
Maallust en Kaaslust- Een avondje uit met de buurt

Vrijdagavond rond een uur of zeven... plotselinge drukte bij het pleintje. Diverse auto’s stoppen en 
uit alle richtingen komen er buurtbewoners aanstappen, zichtbaar goed geluimd.

Je ziet enkele voorbijgangers verwonderd kijken. “Wat zou hier nou aan de hand zijn ? Wat doen al 
die mensen hier rond dit tijdstip?” 

Wij wisten het natuurlijk maar al te goed. We gingen op weg naar “Hollands Siberië”, want zo werd 
Veenhuizen vroeger ook wel genoemd. Vanaf het begin van de negentiende eeuw werden 
duizenden bedelaars, landlopers, weduwen en wezen naar dit – voor het westen van Nederland – 
verre oord gebracht.

Generaal Johannes van den Bosch was de grote man achter een initiatief om kansarme mensen/ 
gezinnen een tweede kans te bieden op een beter leven. Hij richtte hiertoe de Maatschappij van 
Weldadigheid op, waarbij tucht en orde voorop stonden. Vorig jaar is dat op treffende wijze nog 
uitgebeeld door de theatervoorstelling “Het Pauperparadijs”, opgevoerd op het terrein van de 
voormalige kolonie.

Je kunt de stichtelijke teksten, waarbij “arbeid adelt” en dergelijke frases ook nu nog zien op de 
diverse gebouwen, die op het terrein staan. Het is op zich al de moeite waard om daar eens een 
kijkje te gaan nemen. En voor degenen, die de sfeer van toen echt willen proeven, rijdt er ook een 
oude “boevenwagen rond, waarmee je over het hele complex en daarbuiten een leerzame en 
interessante toer kunt maken onder begeleiding van een gids.

Over proeven gesproken, één van de gebouwen heet Maallust, gelegen op het voormalige 
industriecomplex .De huidige brouwerij en het proeflokaal bevinden zich nu in de vroegere 
graanmaalderij. Daar aangekomen werden we in twee groepen verdeeld en de rondleidingen en 
proeverijen konden beginnen. Frederik de Jongë had alles voor ons georganiseerd en het liep 
allemaal prima, waarvoor dank Frederik.



De ene groep kreeg een rondleiding door de brouwerij en vanzelfsprekend konden we ook een paar 
lekkere biertjes van Maallust proberen, variërend van licht bier tot een meer zwaardere jongen 
(Maalllust Tripel van 8,7 %). We kregen veel tekst en uitleg over de manier waarop het bier wordt 
gebrouwen en de distributie ervan naar de slijterijen. Het bier is dus niet te koop in de supermarkt!



De andere groep ging onder leiding van Jan Craens
naar de kaasmakerij. Hij vertelde ons, dat de
gebouwen in desolate staat verkeerden, toen ze het
plan opgevat hadden er iets leuks en karakteristieks
mee te doen . Die zuivelfabriek was in 1908
gebouwd maar kennelijk heel slecht onderhouden.
Nu is het weer tip top in orde en dient dus als
kaasmakerij en proeverij en je kunt er natuurlijk ook
zeer speciale kaas kopen. Enkelen van ons hebben
dat aan het eind van de rondleiding ook gedaan. We
konden een stuk of zeven verschillende kazen
proeven en dat hebben de meesten van ons dan ook
met alle plezier gedaan.

Echt de moeite waard om – als je deze 
avond om één of andere reden gemist 
hebt – een keertje te bezoeken. Jan 
vertelt heel enthousiast en hij is een 
echte kenner.

Aan het eind van de avond kwamen we 
weer samen in de brouwerij en we 
hebben nog een paar lekkere biertjes 
gedronken in een zeer gezellige sfeer!

Nogmaals , een echte aanrader daar in 
Veenhuizen om een bezoekje te brengen.

Koos Fidder


