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De heer H.C. Eek vertelt,
De heer Eek is geboren in 1901 in de Kerkstraat waar zijn
vader een café annex boerderij had.
'Wij woonden vroeger in de Kerkstraat waar nu Dr. Hoekstra
woont. Verschillende mensen uit de buurt kwamen naar ons toe
om een litertje melk zo uit de uier te kopen. Wij hadden n.l.
een boerderij.
In + 1904 begonnen ze huizen te bouwen aan de Laarderweg
bij het Kerkhof. Dat was onze kans! 's Morgens trok mijn
zuster er met de melkemmer, inhoud 10 liter, op uit om de
melk daar uit te venten. Weldra had ze aan die 10 liter al
niet genoeg en ging ze met het juk op de schouders op stap.
Bij elke klant moest ze dan het juk los haken, de emmers
op de grond zetten en de melk uitschenken. Spoedig echter
was ook 20 liter niet genoeg om iedereen van melk te voorzien
want ze bouwden maar door.
Om haar niet helemaal terug te laten lopen naar de Kerkstraat, nam ik de transportfiets, zette daar een bus melk op
en reed naar haar toe om de emmers weer te vullen.
Zo is het eigenlijk allemaal begonnen.
Na de lagere school moest ik eerst een paar jaar m n vader
helpen op de boerderij. Pas een jaar of 3 later begon ik
melk uit te venten. Iwee bussen melk met elk 30 liter voor
op en een houten kistje achterop. Een soort fietstas was
dat dus. Aan de ene kant stonden de flessen pap, aan de
andere kant lagen de pakjes boter en margarine. Ja, vóór
de oorlog bestond er al margarine.
Donderdags kreeg ik van de fabriek altijd 40 liter karnemelk om uit te venten. Het was nl. vrijdags voor de katholieken vastendag en dan aten ze karnemelkse pap, karnemelkse rijst of zoiets.
Zeventig jaar geleden kocht ik de eerste bakfiets van Goos
Magen. Ik zette er, bakken en rekken in, dus dat was een
hele vooruitgang. Het grote voordeel van de bakfiets was,
dat hij drie wielen had, zodat je hem overal langs de kant
van de weg kon zetten. Zou je nu niet meer kunnen doen, ze
rijden je zo ondersteboven!
Je kon met de transportfiets niet overal oo de dam komen,
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dan moest je hem tegen een sparreboompje zetten. Ja, er
stonden toen nog allemaal sparreboompjes langs de sloot aan
de taarderweg tot aan de gracht toe.
Tweemaal is m'n bakfiets verongelukt. De eerste keer was e"
een paard op hol geslagen bij het Tolhogie. De kar vloog
tegen de bakfiets en deze ging over de kop de bagger in.
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Rampzaliç.
De tweede keer hadden een paar kinderen de rem er af gehaald
en vloog hij weer op de kop de sloot in. Verschrikkelijk
was dat, de melk lag onder in de sloot, alles onder ; t kroos
en dat op zaterdagavond!
De mensen bleven wel staan kijken, maar niemand stak een
poot uit om me te helpen, 'k Moest wel mooi zelf de modder
in om dus op m'n eentje de bakfiets uit de bagger te trekken .
Eerst alles schoonmaken, daarna weer naar Kooi in Blaricum
om melk te halen, want de klanten moesten toch hun melk
hebben. Om 11.oo uur 's avonds liep ik nog te venten! tjonge
tjonge, dat was me wat.

Henk Eek op pad met de bakfiets
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Later kreeg ik een autootje, daarna een bestelwagen en werd
de rijdende melkwinkel uitgebreid. Toen m'n zoons me kwamen
helpen werd het een Volkswagenbus, nog later hadden we er
zelfs twee! 3ertus ging naar alle klanten aan de Wakkerendijk, ikzelf naar de Laarderweg, Kerkstraat, Molenbuurt,
Blaricummertollaan tot voorbij Jachtlust, de Veldweg en
later ook de Noordbuurt.
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De klanten kreeg ik vaak via de huizenbouwers. Deze waarschuwden me als er weer een gezin in Eemnes kwam wonen. Ik
ging er dan op af, of schreef een net briefje met de vraag
of ik de klandizie mocht,
Waren de nieuwe inwoners gereformeerd, dan ging het wel
eens verkeerd, want den pikte de concurrent ze in.
In 1963 namen mijn zoons de rijdende zaak over. ten paar
jaar later kochten ze grond aan het Torenzicht en begonnen
de Vivo. Tegenwoordig Super genaamd vanwege het Unigrodom
van de Heer T G . v. L. oftewel 't cat van Laren. U ziet,
we noemen noo steeds geen namen! (Mac.
([ " niet van de heer
Brinkman.)
Nu zal ik nog iets over vroeger vertellen. Zoals je van de
bakker een krentenbrood cadeau (present) kreeg, kreeg je
van de melkventer een Paaslammetje cadeau. Toen weg nog in
de Kerkstraat woonden, maakte m'n moeder ze al zelf. Ze nam
dan het houten vormpje,deed er boter in en sloot het vormpje
met twee pennetjes. Daarna gebruikte ze gitjes van haar jak
voor de oogjes. Later werden dat kanarie-zaad-ogen, 2 palmtakjes in de oren, 'n takje in 't bekje, 't staartje was
een dubbel takje, een rood lintje om 't halsje en klaar
was het Paaslammetje van boter. Later maakten we er wel
zo'n 500 en moesten de mensen ze betalen.
Voor de oorlog maakten we ook zelf limonade. Daar hadden we
een speciale limonade-machine voor. Daar ging citroenzuur
in, suiker, kleurstof en koolzuur. Dan maar tegen de druk
inpompen. We hebben zelfs nog limonade gemaakt in knikkerflesjes.
Daar kan ik nog een leuk verhaaltje over vertellen.
Mijn vader had namelijk ook een café, waar de boeren na de
landverhuring een biertje, borreltje of limonade kwamen
drinken. Ze kwamen uit Huizen, Laren, Bunschoten, Spakenburg.
Op een dag vroeg een Bunschoter om een flesje limonade. Goed.
m'n vader maakte er één open, waarna hij, de B. vroeg hoeveel het eigenlijk kostte. 'Vijftien cent' zei m'n vader.
'Dat is me te veel, doe dan de knikker er maar weer op.'
Maar dat ging natuurlijk niet, want die knikker deed je
na het vullen in 't flesje en werd dan door de druk van
het koolzuur in de rubberen ring gezogen. Wilde iemand
een flesje limonade, dan werd de knikker er met een houtje
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uitgehaald. Ja, een flesje limonade kostte ƒ 0,15 in die tij
en een borrel ƒ G,G7 cent.
Mijn vader had al het agentschap van Amstel bier, daarna
ik, mijn zoons en nu heeft mijn kleinzoon Ronald die nu de
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Door 't fabriceren van de limonade hadden we elke week wei
100 pond suiker nodig. De eerste oorlogsjaren kregen we ook
nog die suiker en dat kwam goed van pas, want daar konden
we mee ruilen. De kinderen waren toen nog klein dus ruilden
we bijv. suiker tegen luiers. Ik heb zelfs suiker tegen
een manchester broek geruild, want die droeg ik vroeger
ai 1.1JU.

In de oorlog deed iedereen wel eens wat God verboden heeft,
't Is zo lang geleden dus ik kan het best vertellen.
Zo verkocht ik taptemelkbonnen aan een melkboer in HilverHKE- 67

sum voor ƒ 0,20 per stuk. Ik betaalde ƒ 0,25 voor een
liter melk wan de boer, dus die melk kostte mij slechts
ƒ 0,05. De mensen die taptemelkbonnen hadden kregen van
mij volle melk voor ƒ 0,25, zodat ik ƒ 0,20 aan een liter
melk verdiende.
Soms iMerd er met de melk geknoeid, deden ze er water bij.
Daarom waren er controleurs aangesteld. Werd ik toch op
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//enk Eeic verkoopt
losse
melk
zijn
klanten
aan de Veldweg.
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een dag aangehouden! Maar 't was een goeie controleur hoor.
Hij nam melk uit de emmer waar de goeie melk in zat en
vroeg: 'Hoe kom jij aan die koeiemelk?' Ik heb het hem
eerlijk verteld, waarna hij zijn flesje weer leeg gooide
in de emmer en het opnieuw vulde met taptemelk uit de
fabrieksbus. Hij vond het toch wel goed, dat ik die melk
aan de mensen verkocht. Toch dacht ik
, als ik weer
eens aangehouden word laat ik me vallen en de melk erbij!
Er was in die tijd iemand die de bonnen voor mij naar
Baarn bracht. Als hij terug kwam zei hij altijd:'ik heb
zo lang moeten wachten, dat ik maar een kop koffie genomen heb.' Dat kostte ƒ 0,25. Maar
hij zei dat ook
tegen de andere negen winkeliers waar hij de bonnen voor
weg bracht, dus had hij 10 x ƒ 0,25 'verdiend'.
In de oorlog heb ik ook voor m'n eigen gezin boter gekarnd
Dan liet ik eerst de melk zuur worden, bracht het op
temperatuur, nam een stok met onderaan een plankje met
gaatjes en dan maar op en neer bewegen. Dat duurde + 20
minuten. Daarna kijken of de karn gaar was n.l. of de
boter korrelig was. Dan even laten staan om af te koelen
en vervolgens werd de boter er dan met de boterspaan, dat
is een platte houten lepel, afgeschept.
Daarna zeven, goed de karnemelk er uit persen, want anders
wordt de melk snel ranzig.
Wij hadden thuis in de Kerkstraat zeven koeien, niet veel,
maar mijn vader had allerlei bijbaantjes. Hij was dus
boer, caféhouder, agent van de Amstelbrouwerij en waagmeester.
Als de slagers en particulieren vroeger een paar varkens
kochten van de boer, moesten ze eerst gewogen worden en
dat deed mijn vader dus ook. Hij was zelfs een door de gemeente beëdigd waagmeester.Had hij het varken gewogen dan
schreef hij een waagbnefje, waar dus het gewicht op stond,
gaf dat aan de boer
waarop deze het weer aan de koper
doorgaf. Je had vuil gewicht en schoongewicht, dit laatste was natuurlijk het gewicht van een geslacht varken.
Mijn vader woog ook het hooi, hij heeft wel 1000 schepen
hooi gewogen aan de vaart. De boeren kwamen dan met hun
hooi naar de Eemnesser haven. Mijn vader had twee grote
schalen, die van de gemeente waren. Die werden bij de haven oeplaatst. Hij nam een kruiwagen mee, waarop wel 50
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gewichten stonden. Het hooi van de wagen gooiden ze op
de grote schaal en op het kleine vierkanten schaaltje
werd
100 pond aan gewichten geplaatst. Er werd dan
hooi toegevoegd of afgehaald totdat de zaak in balans was.
We haalden vroeger ook wel eens schandaligheid uit hoor,
deden ruiten tikkertje, of een beurs aan een touwtje, zodat de mensendachten dat ze een beurs gevonden hadden.
Een keer hebben de grote jongens iets prachtigs uitgehaald.
Na de avondschool stonden ze met z'n allen bij de Lindeboom iets uit te broeden. Ja, daar hadden ze het. Ze
gingen bij 21 boerderijen de pompestaart van de pomp
halen en die zetten ze allemaal om de Lindeboom heen. De
volgende ochtend miste de één na de andere boer zijn
pompestaart en konden ze natuurlijk geen water pompen. Totdat
ze ontdekten dat ze allemaal om de Lindeboom heen stonden!
Dat was me wat, want alle pompestaarten waren verschillendHet duurde dan ook een hele tijd, voordat iedereen weer
z'n eigen pompestaart terug had.
Ja, dat was leuke schandaligheid, tegenwoordig is het niet
altijd leuk meer.'
Alzo sprak de wijze Heer Eek en hij heeft nog 't grootste
gelijk van de wereld ook!
Henriette Liscaljet.
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Een schippersfamilie in Eemnes.
Om de geschiedenis van de familie Van IJken te volgen gaan
we terug naar het jaar 1761 en verplaatsen we ons naar
Zwartsluis. Het is in dit jaar dat de op dit moment oudste
met zekerheid bekende stamvader van deze schippersfamilie
in Zwartsluis voor het eerst genoemd wordt.
Dit was:
I
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