
v i n.r. Bart van Esen ( 1899-1987), Lammert van Essen 
(geb. 1926) Jannetje van Essen (geb. 1923) 
zittend: Bertha van Essen (geb. 1932) 
Gerrit van Essen (geb. 1929), 3 annig je van Essen-
Steenkamer, Cornel is van Essen (geb. 1924) 
Deze foto is achter de boerderij Meentweg 51 gemaakt 
rond 1940 

ons aanbevolen voor op- en aanmerkingen. Onze dank gaat 
uit naar de heer Lammert van Essen, die ons met materi
aal en oude foto's heeft geholpen. 

Bertie van Wijk-Blom, 
Raadhuislaan 39, 
Eemnes, tel. 14689 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15, 
Eemnes, tel. 89849 

Na een interview met de heer G. Elsinga, Molenweg 8, 
Eemnes, ontstond onderstaand artikel. 

Van boerderi,i( t je) tot 't meest geliefde win
keltje van Eemnes 

Wat een ramp! In 1883 werd bij alle koeien van Gijs Blom 
mond- en klauwzeer geconstateerd, zodat alle 14 beesten 
afgemaakt moesten worden. 
Maria Ridder, grootmoeder Blom, had gelukkig een zake
lijke instelling en zei:'niet bij de pakken neerzitten 
Gijs, we gaan ballen maken, zwarte balletjes.' En de 
daad bij het woord voegend begon ze inderdaad koffiebal-
letjes te maken, waarmee grootvader met recht de boer 
op ging. 

Het was in die tijd bij de boeren namelijk de gewoonte 
om in plaats van suiker zo'n lekkernij in de mond te ne
men. Je liet dan de koffie over het balletje gaan, zo
dat je een heerlijke smaak in de mond kreeg. 
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Molenweg 8, de woning van de familie Elsinga.De deur 
was de ingang van het bekende winkeltje. 

Eén zo'n exemplaar was zelfs genoeg voor 2 kopjes! 
Zo trok grootvader Blom dus elke ochtend te voet de pol
ders door,om in Eemdijk de balletjes aan de 'boer' te 
brengen en dat sloeg in! Weldra had hij zijn eigen bal-
lenwijk. 

Totdat ze op zekere dag in Eemdijk vroegen :'zeg makker 
waarom verkoop je ook geen suker , zeep en koffiestroop' 
wat zou dat makkelijk zijn.' 

Thuisgekomen werd het met z'n vrouw besproken en ja hoor 

ze was enthousiast. 
Alles werd ingekocht en al spoedig liepen de zaken prima. 
Zo goed zelfs, dat de wijk uitgebreid werd tot Bunscho
ten en Spakenburg. Er kon nu ook een hondekar worden aan
geschaft, kort daarna gevolgd door een huifkar. 
Zo ontstond dus. het kruidenierswinkeltje. 

Nu had fammert, de zoon van Gijs in dienst Anne Elsinga 
uit Kommerzijl (Gr) ontmoet. Ze werden dikke vrienden, 
Anne ging nogal eens met Lammert mee naar huis, ontmoet-
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te daar Wim (Willemien) Blom, zuster van Lammert en 
werd tot over z'n oren verliefd op haar! 
Toen Lammert het winkeltje van zijn vader overnam kwam 
Anne bij hem in de zaak. Er veranderde heel veel in de
ze periode. Lammert had de wijk Baarn, Eemdijk, Bun
schoten, Spakenburg, Anne breidde de zaak uit naar La
ren, Blaricum en de Gooise kant van Eemnes. Later kre
gen ze er nog een winkeltje bij op de Streefoordlaan, 
nummer 17 maar dat werd meer gebruikt als opslag
plaats, de zaak bleef van beiden. 
Grappig is ook te vermelden, dat er in die tijd al ge
pingeld werd. De boeren wilden zoveel mogelijk geld 
voor hun eieren zien te krijgen, betaalden daarom niet 
met ping ping, doch met eieren, zodat Anne en Lammert 
met recht eieren voor hun geld kozen. Deden ze dit niet, 
dan hoefden ze niet meer terug te komen! 's Zaterdags 
ging Anne dan met de auto (hij had intussen een Ford 
kunnen aanschaffen) naar Hilversum om daar de eieren 
aan de banketbakkers te verkopen. 

Ze zeggen wel eens, die goeie oude tijd, maar 't was 
wel ploeteren. Vijftien uur per dag werken, geen vakan
ties, geen geld in de beurs, doch bergen eieren die je 
dus maar weer aan de banketbakkers moest zien te slij
ten, 't Werk was tevens hun hobby, daarom deden ze het 
toch met enorm veel plezier. 

Op dertienjarige leeftijd kwamen de zoons Jan en Gijs 
Elsinga, zo van de schoolbanken, de zaak versterken. 
Ze kregen eenmandfiets en gingen pionieren. Om meer 
klanten te werven zorgden ze dan voor een leuke aan
bieding bijvoorbeeld: 
1 pond zachte zeep voor ƒ 0,25 
1 pond prachtige koffiebonen voor ƒ 0,25 
1 kilo rijst voor ƒ 0,25 

10 eieren voor ƒ 0,25. . 
'Met de zenuwen in je keel belde je dan als jochie in 
korte broek bij zo'n villa aan, maar 't ging prima, 
aldus Gijs. " t Leuke was ook, dat er een vertrouwens
relatie ontstond met de klanten, je deelde lief en leed. 
Ze waren de hele dag op pad, kwamen om 18 uur tuis 
ainqen vlug een hapje eten, om daarna weer op t fietsje 
naafHilversum te gaan, waar ze een middenstandsoolei-
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ding volgden. Thuisgekomen om + 22 uur werd er nog snel 
een bord havermout naar binnen gewerkt en doken daarna 
vlug in bed. 
Vakantie was er dus niet bij. Gijs heeft het één keer 
geprobeerd, maar na drie dagen lag er al zoveel werk op 
hem te wachten, dat hij dat maar nooit meer heeft ge
daan. 

't Is natuurlijk waar, je was niet alleen kruidenier, 
doch tevens inkoper, verkoper, boekhouder organisator 
en had de zorg voor de verpakking. 
Gedurende de oorlog was er niet veel, alles was op de 
bon.Dat was een heel werk, 's avonds al die bonnen tel
len. Daar ging je dan mee naar 't distributiekantoor in 
Baarn, kreeg daarvoor coupons, waarmee je weer naar de 
grossier moest gaan. Maar ja, de Duitsers gaven wel bon
nen uit, maar de artikelen ontbraken, zodat er mensen 
waren die mopperden op de gebroeders, terwijl zij er 
niets aan konden doen dat er niet genoeg kruideniers-
artikelen waren. 

Het uitdelen van het Zweedse wittebrood was een feest, 
's Morgens vroeg stonden de mensen al in de rij om hun 
portie te bemachtigen. 

In 1964 mochten ze ook drogisterijartikelen gaan ver
kopen, en het hiervoor benodigde diploma werd behaald 
door Jan. Ze verkochten van alles, neusdruppels, pijn
stillers tot pillen om te poepen en snoepjes om te 
snoepen toe. Op een dag kwam er een leuk boerenjochie 
binnen, petje schuin op z'n bol en zei:'ik moet een 
tube zalf hebben', maar wat voor zalf wist hij niet en 
hij had ook geen briefje bij zich. Gijs dacht, laat ik 
hem maar een briefje meegeven. Broer Jan echter vroeg 
onverwachts:' is 't voor je voader of je moeder?' 
'Voor m'n voader en hij stopt het altijd in z'n kont.' 
Dat was duidelijk, 't moest dus aambeienzalf zijn. 
Veel plezier hebben ze aan de kinderen, de zogenaamde 
snoepkinderen beleefd. De kinderen op hun beurt waren 
gek op 't winkeltje, waar ze bijvoorbeeld rustig 5 mi
nuten mochten zoeken naar de mooiste kleur lollie van 
5 cent. 

Ze vonden het zo erg dat 't winkeltje zou verdwijnen 
dat ze naar 't gemeentehuis wilden gaan om te vragen 
of het nog een jaar open mocht blijven! 
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foto van 't winkeltje 

Eén van de laatste dagen kwamen er nog een paar kinde
ren een plantje brengen. Gijs vroeg:'Mocht dat wel van 
je moeder?' 
'Ja hoor, we hebben het uit onze eigen spaarpot betaald 
en 't kostte twee gulden.' 
'Prachtig.' 
Ook als hij vertelt over de twee kinderen die een ons 
besneden kaas kwamen kopen stralen Gijs zijn ogen nog. 
Ja 't was een mooie tijd, maar het was ook fijn om na 
precies honderd jaar 't winkeltje te sluiten en de vrije 
tijd geheel te kunnen besteden aan de vele hobby's die 
ze beiden hebben. 
Jan is dol op lezen en vreemde talen. 
Gijs is een klusser kookt graag, tuiniert en is ver
woed amateurfotograaf. Denk maar eens aan de prachtige 
ansichtkaarten van Eemnes, door hem gemaakt, 
't Was en is nog steeds een fantastisch stel mensen en 
nog altijd graag gezien in Eemnes en omgeving. 

Henriette Liscaljet. 
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