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Kennis

De kiok (in Ruhr-Duit een ude) i kenmerkend
voor het Ruhrgeied. Hier een in ochum.

Het Ruhrgeied taat dit jaar in het teken van de Trinkhalle: de
kiok. In het traateeld van de voormalige indutrieregio
kom je de miniupermarktje overal tegen. De kioken heen
een elangrijke uurtfunctie, ook al neemt hun aantal
langzaam maar zeker af.

Om ko emelk, toiletpapier of een e ier zit je in het Ruhrgeied
nooit verlegen. In de meete tadwijken vind je wel een Trinkhalle,

Verkaufhalle of ude: een kiok met op niet meer dan een paar
vierkante meter een aortiment dat zich kan meten met een
uurtuper. Naar chatting telt het Ruhrgeied tuen de 12
duizend en 15 duizend kioken, waarmee de regio relatief gezien
koploper i in Duitland. De huije zijn er in alle oorten en maten:
vrijtaand of inpandig, gemaakt van hout, eton of akteen en
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met of zonder extra’ (denk aan een ankje, loemenperk en
etenrek). Alle Trinkhallen heen echter één ding gemeen: ze zijn
het grootte deel van de dag geopend, meetal 365 dagen per
jaar. De werktijden voor de menen achter de raampje zijn lang –
niet zelden zetien uur per etmaal. ommige uden gaan al om
6.00 uur ’ ochtend open om pendelaar te voorzien van een kop
ko e en een roodje. Wat later op de ochtend halen ejaarden en
menen die hun hond uitlaten er een krant of pakje igaretten. ’
Middag komen vaak cholieren lang om fri, noep en nack te
kopen en tegen de avond melden zich menen die nog wat
ingrediënten nodig heen voor het avondeten. n tot laat in de
avond i de kiok het domein van tamgaten die te weinig drank
in hui heen of wat gezelchap zoeken.

Waterhuije
De term Trinkhalle (drinkzaal) doet geen recht aan de hedendaage
Ruhrkiok: je kunt de kleine ruimte moeilijk een hal noemen, terwijl
er je er veel meer kunt krijgen dan drank alleen. De eerte
Trinkhallen in het Ruhrgeied tammen uit de tijd van de
indutrialiering, de periode rond 1870. Omdat leidingwater in die
tijd niet drinkaar wa, leten veel areider hun dort met ier en
randewijn, met alle ongewente nevene ecten van dien. Daarom
timuleerden ondernemer en gemeenteetuurder de komt
van verkooppunten voor mineraalwater. De geouwtje kwamen
op trategiche plekken in de tad te taan: ij de ingang van
mijnen en farieken, in woonwijken en op verkeerknooppunten.
Uit koperen ketel werd tijden of na het werk heilzaam
mineraalwater gechonken en verkocht. ehalve Trinkhallen
werden de huije ook elteruden (elter = mineraalwater) of

Waerhaüchen genoemd. Rond 1900 had het Ruhrgeied zo’n
zehonderd van die ‘waterhuije’. Dat ze een terke marktpoitie
hadden, lijkt alleen al uit het feit dat pogingen van
melkfarikanten om kioken voor melkverkoop in de regio te
introduceren, milukten. Naat mineraalwater rachten teed
meer Trinkhallen augurken, haringen en kranten aan de man. De
uden werden meetal gerund door invalide areider, vrouwen
van omgekomen kompel en na de erte en Tweede
Wereldoorlog oorlogweduwen.
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De waterhuisjes in de mijnstreek waren
bedoeld om de consumptie van bier en
brandewijn tegen te gaan
Ten tijde van het Wirtchaftwunder groeide het aantal Trinkhallen
in het Ruhrgeied getaag. De kioken peelden in op de
toegenomen welvaart en de vraag van de Duite conument naar
merkartikelen. Het aortiment werd uitgereid, onder meer met
igaretten, fridrank, zoetwaren en tijdchriften. In de jaren 60
zakte de groei van de uden in. Door de kolen- en taalcrii
moeten veel mijnen en hoogoven luiten, met al gevolg dat de
Trinkhallen die daar dichtij lagen, hun klandizie grotendeel
kwijtraakten. Tegelijkertijd pro teerden de kioken van de komt
van centraal gelegen upermarkten: ze namen de rol van
uurtuper over die het niet konden olwerken door de
groeiende chaalvergroting in de detailhandel. De Trinkhallen
waren klein, exiel en – ander dan de ret van de retail – niet
geonden aan eperkte openingtijden. Dat laatte i lang een
concurrentievoordeel geweet, want pa vanaf 1996 zijn de
winkeltijden in Duitland geleidelijk vrijgegeven. Nu moeten de
kioken echter de trijd aangaan met 24-uurhop ij
enzinetation, en upermarkten die tot middernacht open zijn.
ommige Trinkhallen ieden daarom diepvriepizza’, fatfood en
extra dienten (zoal ezorgen aan hui) aan.
Deondank heeft de ude nog altijd een vate plek in veel wijken
in het Ruhrgeied. Of zoal kiokkenner Franke en Niedenthal in
hun oek KiokKultur chrijven: ‘De kiok lijft een paradoxale plek.
Of het nu gaat om ingrijpende hertructurering in de tad en
maatchappij of om de overgang van een moderne indutriële
naar een laatmoderne potindutriële amenleving, ze trekt zich er
ogenchijnlijk niet van aan.’
ociaal kapitaal
Wat verklaart de lijvende populariteit van de Trinkhalle in het
Ruhrgeied? r i onderzoek naar gedaan en daaruit lijkt dat
ligging/ naijheid en gemak het hoogt coren. Ook ruime
openingtijden en gewoonte worden aangevoerd al redenen voor
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regelmatig kiokezoek. De macht der gewoonte peelt een
elangrijke rol: 64 procent van de ondervraagden geeft aan teed
dezelfde kiok te ezoeken. Ze komen er om al hun hele leven.
Veel kiokondernemer doen aan klanteninding door het
aortiment op hun vate clientèle af te temmen. Kijk dan ook
niet raar op al je ij Trinkhallen artikelen aantreft die je er niet
direct zou verwachten, zoal cheerchuim voor de gevoelige
huid, igaretten van zeldzame merken of curieuze tijdchriften. ij
enkele kioken hangt zelf een ordje met de tekt: ‘We heen
alle wat u nodig heeft. Wat we niet heen, heeft u ook niet
nodig’. 83 procent van de ezoeker geeft aan tevreden te zijn met
het aanod. Uit het uden-onderzoek lijkt ook wat klanten het
lieft aancha en: chocoladerepen zoal Kinder Chocolate en
nicker, kauwgum, Red ull, mineraalwater, Jägermeiter en
wodka. Verder zijn igaretten, ier en tijdchriften van oudher
gewild. De meete marge maken de kioken echter op candar –
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ze liggen daarom vaak goed in het zicht.

Trinkhalle in Dorten, Nordrhein-Wetfalen.

Michien nog wel elangrijker dan het economiche apect i de
ociale functie van de Trinkhalle. De kiok op de hoek i het
dorpplein van de grote tad: een ontmoetingpunt, een plek die
ijdraagt aan het door taddenker Jane Jaco (1916-2006)
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gelauwerde ‘ociaal kapitaal’ in de pulieke ruimte. ij de kiok raak
je makkelijk en vrijlijvend met elkaar in geprek; er hangt een
informele feer die je zou kunnen tperen al ‘vertrouwen zonder
verplichtingen’. Leeftijd, eroep en achtergrond doen er niet toe:
kinderen kopen noep van hun eerte zakgeld, areider luiten de
werkdag af met een iertje, terwijl kantoorlaven er hun vergeten
oodchappen doen. Voor ejaarden i de Trinkhalle de plek om
de laatte roddel uit te wielen. ommige kletkouen komen
meerdere keren per dag. Wie een kamer zoekt of zijn kat kwijt i,
moet het zeker even melden aan de man of vrouw die de kiok
runt. De udeneitzer kent iedereen in de uurt – en iedereen
kent hem of haar, om alleen ij de voornaam. en enkele
kiokondernemer geniet zelf regionale ekendheid, zoal Will
Göken, die in zijn ude in en zelf honden- en kattenvoer
verkocht. In 2012 moet zijn markante Trinkhalle – vanwege de
vele platic diereneelden op het dak van de kiok ook wel ‘Ark van
Noach’ genoemd – echter wijken in het kader van het tedelijke
vernieuwingeleid van de gemeente en.
Regionaal erfgoed
In het Ruhrgeied zijn de mijnen en hoogoven zo goed al
verdwenen, maar de Trinkhallen zijn er nog. Ze heen alle
criien overleefd en houden zich taande in de moderne 24uureconomie. Wel krijgen ze teed meer concurrentie, vooral
van upermarkten en hop ij enzinetation, waardoor hun
aantal langzaam maar zeker afneemt. ovendien: kiokeigenaren
op leeftijd die willen toppen om van hun oude dag te genieten,
vinden lang niet altijd een opvolger. Want de meete Duiter zijn
niet meer ereid om zulke lange dagen te maken voor een
inkomen dat lager i dan het minimumloon – een thema dat
vakonden regelmatig aan de orde tellen. teed vaker zie je in
het Ruhrgeied migranten en hun familieleden achter de raampje
van de miniupermarktje zitten.
Toch klagen de kiokondernemer niet: ze zijn eigen aa en
mogen hun zaak inrichten zoal zij dat willen. Op menig kiok in het
Ruhrgeied taat tegenwoordig het telecomedrijf Lcamoile,
terwijl de ene nog meer chreeuwende reclame heeft dan de
andere. Veel Trinkhallen-fan vinden dat jammer, want een échte
ude heeft drie kenmerken: een Langnee-ijvlaggetje, een
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lichtak met daarop reclame voor Coca Cola, ier of de lokale
krant en een elletje waarop je kunt drukken al de eigenaar even
niet op zijn plek zit. Uit liefde voor de kiok i in Dortmund ‘Der 1.
Kiokclu Mueum am Otwall 06’ opgericht, een clu die zich
inzet voor het ehoud van de Trinkhalle al regionaal erfgoed. In
veel Ruhrteden taan nu een of meerdere uden onder
monumentenzorg. n met teun van de regionale overheid, de
Metropole Ruhr, heeft de kiokvereniging 2016 uitgeroepen tot

da Jahr der Trinkhalle. Met artikelen in de media, culturele
activiteiten en rondleidingen lang kioken wordt een lofzang
geracht op de kleine, maar o zo elangrijke icoon van het
Ruhrgeied.
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Kioken uiten het Ruhrgeied

In de 13e eeuw waren er al kioken in Perzië, India en het Ottomaane rijk.
Ander dan nu waren het een oort tuinhuije in parken, edoeld om uit
te ruten. Al het warm wa, kwamen er in de paviljoentje vruchten en
dranken op tafel. In Turkije werd het aortiment van de kioken
uitgereid en kwamen ze ehalve in parken ook in teden voor. Het zijn
ook de Turken geweet die de kiok in de 16e eeuw in uropa heen
geïntroduceerd, in Wenen om precie te zijn. Daar werden de geouwtje
later Taaktra k genoemd, ook al wa er meer te koop dan taak. Vooral
in Zuid- en Oot-uropa vind je tegenwoordig nog veel kioken met een
verkoopfunctie, veelal gepecialieerd in nack, kranten of loemen. Ze
heen het niet makkelijk in het veranderende winkellandchap. Zo taan
de kioken in lovenië terk onder druk. Om de legendariche K67-kiok
– een modulair exemplaar van platic uit de ocialitiche Tito-periode –
niet te vergeten, houdt architect Helge Kühnel zelf een weite ij met
foto’ van de Yugo-kiok: www.pulicplan-architect.com/k67/. In
vergelijking met de ret van uropa i Nederland nooit echt een
kiokland geweet. Wel vinden we op veel treintation winkeltje die
luiteren naar de merknaam ‘Kiok’. De eigenaar, N tation, verwijt
daarmee naar het kleine winkelaortiment en hoopt natuurlijk dat ze
uitgroeien tot een ontmoetingpunt.
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De legendariche K67-kiok: een modulair exemplaar van platic uit de
ocialitiche Tito-periode.
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