. Maar 
we blijven sociale wezens die  behoefte hebben aan persoon-
lijk contact en contact met de aarde. Dit zoeken we nu in  
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Links: Op de Pure Markt in Amsterdam. De Stempels zijn van Mingface.com.
Boven: Het wagentje van ‘I scream for Icecream’ (Iscreamforicecream.nl).
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Het woord markt komt van het Latijnse 'mercatus', dat 'handel en markt' betekent. De eerste werd in Nederland 

waarschijnlijk rond 1040 gehouden in Zwolle, om de Romeinse soldaten te voorzien van eten en drinken

authentieke, ambachtelijke producten met een duidelijke 
oorsprong. En op de markt kun je die vinden.”

MOBIELE PASKAMER
Veel deelnemers van de markt Hip en Handgemaakt verkopen 
hun spullen via een webshop. “Op de markt kom je in contact 
met je kopers,” legt Annet uit. “Je kunt bijvoorbeeld meteen 
zien hoe mensen reageren op nieuwe dingen. Je kunt hier je 
klantenkring ook opbouwen en uitbreiden. Als je iets speci-
aals zoekt, kun je dat overleggen met de maker. Je kunt  je 
wensen laten vertalen naar een uniek product.”
Esther van Deijzen is ontwerper van het kleding- en accessoire-
merk Radijsje (Radijsje.nl) en staat vijf tot zeven keer per jaar 
op verschillende creatieve markten. “Op de markt komen 
mensen kijken, voelen en passen. Ik heb een mobiele paskamer, 
niet meer dan een ring met een lap stof eromheen. Mensen 
staan dus als het ware in hun ondergoed midden op een druk 
kerkplein of in een park. Het sfeertje is zo gemoedelijk dat 

dit allemaal kan. Ik sta altijd klaar met een centimeter en een 
maattabel. Kopers vragen soms of ik een bepaald rokje iets 
korter kan maken of juist wat breder op de heupen. Geen 
probleem. Ik neem ter plekke de maten op en ga thuis aan de 
slag. Op de eerstvolgende markt halen ze het bestelde kleding-
stuk weer op. Ik zorg er dan altijd voor dat het mooi ingepakt 
is, want mijn producten zijn een cadeautje voor jezelf.”
Haar vaste webshopklanten kent ze alleen van naam. “Regel-
matig komt iemand zich op de markt voorstellen. Ik vind het 
leuk om mijn klanten te ontmoeten. Daarnaast merk ik dat zij 
het prettig vinden om mij − het gezicht achter de webshop - te 
zien. Dat geeft mijn spullen een extra persoonlijk tintje. En 
het geeft vertrouwen,” aldus Esther. “Het meest bijzondere 
aan de markt vind ik de sfeer. Omdat de markt tijdelijk is, 
kun je die zelf creëren. En omdat het een uitje is, is iedereen 
blij en enthousiast.”
Op de markt is boodschappen doen een feestje en geen  
verplichting, zegt ook Trienet Kroon. Zij organiseert op  
verschillende plekken in de randstad de Pure Markt, een sfeer-
volle ontmoetingsplek waar je ambachtelijke en verantwoorde 
producten kunt kopen. Als de markt met mooi weer in een 
park staat, ziet Trienet de mensen om de kramen heen luieren 
en picknicken. “De markt is meer dan een markt  alleen. Het 
is ook een gezellige plek waar mensen rond neuzen of genieten 
van de bands die zich op het podium  presenteren. En de  
jongere kinderen vermaken zich in de draaimolen of bij het 
poppentheater. Ik zie vrienden met  elkaar afspreken en aan-
schuiven aan de lange houten tafels. Je kunt er gerust de hele 
dag blijven.” 
Waarom de markt zo drukbezocht is? Trienet: “Mensen willen 
zich graag onderscheiden. En biologisch eten raakt steeds meer 
in trek, dat werkt in ons voordeel. De producten zijn hier 
misschien iets duurder, maar de markt is gratis toegankelijk. Er 
hangt een rustige en relaxte sfeer, je kunt er op je fiets heen en 
je hoeft niets te kopen als je dat niet wilt.”
“Daarnaast geven deelnemers veel informatie over de herkomst 
van hun producten,” vervolgt Trienet. “Mensen denken steeds 
meer na over wat ze eten.” Op de Pure Markt vind je onder 
meer vlees, kaas, chocola, groente, fruit, oesters, gerookte 
vis, wijnen, sappen en smoothies. Wat er precies aangeboden 

‘ Op de markt is boodschappen doen een feestje 
en geen verplichting. Je kunt gerust de hele 
dag blijven’

De ‘crêpes mobiel’ voor gevulde Franse pannenkoekjes (Crepes-mobiel.nl). 
 

Fijne, eigentijdse markten
✻  HIP EN HANDGEMAAKT, Midden- en Oost-Nederland - 

Hipenhandgemaaktmarkt.nl

✻  PURE MARKT, Amsterdam, Den Haag, Hilversum en 

Ouderkerk aan de Amstel - Puremarkt.nl

✻  FEEL GOOD MARKET, Eindhoven en Tilburg - 

 Feelgoodmarket.nl

✻  SWAN MARKET, Rotterdam - Swanmarket.nl

✻  SUNDAY MARKET, Amsterdam en Den Haag -  

Sundaymarket.nl

✻  ZELFGEMAAKTE MARKT, Den Bosch en Utrecht - 

 Zelfgemaaktemarkt.nl

✻  POP UP MARKET, Dordrecht -  

Facebook.com/popupmarket

✻  DE UTRECHTSE FABRIEK, Utrecht - 

 Deutrechtsefabriek.blogspot.nl

✻  HOME MADE MARKET, Den Haag - Homemade market.co.nl

✻  LOCAL SUNDAY MARKET, Enschede -   

Facebook.com/localsundaymarket

Foto’s gemaakt tijdens de Sunday Market en de Pure Markt 
in Amsterdam. Linksboven: het kraampje van Meesie.nl. 
Rechtsonder: Trienet Kroon, organisator van de Pure Markt. 
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wordt, hangt af van het seizoen. “In het najaar bijvoorbeeld 
komen kweker  Olsthoorn en zijn gezin met een trekker en 
aanhangwagen vol pompoenen naar de markt. Die pompoe-
nen heeft hij net van zijn land gehaald. Iedereen wil met zijn 
trekker op de  foto,” lacht Trienet.

PALMKOOL EN OERWORTELS
De Pure Markt is niet per definitie biologisch, maar de 
 producten zijn wel allemaal ambachtelijk gemaakt en deel-
nemers weten wat ze verkopen. “Het liefst zie ik dat mensen 
hun  waren zelf geteeld of geproduceerd hebben. Dat geeft net 
dat beetje extra aan de markt,” aldus Trienet. “Bovendien is 
het leuk dat je hier iets anders kunt kopen dan in de super-
markt. Heb je weleens gehoord van palmkool? Het is heerlijk.  
Of oerwortels. Bezoekers hebben soms geen idee van wat er in 
de kramen ligt, maar onze deelnemers vertellen ze dat met 
veel plezier.”
Hilde Jansen verkoopt Westlandse tafeldruiven op de Pure 
Markt. Ze heeft samen met haar man Arnold druivenkwekerij 
Nieuw Tuinzight (Druivenkwekerij.nl) in Midden-Delfland. 
Hilde: “We kweken biodynamisch en dan is de oogst ieder 
jaar weer anders. We spelen in op wat de natuur ons biedt en 
dat is soms best spannend. Als de oogst te laat is, moet ik  onze 
gereserveerde plekken op de markt afzeggen, want dan kunnen 
we niets verkopen.” Voorheen werden druiven  verkocht op de 
veiling. “Toen de veilingen zo’n twaalf jaar  geleden werden 
afgeschaft, omdat dat ouderwets was, moesten we onze druiven 
zelf aan de man brengen. Dat was best even lastig.” Nu staan 
Hilde en Arnold tijdens het druivenseizoen ongeveer acht 
keer op de Pure Markt. “Ik had niet verwacht dat het zo leuk 
zou zijn,” zegt Hilde. “Er komen gezellige mensen, we hebben 
altijd aanspraak. We hebben ook vaste klanten die speciaal 
voor onze druiven komen. Een van hen is een echte Amster-
dammer; hij staat altijd enthousiast voor onze kraam onze 
druiven aan te prijzen.”
Een van de druivensoorten die Hilde en Arnold verkopen, 
heet Emile Royale. “Vier jaar geleden kwam er een vrouw bij 
onze kraam die net was bevallen van een zoontje: Emile.  
Nu komt ze ieder jaar terug om bij ons een houten kistje met 
Emile Royale druiven te kopen. Dat vind ik zo leuk.” 

Bezoekers zijn vaak verbaasd als ze horen dat Hilde en Arnold 
een jaar lang werken voor een oogst van drie maanden. “Toch 
telen we heel bewust biodynamisch,” aldus Hilde. “Steeds meer 
mensen willen terug naar de bron van onze voeding en willen 
zuinig omgaan met de aarde. Dat vraagt om een  manier van 
leven en werken die past bij ons en bij  deze tijd.”  ● T
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‘ We spelen in op wat de natuur 
biedt en dat is best spannend. 
Als de oogst te laat is, kunnen 
we niets verkopen’

1.  De zweefmolen van Menno ‘Zweefmolenaar’, vaste prik op veel marktjes 
en trouwens ook in te huren voor feesten en partijen (Zweefmolenaar.nl).  

2. De stand van de Hollandse Geitenkroket (Hollandsegeitenkroket.nl). 
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