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Drinken vroeger en nu 

Loop eens langs het schap in de supermarkt waar frisdranken staan uitgesteld, gevolgd door 
de sappen. En aan de andere kant weer terug? Waar de wijnen, bieren en andere 
alcoholische dranken staan. Wat een keuze, onvoorstelbaar. Dan zijn we er de afgelopen 100 
jaar wel op vooruitgegaan. Alhoewel, of het nou zo gezond is allemaal... 
Het Voedingscentrum adviseert het bij water te houden, omdat overal suiker in zit. Niet een 
klein beetje suiker, maar heel veel. Zelfs sap, bij voorkeur zelfgemaakte sapjes, smoothies of 
de zogenaamde slowjuces zijn dan wel gezond vanwege de vitaminen in het groente en fruit, 
ook hier zitten veel vruchtensuikers in.  
Onderstaand een afbeelding van het voedingscentrum. Doe er je voordeel mee zou ik 
zeggen. 
 

 
 
 

Dranken van vroeger 
 
Nou, niet dat het drinken vroeger allemaal zo gezond was. Tegenwoordig vinden we dat 
water het beste drankje is om te drinken.   
Maar vroeger was water niet zo’n vanzelfsprekend drankje als nu. In bepaalde streken, op 
het platteland bijvoorbeeld, was water schoon en fris en geschikt om zo te drinken. Uit 
putten, stroompjes of de sloot.  



Maar in de stad, of zelfs in de dorpen, vormde het een risico om water te drinken. Veel 
stedelijk, menselijk en dierlijk afval belandde in het water. Dit was daardoor besmet met 
bacteriën en allerlei ziektekiemen. In Hoogeveen heerste rond 1860 nog regelmatig cholera 
en dysenterie, epidemieën door het gebruik van vervuilt slootwater.  
 
Anderzijds waren alle dranken die we nu hebben niet voor handen. In de eerste paar 
honderd jaar sinds het ontstaan van Hoogeveen bleef het aanbod van drankjes beperkt tot 
water, voor kinderen melk, karnemelk, koffie, thee, aangelengde siroop, vruchtensap, bier, 
wijn en een klein aanbod aan sterke dranken.  En een enkele keer mede.  
 
Mede 
 
Mede is een drank gemaakt van honing. Met name imkers maakten dit, wanneer de honing 
uit de raten geperst was moesten de raten nog schoongespoeld worden met water. Dan kon 
men de bijenwas gebruiken voor o.a. Kaarsen. Het honingwater wat hier uitkwam kon men 
laten vergisten tot een drank genaamd mede, drank van de Goden volgens puzzelboekjes. 
Honingwijn is wijn gezoet met honing, gemaakt van druiven en dus iets heel anders. 
Bovendien groeit in Nederland de druif niet zo goed, waardoor wijn duur was en alleen 
geschikt voor de rijken.   
Honing werd in Hoogeveen veel gewonnen, bijenkorven staan zelfs in het wapen van 
Hoogeveen. 
 
Bier 
 
Maar de hoofddrank was toch wel BIER. Iedereen dronk bier. Of in ieder geval, iedereen die 
zich geen dure dranken als wijn, koffie of thee kon veroorloven. Ook kinderen dronken 
dagelijks enkele liters van dit gerstenat. 
 

 



Bier wordt van graan gemaakt en samen met het gist, dat rijk is aan o.a. vitamine B, was het 
een voedzame drank. Hop werd, en wordt nog steeds, gebruikt om het bier langer goed te 
houden. Het vergistingsproces leverde een dun bier op met ongeveer 2% alcohol. Er werd 
ook wel een dik bier gebrouwen, wat meer alcohol bevatte. Thuis brouwden men een 
'scharrebier' voor dagelijks gebruik. Het werd niet gebruikt voor de handel, en bevatte een 
half procent alcohol. Daardoor kon men het ook de hele dag door drinken en dronken 
kinderen gewoon mee.  
Op zijn hoogtepunt waren er in Hoogeveen vijf brouwerijen gevestigd. Best veel voor zo'n 
dorp. 
 
 
Sterke drank  
 
Pas eind 17e eeuw kwamen er de eerste jeneverstokerijen in Hoogeveen. 
Jenever , ‘een brandewijntje met suiker’ of een citroentje? Het serveren van deze drankjes 
werd gezien als teken van vriendschap en achting. Drankmisbruik was hierbij nauwelijks aan 
de orde. Een enkeling daargelaten. Vaak waren dat dan de mensen met het armoedigste 
leven. Veen arbeiders bijvoorbeeld, wilden hun sores nog wel eens verdrinken. De kroeg in 
kon meestal maar op één dag. Op vrijdag, wanneer ze het weekgeld kregen. Er bleef dan 
vaak weinig meer over in hun loonzakje. Moeder de vrouw moest maar zien hoe ze het gezin 
te eten gaf en de andere uitgaven deed. 
 
Koffie en thee gebruiken    
 
Koffie en thee zijn beiden importproducten en waren vroeger onbetaalbaar. Alleen de 
allerrijksten konden dit kopen en showden dit dan ook graag, door het in een mooi duur 
theekitje te doen bijvoorbeeld. Thee kostte in die tijd een gemiddeld maandsalaris.  
Maar de prijs van koffie daalde als snel en verdrong bier van zijn plaats. Koffie werd in heel 
Nederland volksdrank nummer 1. 
 
Weet u nog? 
 

 Spoetnick maken van limonadegazeuse met koffiemelk en suiker.  

 Shandy, kinderbier met een half procent alcohol. Dus net zoveel als het scharrebier 
van vroeger. Shandy is nog te koop. 

 Schoolmelk, er werd aan alle kinderen een flesje, bekertje of later pakje melk uit 
gedeeld. Een proef was al gedaan in Rotterdam, eind jaren 30 maar pas in de jaren 50 
werd het in heel het land ingevoerd.  

 Koffie, al dan niet uit een mooie kraantjes kan, gezet en dan ingeschonken door een 
zeefje.  

 Thee onder de theemuts, van losse blaadjes en ook ingeschonken door een zeefje. 

 Op doordeweekse dagen, koffie in een pannetje op het gas. Om niets weg te gooien, 
werd het bewaard en opgewarmd.  

 Wanneer de koffie erg heet was werd het op het schoteltje geschonken om het te 
laten afkoelen. Dan kon je sneller weer aan het werk.  

 Wanneer je het op had en niet nog een tweede kopje wilde zette je het kopje op z’n 
kop op het schoteltje. 


