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Vijftig jaar in de aardappelhandel:
Jan Stut zelf doet een stapje terug

"Het liefst was ik gewoon doorgegaan"
"Jan kom je? Ze zijn gaar", roept Ria Stut naar haar man. Ze staat in de tuin met twee pannetjes
gekookte aardappelen in haar handen. Jan Stut prikt met een vork in de aardappelen en proeft.
Ria: "Die gewassen Dorés hadden een pit. De ongewassen Dorés zijn wat papperig". Jan proeft
nog eens. Kijkt aandachtig naar de kleur. "Ik vind die gewassen Dorés minder lekker,"
concludeert hij. "En deze zijn papperig, maar we moeten ze wel hebben."
De test: het is een vrijwel dagelijks terugkerend ritueel bij de familie Stut aan de Schenkeldijk.
Jan (64) en Ria (63) proeven alle soorten aardappelen voordat ze in de verkoop gaan. Elke dag
haalt Stut eerst aardappelen bij de grossier om ze uit te proberen. Aardappelen heb je in vele
soorten en maten. De smaak en samenstelling verschillen van dag tot dag. "Je moet ze blijven
proeven, anders weet je niet wat je verkoopt."
Jan Stut verkoopt inmiddels 50 jaar aardappelen. Een pieper van Stut is een begrip. Zijn zoons
brengen de handel aan de man op vele markten in een gebied van Hillegom tot IJmuiden. Alleen
al in Haarlem staat aardappelhandel Stut wekelijks op vijf markten.
Eind jaren vijftig van de vorige eeuw begon Jan Stut als jonkie van 15 jaar. Eind deze maand
wordt hij 65 en gaat het rustiger aandoen. Niet omdat Jan zelf zo graag wil, maar op aandringen
van zijn zoons Mark en Richard. Jan: "Ze vinden dat ik te veel zeur. Ik ben lastig voor ze, zit
steeds te kijken of ze het wel goed doen." Maar een leven zonder aardappelen is eigenlijk niet
mogelijk voor Jan en Ria. Dus blijft Jan de inkoop doen, de boekhouding, en het invallen op de
markt. En Ria blijft proefaardappelen koken.
De geschiedenis van de familie Stut is nauw verweven met de ontwikkeling van Haarlem-Noord
vlak voor de Tweede Wereldoorlog. "Mijn vader, Toon, was boer. Onze boerderij stond op de hoek
van de Jan Luykenstraat en de Muiderslotweg. Maar, ja er moesten huizen worden gebouwd, dus
Pa liet zich uitkopen. Voor veel te weinig geld, overigens."

De familie Stut verhuisde naar de Vergierdeweg en ging handelen in aardappels. "Dat was geen
makkie, want er waren wel 50 aardappelhandelaren in en rond Haarlem. Iedereen was je
concurrent en je moest vechten om klanten.
Als we een verhuiswagen zagen holden we er
achteraan. Dat was weer een mogelijke
klant."
Op zijn vijftiende liep Jan langs de deuren te
venten, eind jaren vijftig. "Ik kocht de
aardappels van mijn vader. Hij zat aan de
ene kant van de Jan Gijzenvaart, ik aan de
andere. Ik kocht bij van der Peet een
bakfiets, maar die had zulke verrotte banden
dat mijn eerste winst ging zitten in nieuwe
banden."

Boerderij van de familie Stut.

De bakfiets had Jan al snel gezien. Er kwamen twee
paardjes, Roetje en Turkie en een kar.
"Zo ging ik de straten door van deur. Het was
sappelen om een wijkje op te bouwen."
Op zijn negentiende kocht Stut een autootje. Een
Bedfort met kuren. "Ik stond een keer voor een
kruispunt te wachten. Toen ik wilde optrekken hoorde
ik een raad geluid. Vervolgens zie ik een afgebroken
achterwiel zo voorbij rijden." Er rustte geen zegen op
de wagen. Eenmaal gerepareerd brak vlakbij huis ook
nog een voorwiel af. "Mijn paardjes, die vlakbij
stonden schrokken zo dat ze het hek plat liepen."
Intussen was Jan getrouwd met Ria. "Wij zijn nu 45
jaar samen, het is goed. Rond 1963 kocht Jan een
winkeltje in de Kritsingerstraat, waar het jonge gezin
net in paste. "Ik had geld gespaard de rest leende ik."
In de kleine winkel verkocht Ria de waar, Jan ging
langs de deuren. Het was hard werken. "We stonden

Jan Stut met zijn paardjes.

half zeven op en werkten door tot 's
avonds laat."Omdat er grote concurrentie
was, moest Stut veel investeren in
klantenbinding. "Mensen wilde graag een
praatje met je maken en daar ging je
natuurlijk in mee. Je was al gauw tien
minuten per klant kwijt. Maar ondertussen zat ik ook op hete kolen want ik
moest nog naar zoveel andere klanten."
Het werd makkelijker om mensen te
trekken toen de markten er in de jaren
zeventig en tachtig bijkwamen. "Dat ging
onze zoon Mark doen, ik bleef langs de
deuren venten.

Ria Stut voor het winkeltje in de Kritsingerstraat.

Markt en venten tegelijk was zwaar werken.
Als je 's avonds terugkwam van je ventwijk,
moest je nog de wagen laden voor de markt
van de volgende dag. Nu hebben we alleen
nog de markten, venten doen we niet meer."
Wie praat met Jan en Ria Stut over vroeger
komt onvermijdelijkterecht in anekdotes. Zo
kan Jan Smakelijk vertellen over 'Kop Kont'
de wat achterlijke oom van Jan die inwoonde
bij zijn ouders.
In Haarlem-Noord was de man zonder nek
een bekende verschijning. In de tijd dat de
boerderij er nog was ging hij met een kar op
pad voor schillen. Toen Toon met aardappels
begon bracht hij die ook met de kar rond
Maar andere types aan de zelfkant van de
samenleving konden er altijd binnenvallen.
De loods van Toon Stut.

"Mijn moeder, Vrouwke, was een ruimhartig mens. Bij mijn ouders was het altijd een zoete inval."
Stuts ouders hadden een winkeltje op de Vergierdeweg. Nu zie je nog vaag de naam Stut op de
dakpannen. Vrouwke verkocht aardappelen uien en klompen in de winkel. Haar man Toon ging
met paard en wagen de wijk in. Jan-Piet, Kop Kont, ging aardappelen haalden bij de Koudenhorn.
Daar werden ze gelost uit schuiten.
In de oorlog waren de aardappelen op de bon. Dagelijks stonden rijen mensen met hun pannetjes
In de hoop, dat ze wat aardappelen konden krijgen.
Jan
Stut
is
een
wandelende
aardappel encyclopedie. Er zijn
honderden soorten, die allemaal
hun eigenschappen hebben. Een
gemiddelde klant zal het een zorg
zijn. "Die wil een makkelijke
aardappel waarmee je kunt koken,
bakken, en puree maken. Oudere
klanten houden van afkokers, heel
kruimige aardappels. Kunnen ze
lekker prakken in de jus. Daar hoef
je bij jonge mensen niet mee aan te
komen. Die willen een stevige
aardappel."
Stut verkoopt gemiddeld zo'n 27
soorten
aardappels.
Malta's
Diamant, Opperdoezen, Bildstar.
Andijker
Muizen,
Dorés,
Eerstelingen, Gloria´s, Frieslander,
Iréne, Bindjes,Eigenheimers etc.
Jan-Piet Stut op zijn schillenkar.

Mark en Richard hebben het werk van hun ouders in de loop der jaren overgenomen. Zeker na
hartinfarcten van Jan en Ria drongen hun zoons erbij Jan op aan om een stapje terug te doen.
Dat doet hij ook eind deze maand. "Ik wordt 65 bovendien ben ik dan 45 jaar getrouwd en 50
jaar in de aardappelhandel. Mooi moment, vinden de jongens. Zelf weet ik het niet. Als ze niks
hadden gezegd was ik er gewoon mee doorgegaan."

Jan en Ria Stut en hun zoons Mark en Richard

