
Verdwenen BeroepenVerdwenen Beroepen

Verdwenen Beroepen



ScheepsjagerScheepsjager

Dit beroep leefde nog even op  in de tweede wereld oorlog bij geDit beroep leefde nog even op  in de tweede wereld oorlog bij geDit beroep leefde nog even op  in de tweede wereld oorlog bij geDit beroep leefde nog even op  in de tweede wereld oorlog bij gebrek aan dieseloliebrek aan dieseloliebrek aan dieseloliebrek aan dieselolie

Hoezo zwaar Hoezo zwaar Hoezo zwaar Hoezo zwaar 

werk ?werk ?werk ?werk ?



PutjesschepperPutjesschepper

Je kan altijd nog putjesschepper worden werd vroeger vaak gezegdJe kan altijd nog putjesschepper worden werd vroeger vaak gezegdJe kan altijd nog putjesschepper worden werd vroeger vaak gezegdJe kan altijd nog putjesschepper worden werd vroeger vaak gezegd, maar , maar , maar , maar 

helaas ook dit beroep  is verdwenenhelaas ook dit beroep  is verdwenenhelaas ook dit beroep  is verdwenenhelaas ook dit beroep  is verdwenen



ZeilschipperZeilschipper

Met een beetje geluk kwam hij op de plaats van  bestemmingMet een beetje geluk kwam hij op de plaats van  bestemmingMet een beetje geluk kwam hij op de plaats van  bestemmingMet een beetje geluk kwam hij op de plaats van  bestemming



DienstmeidDienstmeid

Dienstmeiden:  ze bestaan nog wel  maar zonder uniformDienstmeiden:  ze bestaan nog wel  maar zonder uniformDienstmeiden:  ze bestaan nog wel  maar zonder uniformDienstmeiden:  ze bestaan nog wel  maar zonder uniform

ze heten tegenwoordig  interieurverzorgstersze heten tegenwoordig  interieurverzorgstersze heten tegenwoordig  interieurverzorgstersze heten tegenwoordig  interieurverzorgsters



Dienst meidenDienst meiden

Kleden kloppen deed je met zKleden kloppen deed je met zKleden kloppen deed je met zKleden kloppen deed je met z’’’’n tween tween tween tweeëëëën n n n 



DienstmeidDienstmeid

Van een stofzuiger had men in die tijd nog nooit gehoordVan een stofzuiger had men in die tijd nog nooit gehoordVan een stofzuiger had men in die tijd nog nooit gehoordVan een stofzuiger had men in die tijd nog nooit gehoord



BezembinderBezembinder

De BezembinderDe BezembinderDe BezembinderDe Bezembinder



BoldootkarBoldootkar

De De De De BoldootBoldootBoldootBoldoot kar spottend genoemd naar de kar spottend genoemd naar de kar spottend genoemd naar de kar spottend genoemd naar de 

bekende bekende bekende bekende BoldootBoldootBoldootBoldoot eau de cologne  eau de cologne  eau de cologne  eau de cologne  

Poeptonnetjes karPoeptonnetjes karPoeptonnetjes karPoeptonnetjes kar



VerkeersagentVerkeersagent

Wie zou dit beroep nog op deze manier  nog durven uitoefenen ?Wie zou dit beroep nog op deze manier  nog durven uitoefenen ?Wie zou dit beroep nog op deze manier  nog durven uitoefenen ?Wie zou dit beroep nog op deze manier  nog durven uitoefenen ?



BakkerBakker

De Bakker met de De Bakker met de De Bakker met de De Bakker met de 

bakfiets is allang uitbakfiets is allang uitbakfiets is allang uitbakfiets is allang uit

het straatbeeldhet straatbeeldhet straatbeeldhet straatbeeld

verdwenenverdwenenverdwenenverdwenen



BotersmokkelaarBotersmokkelaar

BotersmokkelaarBotersmokkelaarBotersmokkelaarBotersmokkelaar

in de oorlogin de oorlogin de oorlogin de oorlog

1940194019401940----1945194519451945

zeer  actiefzeer  actiefzeer  actiefzeer  actief



TouwslagerTouwslager
De TouwslagerDe TouwslagerDe TouwslagerDe Touwslager

Na 1900 nam de vraag Na 1900 nam de vraag Na 1900 nam de vraag Na 1900 nam de vraag 

naar touw af  door de naar touw af  door de naar touw af  door de naar touw af  door de 

komst van dieselmotorenkomst van dieselmotorenkomst van dieselmotorenkomst van dieselmotoren

Door de zeilvaart bleef er Door de zeilvaart bleef er Door de zeilvaart bleef er Door de zeilvaart bleef er 

nog lang vraag naar touw nog lang vraag naar touw nog lang vraag naar touw nog lang vraag naar touw 

Er zijn nog steeds Er zijn nog steeds Er zijn nog steeds Er zijn nog steeds 

gespecialiseerde bedrijvengespecialiseerde bedrijvengespecialiseerde bedrijvengespecialiseerde bedrijven



BruggentrekkerBruggentrekker

Op stijlen bruggetjesOp stijlen bruggetjesOp stijlen bruggetjesOp stijlen bruggetjes

kon men tegen betaling kon men tegen betaling kon men tegen betaling kon men tegen betaling 

hulp krijgen van eenhulp krijgen van eenhulp krijgen van eenhulp krijgen van een

BruggentrekkerBruggentrekkerBruggentrekkerBruggentrekker



DorpsomroeperDorpsomroeper

Dorpsomroeper:  de Krant, Radio en TV hebbenDorpsomroeper:  de Krant, Radio en TV hebbenDorpsomroeper:  de Krant, Radio en TV hebbenDorpsomroeper:  de Krant, Radio en TV hebben

hem de das omgedaanhem de das omgedaanhem de das omgedaanhem de das omgedaan



DouanierDouanier

Douanier meestal niet populair bij de bevolking Douanier meestal niet populair bij de bevolking Douanier meestal niet populair bij de bevolking Douanier meestal niet populair bij de bevolking 



DouanierDouanier

Geen Geen Geen Geen 

beginnenbeginnenbeginnenbeginnen

aanaanaanaan

Ook de bus moest Ook de bus moest Ook de bus moest Ook de bus moest 

er aan gelovener aan gelovener aan gelovener aan geloven

Door de automatisering is het bij de douane niet leuk meerDoor de automatisering is het bij de douane niet leuk meerDoor de automatisering is het bij de douane niet leuk meerDoor de automatisering is het bij de douane niet leuk meer



Lantaarn opstekerLantaarn opstekerEnergie zuinig Energie zuinig Energie zuinig Energie zuinig 

De stormlampen brandden een nacht lang zonder uit te waaienDe stormlampen brandden een nacht lang zonder uit te waaienDe stormlampen brandden een nacht lang zonder uit te waaienDe stormlampen brandden een nacht lang zonder uit te waaien



GroenteventerGroenteventer

De groenteventer verdwenen uit het straatbeeldDe groenteventer verdwenen uit het straatbeeldDe groenteventer verdwenen uit het straatbeeldDe groenteventer verdwenen uit het straatbeeld



KlokopwinderKlokopwinder

KlokopwinderKlokopwinderKlokopwinderKlokopwinder

Deze man had meer Deze man had meer Deze man had meer Deze man had meer 

baantjesbaantjesbaantjesbaantjes

Zoals;: OnderwijzerZoals;: OnderwijzerZoals;: OnderwijzerZoals;: Onderwijzer

DorpsomroeperDorpsomroeperDorpsomroeperDorpsomroeper

StrandvonderStrandvonderStrandvonderStrandvonder



KlompenmakerKlompenmaker

De Klompenmaker nog niet verdwenen maar wel schaarsDe Klompenmaker nog niet verdwenen maar wel schaarsDe Klompenmaker nog niet verdwenen maar wel schaarsDe Klompenmaker nog niet verdwenen maar wel schaars



KolenboerKolenboer

De Kolenboer verdween door de komst van het aardgasDe Kolenboer verdween door de komst van het aardgasDe Kolenboer verdween door de komst van het aardgasDe Kolenboer verdween door de komst van het aardgas



KuiperKuiper

De kuiperDe kuiperDe kuiperDe kuiper
Met de komst van plastiekMet de komst van plastiekMet de komst van plastiekMet de komst van plastiek

en kunststof verdween en kunststof verdween en kunststof verdween en kunststof verdween 

ook dit beroepook dit beroepook dit beroepook dit beroep



PorderPorder De PorderDe PorderDe PorderDe Porder

die de mensen moest die de mensen moest die de mensen moest die de mensen moest 

wekken hij had zijn wekken hij had zijn wekken hij had zijn wekken hij had zijn 

eigen wijkeigen wijkeigen wijkeigen wijk

Maar niet iedereen wilde Maar niet iedereen wilde Maar niet iedereen wilde Maar niet iedereen wilde 

even vroeg opstaan dus even vroeg opstaan dus even vroeg opstaan dus even vroeg opstaan dus 

moest hij meerdere moest hij meerdere moest hij meerdere moest hij meerdere 

rondjes maken rondjes maken rondjes maken rondjes maken 

tot dat de wekker  werd tot dat de wekker  werd tot dat de wekker  werd tot dat de wekker  werd 

uitgevonden toen uitgevonden toen uitgevonden toen uitgevonden toen 

verdween ook dit beroepverdween ook dit beroepverdween ook dit beroepverdween ook dit beroep



Manden makerManden maker

De Mandenmaker; Het Wilgenhout dat hiervoor werd gebruikt kwam uDe Mandenmaker; Het Wilgenhout dat hiervoor werd gebruikt kwam uDe Mandenmaker; Het Wilgenhout dat hiervoor werd gebruikt kwam uDe Mandenmaker; Het Wilgenhout dat hiervoor werd gebruikt kwam uit de it de it de it de 

BiesbosBiesbosBiesbosBiesbos



MarskramerMarskramer

MarskramerMarskramerMarskramerMarskramer
Een verdwenenEen verdwenenEen verdwenenEen verdwenen

beroepberoepberoepberoep



MelkboerMelkboer

De melkboer werd De melkboer werd De melkboer werd De melkboer werd 

vervangen door devervangen door devervangen door devervangen door de

S R VS R VS R VS R V



MijnwerkersMijnwerkers

In 1900 kwam deze industrie op gang in 1974  was het voorbijIn 1900 kwam deze industrie op gang in 1974  was het voorbijIn 1900 kwam deze industrie op gang in 1974  was het voorbijIn 1900 kwam deze industrie op gang in 1974  was het voorbij



MosselmanMosselmanZeg ken jij de Mosselman ?Zeg ken jij de Mosselman ?Zeg ken jij de Mosselman ?Zeg ken jij de Mosselman ?

Het liedje ken ik  nog wel , de mosselman niet!Het liedje ken ik  nog wel , de mosselman niet!Het liedje ken ik  nog wel , de mosselman niet!Het liedje ken ik  nog wel , de mosselman niet!



NachtwakerNachtwaker

NachtwakerNachtwakerNachtwakerNachtwaker

Na 1900 werdNa 1900 werdNa 1900 werdNa 1900 werd

door steeds meerdoor steeds meerdoor steeds meerdoor steeds meer

gemeente deze gemeente deze gemeente deze gemeente deze 

functie opgehevenfunctie opgehevenfunctie opgehevenfunctie opgeheven



OliemanOliemanDe OliemanDe OliemanDe OliemanDe Olieman

Een kannetje olie en een turf  en de kachel kon weer brandenEen kannetje olie en een turf  en de kachel kon weer brandenEen kannetje olie en een turf  en de kachel kon weer brandenEen kannetje olie en een turf  en de kachel kon weer branden



OrgelmanOrgelman

Orgelman.Orgelman.Orgelman.Orgelman.

Dit beroep is nietDit beroep is nietDit beroep is nietDit beroep is niet

helemaal verdwenenhelemaal verdwenenhelemaal verdwenenhelemaal verdwenen



PaardentramPaardentram

De Paardentram : Uit het straatbeeld verdwenenDe Paardentram : Uit het straatbeeld verdwenenDe Paardentram : Uit het straatbeeld verdwenenDe Paardentram : Uit het straatbeeld verdwenen



PindachineesPindachinees

De Pinda chinees De Pinda chinees De Pinda chinees De Pinda chinees 

Toen de  Nederlandse Toen de  Nederlandse Toen de  Nederlandse Toen de  Nederlandse 

bevolking de Chinese bevolking de Chinese bevolking de Chinese bevolking de Chinese 

keuken leerde kennenkeuken leerde kennenkeuken leerde kennenkeuken leerde kennen

kwamen er betere kwamen er betere kwamen er betere kwamen er betere 

tijden voor de tijden voor de tijden voor de tijden voor de 

chinezen chinezen chinezen chinezen 



RietsnijderRietsnijder

Riet snijder in de biesbos : ook een verdwenen beroepRiet snijder in de biesbos : ook een verdwenen beroepRiet snijder in de biesbos : ook een verdwenen beroepRiet snijder in de biesbos : ook een verdwenen beroep



Scharensliep Scharensliep 

De Scharensliep De Scharensliep De Scharensliep De Scharensliep 

er zijn er zijn er zijn er zijn 

inmiddels andere inmiddels andere inmiddels andere inmiddels andere 

apparaten om apparaten om apparaten om apparaten om 

messen te slijpen messen te slijpen messen te slijpen messen te slijpen 



SlachterSlachter

De SlachterDe SlachterDe SlachterDe Slachter

Tot midden Tot midden Tot midden Tot midden 

jaren zestig jaren zestig jaren zestig jaren zestig 

nog een nog een nog een nog een 

bestaand bestaand bestaand bestaand 

beroep .beroep .beroep .beroep .



SchillenboerSchillenboer

De Schillenboer : kende men alleen in de steden.De Schillenboer : kende men alleen in de steden.De Schillenboer : kende men alleen in de steden.De Schillenboer : kende men alleen in de steden.



Schoenen poetserSchoenen poetser

In de vakantie in een arm land kom je hem nog wel  eens tegenIn de vakantie in een arm land kom je hem nog wel  eens tegenIn de vakantie in een arm land kom je hem nog wel  eens tegenIn de vakantie in een arm land kom je hem nog wel  eens tegen

ErdalErdalErdalErdal was een was een was een was een 

ander ander ander ander 

bekend merk  bekend merk  bekend merk  bekend merk  



SmidSmid
De SmidDe SmidDe SmidDe Smid

Een verdwenen Een verdwenen Een verdwenen Een verdwenen 

beroepberoepberoepberoep

maar de hoefijzersmaar de hoefijzersmaar de hoefijzersmaar de hoefijzers

bestaan nog steedsbestaan nog steedsbestaan nog steedsbestaan nog steeds



Schooltandarts Schooltandarts 
SchooltandartsSchooltandartsSchooltandartsSchooltandarts

Tot in de jaren tachtig Tot in de jaren tachtig Tot in de jaren tachtig Tot in de jaren tachtig 

bestond dit nog maar bestond dit nog maar bestond dit nog maar bestond dit nog maar 

niet voor de klas maar niet voor de klas maar niet voor de klas maar niet voor de klas maar 

in de tandartsbus  het in de tandartsbus  het in de tandartsbus  het in de tandartsbus  het 

leedvermaak was dan leedvermaak was dan leedvermaak was dan leedvermaak was dan 

wat minderwat minderwat minderwat minder



Kaartjes knipperKaartjes knipper

De kaartjesknipper moest plaats maken voor de elektronica De kaartjesknipper moest plaats maken voor de elektronica De kaartjesknipper moest plaats maken voor de elektronica De kaartjesknipper moest plaats maken voor de elektronica 



Kranten verkoperKranten verkoper

De kiosk heeft de krantenverkoper verdrevenDe kiosk heeft de krantenverkoper verdrevenDe kiosk heeft de krantenverkoper verdrevenDe kiosk heeft de krantenverkoper verdreven



Spoor venterSpoor venter

Ook  de Spoorventer is  verdwenen! Ook  de Spoorventer is  verdwenen! Ook  de Spoorventer is  verdwenen! Ook  de Spoorventer is  verdwenen! 



TreincoupTreincoupéé

De treincoupDe treincoupDe treincoupDe treincoupéééé is ook een is ook een is ook een is ook een ““““beetjebeetjebeetjebeetje”””” veranderd!veranderd!veranderd!veranderd!



SpoorbomenSpoorbomen

Ook dit beroep moest plaatsmaken voor elektronica!Ook dit beroep moest plaatsmaken voor elektronica!Ook dit beroep moest plaatsmaken voor elektronica!Ook dit beroep moest plaatsmaken voor elektronica!



Kaartjes Kaartjes 

De Kaartjes verkoopster is ook verdwenenDe Kaartjes verkoopster is ook verdwenenDe Kaartjes verkoopster is ook verdwenenDe Kaartjes verkoopster is ook verdwenen



SpreeuwenjagerSpreeuwenjager

De Spreeuwenjager  dit beroep is niet verdwenen het word door joDe Spreeuwenjager  dit beroep is niet verdwenen het word door joDe Spreeuwenjager  dit beroep is niet verdwenen het word door joDe Spreeuwenjager  dit beroep is niet verdwenen het word door jongeren en ngeren en ngeren en ngeren en 

vutters  uitgeoefend  door roofvogel geluiden elektronisch na tevutters  uitgeoefend  door roofvogel geluiden elektronisch na tevutters  uitgeoefend  door roofvogel geluiden elektronisch na tevutters  uitgeoefend  door roofvogel geluiden elektronisch na te bootsenbootsenbootsenbootsen



StoelenmatterStoelenmatter
De StoelenmatterDe StoelenmatterDe StoelenmatterDe Stoelenmatter

Nog niet helemaal Nog niet helemaal Nog niet helemaal Nog niet helemaal 

verdwenen op een verdwenen op een verdwenen op een verdwenen op een 

braderie kom je er nog wel braderie kom je er nog wel braderie kom je er nog wel braderie kom je er nog wel 

eens een tegen.eens een tegen.eens een tegen.eens een tegen.



StraatventerStraatventer

Toe in de jaren 50 de brommer en later de auto terrein won verdwToe in de jaren 50 de brommer en later de auto terrein won verdwToe in de jaren 50 de brommer en later de auto terrein won verdwToe in de jaren 50 de brommer en later de auto terrein won verdween ook een ook een ook een ook 

dit beroep alleen de ijscoman kom je nog wel eens ergens tegendit beroep alleen de ijscoman kom je nog wel eens ergens tegendit beroep alleen de ijscoman kom je nog wel eens ergens tegendit beroep alleen de ijscoman kom je nog wel eens ergens tegen



StrandfotograafStrandfotograafStrandfotograafStrandfotograafStrandfotograafStrandfotograaf

Hoezo een digitale camera ? Zo kon het ook!Hoezo een digitale camera ? Zo kon het ook!Hoezo een digitale camera ? Zo kon het ook!Hoezo een digitale camera ? Zo kon het ook!



Telefoniste  PTTTelefoniste  PTT

De Telefoniste: een SMS De Telefoniste: een SMS De Telefoniste: een SMS De Telefoniste: een SMS ‘‘‘‘je  zou ook voldoende zijn geweestje  zou ook voldoende zijn geweestje  zou ook voldoende zijn geweestje  zou ook voldoende zijn geweest



Tonnetjes karTonnetjes kar

De Tonnetjes kar pas in de 19De Tonnetjes kar pas in de 19De Tonnetjes kar pas in de 19De Tonnetjes kar pas in de 19’’’’de eeuw werd een begin gemaakt de eeuw werd een begin gemaakt de eeuw werd een begin gemaakt de eeuw werd een begin gemaakt 

met de aanleg van riolering.met de aanleg van riolering.met de aanleg van riolering.met de aanleg van riolering.



Telegram bezorgerTelegram bezorger

TelegrambezorgerTelegrambezorgerTelegrambezorgerTelegrambezorger

Het Het Het Het mobieltjemobieltjemobieltjemobieltje zou zou zou zou 

een uitkomst zijn een uitkomst zijn een uitkomst zijn een uitkomst zijn 

geweestgeweestgeweestgeweest



Tollenaar Tollenaar 

Tollenaar;  het is nooit een geliefd beroep geweestTollenaar;  het is nooit een geliefd beroep geweestTollenaar;  het is nooit een geliefd beroep geweestTollenaar;  het is nooit een geliefd beroep geweest



TrappistTrappist

Trappistenbier bestaat nog steeds , maar de Trappisten beginnen Trappistenbier bestaat nog steeds , maar de Trappisten beginnen Trappistenbier bestaat nog steeds , maar de Trappisten beginnen Trappistenbier bestaat nog steeds , maar de Trappisten beginnen te vergrijzente vergrijzente vergrijzente vergrijzen

ze kunnen wel wat jonge instroom gebruiken . ze kunnen wel wat jonge instroom gebruiken . ze kunnen wel wat jonge instroom gebruiken . ze kunnen wel wat jonge instroom gebruiken . 



Tricotage AtelierTricotage Atelier

Tricotage industrie,  Er zijn nog enkele volledig geautomatiseerTricotage industrie,  Er zijn nog enkele volledig geautomatiseerTricotage industrie,  Er zijn nog enkele volledig geautomatiseerTricotage industrie,  Er zijn nog enkele volledig geautomatiseerde de de de 

bedrijven  in ons land  maar de meeste zijn door concurrentie  vbedrijven  in ons land  maar de meeste zijn door concurrentie  vbedrijven  in ons land  maar de meeste zijn door concurrentie  vbedrijven  in ons land  maar de meeste zijn door concurrentie  verdwenenerdwenenerdwenenerdwenen



VeermanVeerman

Heen moet je betalen en weer Heen moet je betalen en weer Heen moet je betalen en weer Heen moet je betalen en weer weerweerweerweer stond op het bordje bij de aanleg steigerstond op het bordje bij de aanleg steigerstond op het bordje bij de aanleg steigerstond op het bordje bij de aanleg steiger

Dit beroep verdween na de tweede wereldoorlogDit beroep verdween na de tweede wereldoorlogDit beroep verdween na de tweede wereldoorlogDit beroep verdween na de tweede wereldoorlog



VeldwachterVeldwachter

De Veldwachter alleen nog bekent uit oude films   en van  de De Veldwachter alleen nog bekent uit oude films   en van  de De Veldwachter alleen nog bekent uit oude films   en van  de De Veldwachter alleen nog bekent uit oude films   en van  de 

serie serie serie serie SwiebertjeSwiebertjeSwiebertjeSwiebertje als Bromsnor en uit de film de Kameleon als Bromsnor en uit de film de Kameleon als Bromsnor en uit de film de Kameleon als Bromsnor en uit de film de Kameleon 



VerkeersagentVerkeersagent

VerkeersagentVerkeersagentVerkeersagentVerkeersagent

Op deze manierOp deze manierOp deze manierOp deze manier

uit het straatbeeld uit het straatbeeld uit het straatbeeld uit het straatbeeld 

verdwenenverdwenenverdwenenverdwenen



VoddenmanVoddenman

Ook 

verdwenen



Heetwater stokerijHeetwater stokerij

Voor acht cent kreeg je twee emmers heetwater  ze werden aan eenVoor acht cent kreeg je twee emmers heetwater  ze werden aan eenVoor acht cent kreeg je twee emmers heetwater  ze werden aan eenVoor acht cent kreeg je twee emmers heetwater  ze werden aan een juk juk juk juk 

thuis gebracht met een zakje blauw en wat zeepthuis gebracht met een zakje blauw en wat zeepthuis gebracht met een zakje blauw en wat zeepthuis gebracht met een zakje blauw en wat zeep



Telex TypistTelex Typist

De Telex TypistDe Telex TypistDe Telex TypistDe Telex Typist

Een ouderwetse faxEen ouderwetse faxEen ouderwetse faxEen ouderwetse fax

de ede ede ede e----mail kwam pas heelmail kwam pas heelmail kwam pas heelmail kwam pas heel

veel laterveel laterveel laterveel later



Dit waren de 

Verdwenen Beroepen

Uit het fotoboek :

Zeg ken jij de Mosselman ?

Hans Zwijnenburg


