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Oud verhaal
Dit is een oud verhaal van meer dan 100 jaar geleden. 
Het verhaal is uit 1910 en gaat over de tweeling Joop 
en Jopie. Ze zijn beiden 10 jaar.  
Joop en Jopie wonen in de Volksbuurt Wijk C in de 
Waterstraat te Utrecht.
Ze wonen in een piepklein huisje samen met hun 
vader, moeder, zusje Bep en kleine dreumes Hans.
Joop, Jopie, Hans en Bep slapen met zijn vieren op het 
zolderkamertje in een bed van stro. Dat is heel 
gezellig. O, ja er is ook nog Marietje, een hele kleine 
baby. Bijna vergeten, maar zij is ook pas 2 weken oud. 
En zij slaapt bij papa en mama in de bedstede in de 
kamer beneden. 

Vader is ziek
De vader van Joop en Jopie is groot en erg sterk. Maar, 
op een dag is vader enorm ziek. Hij hoest alsmaar en 
hij heeft hoge koorts en ook nog eens diarree. Bah!! 
Van mama mag papa ‘HET’ op een tonnetje doen, dan 
hoeft hij niet naar buiten naar het secreet in de Steeg. 
Mama zegt: ‘Blijf maar goed in de bedstede hoor, naast 
de baby.’  En ze denkt: ‘gelukkig is het maar een flinke 
kou en niet zoiets ernstigs, als de besmettelijke ziektes 
cholera of tyfus’. 
Gewoonlijk gaat de vader van Joop en Jopie’s elke dag 
uit venten. Hij gaat met een handkar op pad. Hij 
loopt dan langs huizen om spullen te verkopen. Hij 
roept dan: ‘Lekkere Appels’ of  ‘Mooie Aardbeien.’
Oei, als hij vandaag niet kan venten, kan hij geen geld 
verdienen om pap voor Hansje te kopen en ook geen 
tonnetje warm water om de luiers van de baby te 
wassen. En ook geen hout of kolen voor in de kachel, 
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zonder is het zo koud in huisje. Papa blijft thuis. Maar, 
de volgende dag is hij nog ziek en baby Marie ook. En 
Mama begint ook al te hoesten. Dat is niet zo mooi! 

Joop en Jopie maken zich zorgen
Joop en Jopie maken zich zorgen. ‘Als papa en mama 
geen geld kunnen verdienen hebben we vanavond 
niets te eten.’ zegt Jopie zachtjes. Joop knikt en kijkt 
verdrietig. Joop zegt: ‘Jopie als wij nou eens niet naar 
school gaan, maar samen gaan venten en geld verdie-
nen? ‘Ja,‘ antwoord Jopie, ‘wij zijn al groot en kunnen 
dat best. De tweeling helpt vaak mee in huis. Jopie 
helpt mama met matten kloppen, water halen bij de 
waterpomp en stampen van de was. En Joop 
helpt papa dikwijls met sjouwen van kisten op de kar, 
steentjes uit erwten zeven, petroleum halen voor 
het petroleumkookstelletje en aanmaakhoutjes 
bundelen voor de kachel. Dus natuurlijk kunnen zij ook 
wel venten.

Uit venten
Joop en Jopie gaan op pad en lopen de straat uit de 
hoek om langs de waterpomp. In de Kroonstraat 
stoppen zij bij de wagenmakerij van Teun de 
 Tentenneus. Teun maakt karren en verhuurt ze. Van 
Teun mag de tweeling een kar op de pof huren. En bij 
terugbrengen de twee stuivers huur betalen. Maar pas 
nadat Joop heeft gezegd dat hij de oudste zoon is van 
‘Van de Marsch’ uit de Waterstraat. ‘En denk erom’, zegt 
Teun de Tentenneus, ‘dat ie weer netsies terug komp’. 
Joop en Jopie duwen heel voorzichtig de kar de 
Kroonstraat uit op weg naar de groentenveiling op 
het Vredenburg. ‘Weet je,’ zegt Jopie, ‘we gaan uien 
venten. Uien zijn makkelijk te verkopen. Die doe je in 
allerlei eten, zoals hutspot en hete bliksem. Dat eten 
maakt mama ook vaak.’ 
De kar is best zwaar en sturen is ook moeilijk maar het 
lukt. Op de groentenveiling zien Joop en Jopie heel 
veel houten kisten staan. Wel 1000. Eindelijk zien ze 
kisten met uien. Tja, hoe moeten ze nu verder? Ze 
hebben immers geen geld. Zou het weer lukken om op 
de pof de uien mee te krijgen en aan einde van de dag 
pas te betalen? En ja hoor, dat lukt. Pfff...  
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Wat nu?
Joop en Jopie tillen wel vijf kisten met uien op hun kar. 
Dat is zwaar werk. Eén... twee... en... hop, bij 3 zwaaien 
ze die kist samen op de kar. En dan gaan ze op pad. Ze 
duwen de kar. En duwen en duwen. Maar er komt geen 
beweging in. ‘Zou de kar op slot staan?’ zegt Joop. 
Jopie kruipt onder de wagen, maar ziet geen slot.
Dan komt kromme Gijs langs lopen. Gijs zegt: ‘je mot 
wel spierballen hebben en sterk zijn, hè. As je dat niet 
ben, mot je slim zijn!’ ‘O,’ zegt Joop, ‘we zijn gewoon 
niet sterk genoeg. Wat nu?’

Een slim idee
De tweeling gaat op stoepje zitten sippen. Nu kunnen 
ze geen geld verdienen en zullen ze niet te eten krijgen 
vanavond. Daar gaat hun plan. En dan, opeens springt 
Jopie op en rent ze weg. ‘Ja, mooi hoor! Jopie, laat me 
maar in de steek!’ schreeuwt Joop haar na. ‘Kan ik al die 
kisten alleen terug zetten. Nare meid!’ En Joop wordt 
nu echt pas flink verdrietig.
Maar, wat is dat nu? Daar komt Jopie al weer aangehold 
met de kleine hond van hun oma. ‘We binden Max onder 
de kar.’ roept Jopie. ‘Die helpt mee trekken. Dan hebben 
wij ook een echte hondenkar, zoals Kromme Gijs.’ 
‘Waf waf!’ blaft Max. Hij vindt dat een goed idee. ‘Goed 
idee Jopie, dat we daar niet eerder aan hebben ge-
dacht.’ zegt Joop blij. 
Joop bindt Max met een touw onder de kar. ‘Auw!’roept 
hij. Hij bezeert zijn been aan een spijker en zijn broek 
scheurt uit. Een hele grote winkelhaak. ‘We zien bijna 
je billen er door.’ lacht Jopie. ‘Dan moet je vandaag 
maar mijn schort over je broek doen.’ grapt Jopie. ‘O 
jee, het is mijn enige broek! Dat zal mama niet fijn 
vinden.’ zegt Joop. ‘Maar ze zal er wel weer een lap op 
maken.’ zegt Jopie. Dat, klopt, want er is geen geld voor 
een andere broek voor Joop. 
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Uien venten
Eindelijk gaan ze met zijn drieën op pad. Max kwispelt 
met zijn staart, en trekt heel hard. 
‘Ons plan lukt!’zegt Joop blij. Ze lopen met de kar naar 
het station. ‘Daar vlakbij wonen rijke mensen.’ zegt 
Joop. In het begin is het verkopen van de uien best 
moeilijk. Jopie voelt kriebels in haar buik. Ze vindt het 
eng om op straat te verkopen. Ze fluistert ‘Uien te 
koop.’ Maar Joop zegt: ‘zo hoort toch niemand je. Je 
moet heel hard roepen: ‘Uien te koop, verse uien,  
lekkere uien, voor 1 cent.’ 
‘Mmm, schreeuwen doe jij maar.’ zegt Jopie, ‘Weet je, ik 
zing er gewoon een liedje, een smartlap bij.’ En Max 
blaft vrolijk met Jopie mee. 
En zo gebeurt het. Het is een wonderlijk toneeltje om 
te zien. Heel veel grote mensen moeten lachen om het 
grappige kleine drietal en kopen daarna graag de uien 
van Joop en Jopie. De tweeling verkoopt bijna alle 
uien. En de geldtas van papa, zit vol met centen. Het 
gaat hartstikke goed. ‘Weet je,’ zegt Joop, ‘voor de 
laatste uien gaan we naar het plein de Neude, daar zijn 
altijd veel mensen. We gaan via de Jansbrug over de 
Oude gracht.’ ‘Kom mee, Max!’ zeggen Joop en Jopie 
tegelijk.

Bijna een botsing
De Jansbrug is wel erg hoog, denkt Jopie. Pfff, dat 
wordt flink duwen voor de tweeling. ‘Max, goed 
trekken hoor!’ zegt Joop. Ze duwen en duwen en de 
kar komt een stukje in beweging. Dan plotseling... rolt 
de kar terug en botsen ze bijna tegen een draaiorgel. 
Oei, dat ging maar net goed. ‘Kom Jopie, we proberen 
het nog eens!’ En weer duwen ze en duwen ze, maar 
dan...
‘HALT!‘ roept een grote politieman met snor. Hij houdt 
de kar tegen. Hij is erg boos. ‘Hebben jullie dat ver-
keersbord niet gezien?’ vraagt hij. ‘Er mogen geen 
karren over deze steile hoge brug. Dat is te gevaarlijk. 
Bij afdalen, kun je de zware kar niet meer houden en 
rolt een kar zo een voetganger omver. Laat maar even 
je ventvergunning zien.’ zegt de politieman. ‘En ook 
de trekhondenkeuring. Ik geloof dat jullie hond 
veel te klein is, hij komt niet eens boven mijn knie!’ zegt 
de politieman. 
Maar beide papieren hebben Joop en Jopie niet. Daar 
hebben ze nog nooit van gehoord. Ze knikken nee en 
durven de politieman niet aan te kijken. ‘Hoe oud zijn 
jullie? vraagt de bromsnor. ‘Tien jaar, meneer agent.’ 
zegt Joop.
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‘Wat?! Nu wordt het nog gekker. Jullie horen op school 
te zitten!’ zegt de agent. Volgens de leerplichtwet 
uit 1900 moet elk kind tot veertien jaar naar school.’ 
Oei, de politieagent wordt nog bozer en erg rood. ‘Dat 
wordt een flinke boete!’ zegt de agent.

Het loopt goed af
Jopie begint te huilen. Ze snottert: ‘Maar we wilden 
centen verdienen, onze papa is ziek en mama heeft een 
baby en...’ Joop begint ook bijna te huilen. Ze wilden zo 
graag hun ouders helpen. Geen geld, geen eten.
‘Wie is jullie vader?‘ vraagt agent. ‘Van de Marsch uit de 
Waterstraat, meneer agent.’ zegt Joop. ‘Je bedoelt 
“Johannes de vrolijke snuiter” uit de Waterstraat?’vraagt 
bromsnor. De tweeling knikt van ja. ‘Ahum, goed,’ zegt 
de agent,‘ ik loop wel even naar jullie ouders. Gaan 
jullie de kar en uien maar terugbrengen.’
Joop en Jopie durven niet naar huis. ‘Met die grote boete 
hebben we nu helemaal geen geld meer voor pap en 
warm water.’ zegt Jopie snotterend. De tweeling loopt 
met Max heel langzaam langs de Oudegracht terug naar 
huis. Heel zachtjes duwt Jopie de deur open... Daar zien 
ze mama aan de tafel zitten. Ze lacht en zegt:  ‘Gelukkig 
is er niets gebeurd. Jullie hadden wel onder de wielen 
van zo’n grote kar kunnen komen!’‘Max heeft ons 
geholpen. Maar is de politieagent nog langs geweest?’ 
vraagt Joop voorzichtig. ‘We hebben geen boete van 
oom agent gekregen. Gelukkig dat jullie vader altijd 
vrolijk en aardig is. En de politie wel eens helpt.‘ zegt 
mama. ‘En... vaders koorts is ook gezakt.’ eindigt ze.
Joop en Jopie zijn erg opgelucht! Pfff... ‘Kijk, mama!’ 
zeggen ze tegelijk. ‘Dit hebben we verdiend.’ zegt 
Jopie. En ze draait de tas met centen op de tafel om. 
‘Maar kinderen toch,’ zegt mama, ‘hoeveel uien hebben 
jullie dan wel niet verkocht?’ 

Mama is hartstikke trots op Joop en Jopie
‘Mmm... vier kisten’, zegt Joop. ‘Een ui voor 1 cent.’ 
Mama schiet in de lach. ‘Dat is heel goed verdiend! 
Jullie vader verkoopt ze voor maar ’n halve cent. Mama 
is zo blij. ‘Ga maar een stroopsoldaatje kopen bij het 
snoepwinkeltje van Mina Klein.’ zegt ze. Ze geeft de 
tweeling een knuffel en ieder een halve cent. ‘Maar 
morgen weer gewoon naar school,’ zegt mama. 
‘Dan leren jullie weer netjes in schoonschrift Aap, Noot, 
Mies schrijven op een leitje met griffel.’
‘Ja mama.’ zeggen Joop en Jopie. ‘Naar school, dat 
willen we ook graag. Dan kunnen we mooi opschep-
pen over ons grote avontuur!’
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1 oud verhaal
volksbuurt buurt in een stad waar veel mensen in kleine huisjes woonden, 
 zonder goede woonvoorzieningen, zoals een eigen wc of water-
 leiding
bed van stro een zak met stro erin was een matras.
bedstede een kast met een zak stro erin was een bed.

2 vader is ziek
tonnetje een houten tonnetje binnen was de wc. Eén keer per week werd 
 het tonnetje geleegd.
cholera en tyfus besmettelijke ziektes veroorzaakt door contact met of door drinken 
 van vervuild water.
secreet een wc buiten, een kast met houten plank met gat erin.
uit venten buiten op straat verkopen, langs de deuren gaan.

3 Joop en Jopie maken zich zorgen
matten kloppen met rieten waaier op vloermat slaan (ook wel eens op billen van 
 kinderen).
waterpomp  pomp in de straat waar men water kan halen (vaak nog geen kraan 
 in huis).
stampen van de was met houten stamper de was in ton of teil stampen.
sjouwen zware spullen tillen.
erwten zeven steentjes en strootjes tussen erwtjes uithalen.
petroleum een olie om licht en warmte te maken.
aanmaakhoutjes bundelen  houtjes en takjes aan elkaar vast maken.  

4 uit venten
wagenmakerij een winkel waar ze handkarren en wagens maken.
Teun de Tentenneus bijnaam van Teus, hij had een grote neus.
op de pof eerst iets lenen en pas als er geld is verdiend, terugbetalen.
groentenveiling grote hal in de stad met allerlei groenten en fruit in kisten van het 
 boerenland.
hutspot wortelen met uien en aardappelen gestampt.
hete bliksem appeltjes en aardappels en een ui gestampt.

5 wat nu 

6 Een slim idee
hondenkar kar met twee wielen en een hond ervoor of eronder om te helpen 
 trekken.
winkelhaak grote scheur in kleding.

7 Uien venten
cent een bruine cent was een klein betaalmiddel in 1900.
geldtas een tas met centen.
smartlap een lied (op een lap geschilderd) over het zware, barre leven.

8 bijna een botsing 
straatdraaiorgel klankkast waar door lucht muziek uit komt bij het draaien aan een 
 wiel. 
ventvergunning bewijs dat je mocht verkopen op straat.
trekhondenkeuring bewijs van de politie dat een hond groot (60 cm) en sterk genoeg 
 was om een kar te trekken.
bromsnor een politieagent

Moeilijke woorden
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leerplichtwet uit 1900 kinderen moesten van de regering naar school tot hun veertiende  
 jaar om kinderarbeid tegen te gaan.
boete  iets wat je niet mag doen en je een geldboete voor krijgt.

9 Het loopt goed af

10 Mama is trots op Joop en Jopie
stroopsoldaatje snoep, een staafje uitgeharde stroop in een papiertje.
schoonschrift hele mooie schuine letters, de lussen dik van onderen en dun van 
 boven.
leitje met griffel een griffel is een staafje van leisteen waarmee je kunt schrijven 
 (zoals krijt op bord) 


