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Schenkingen 

Ontvangen van het Streekarchief voor Gooi- en Vecht
streek, de volgende boeken: 

Dr. A.C.J. de Vrankrijker 
'Het Goois Natuurreservaat' 

Dr. W. Sleumer Tzn 
'Eemnes Randgemeente van het Gooi' 

Dr. A. Johanna Maris 
'Eemnes' 

A.t. Broer 
'Het land van Gooi en tem' 

+ een aantal exemplaren van het tijdschrift 'De Drost' 
en het tijdschrift van I.V.E.. 

In onze serie'Eemnesser oude winkeltjes!... 

De kruidenierswinkel van Elders was tot 1976 te vin
den op Wakkerendijk 206. De laatste jaren in een 
nieuw pand (206a), gebouwd ten noorden van het oude 
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pand. In dit oude pand woonde de familie Elders van
af + 1930. 
Voor die tijd woonde het gezin van Gijs Elders ver 
van de weg op Wakkerendijk 198. Na een woningruil 
met Aart Veldhuizen kwam men voor aan de straat op 
Wakkerendijk 206. 

Het echtpaar Elders-Wouters vertelt  
(Het is inderdaad een écht paar, want ze vullen el
kaar schitterend aan. Hoort, leest u maar ) 

Zij : 
Hij: 
Zij: 
Hij: 
Zij: 

Hij: 

'Z'n vader had een gezin en woonde achteraan'. 
'De Wakkerendijk ja'. 
'Maar niet waar naderhand de winkel was'. 
'Nee, ik ben geboren op Wakkerendijk 198.' 
'Vanaf de Wakkerendijk had je eerst Cozijnse, 
daarna Van Dijk.' 
'En in het laatste huisje op het pad zijn mijn 
ouders getrouwd en woonden wij: Vader, moeder 

Nieuwe kruidenierswinkel van Jan Elders, Wakkeren
dijk 206a. 
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met zes kinderen.' 

Hij: 'Mijn vader was wagenmaker en liep elke dag 
dwars door de korenvelden naar Laren waar hij 
werkte. 
Ja elke ochtend en elke avond, want fietsen kon 
hij niet. Toen werd hij ziek, verloor zijn werk 
en een uitkering bestond er nog niet, dus 
moest hij iets anders verzinnen. 

Nu had hij een broer in Hilversum wonen op de 
Groest nummer 112 en daar ging hij zijn nood 
klagen. 
Ja hoor, deze broer die daar een bakkerij en 
kruidenierswinkel had wilde hem wel helpen. 
'Gijs, je moet met kruidenierswaren langs de 
weg, maar eerst met kermiskoek.' 

Zij: 'Vroeger bakten de bakkers namelijk kermiskoek, 
ook wel bollekoek genaamd. Dat was een grote 
ronde ontbijtkoek opgesierd met bonbons, een 
blaadje, soms ook een ouweltje. 
Er stond ook iets op'geschreven',bijvoorbeeld 
uit dankbaarheid. Deze koeken gaf je elkaar ca
deau met de kermis, vandaar het woord kermis
koek. De kinderen kregen dan een paar centen 
om te versnoepen, de boerenknechts en meiden 
hun jaarloon, waren een week vrijjen daar be
stond vroeger de hele Eemnesser kermis uit. 

Eigenlijk kun je het beter koppeltjestied noemen, de 
eerste maandag na Drie Koningen begon namelijk in Eem-
land de klitstied voor de ouderen en hiermee annex 
koppeltjestied voor de jongeren, maar dat is een ver
haal op zich. 

Hij : 'Zijn broer, oud Eemnesser dus, kwam hier al
tijd zijn kermiskoeken aan vrienden en familie 
verkopen. Dit mocht mijn vader nu gaan doen. 
Hij timmerde een kist om de koeken in te doen, 
zette deze op de kruiwagen verkocht ze, 
vroeg gelijk of hij ook met kruidenierswaren 
mocht komen en zo is het allemaal begonnen. 
Op 51 jarige leeftijd is hij overleden. Eerst 
nam mijn oudste zuster de 'zaak' over, maar 
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die stierf ook al op 23 jarige leeftijd. Daar
na mijn jongste zuster, zij wilde gaan trouwen, 
dus toen ik van school kwam nam ik het over en 
zo werd Jantje kruidenier.' 

Zij: 'Intussen was het winkeltje er gekomen, trouw
den wij en moest ik de winkel in, want Jan 
moest de weg op om te horen en te bezorgen. Ja, 
ik heb 28J jaar achter de toonbank gestaan en 
dan elk jaar een kind! 

Kruidenier Jan Elders in zijn jonge jaren met de 
bakfiets 
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Ga d'r maar aan staan. Ik had het liever ook 
niet willen doen, maar daar werd vroeger niet 
naar gevraagd. 
Je moest wel en als je moet kun je alles. De 
kinderen kwamen vroeger ook vanzelf, want voor
behoedsmiddelen bestonden er toen nog niet.' 
(tacht hartelijk) 

Hij: 'Al snel werd alles te klein, het huis, de win
kel en hebben we er een nieuwe naast gezet. 
Precies tegenover het dikke torentje, waar nu 
Thijs Blom woont. 
'T was een heel gezellig buurtje hoor en een 
gezellig loopwinkeltje. Maar wel erg druk. 
Boekjes ophalen en die lagen niet klaar hoor. 
Nee, je moest alles opnoemen, suiker, zout, 
soda, havermout, snoepjes enz. en dan was het, 
ja doe maar een pondje van dit, onsje van dat. 
Ja, zo ging dat vroeger. Tegenwoordig hebben 
ze het maar makkelijk. Om 8.30 uur doen ze de 
deur open en om 18.00 uur sluiten ze de tent. 
Alles is verpakt, de klant pakt alles zelf 
en betaalt handje contantje.' 

Zij: 'Vroeger betaalden ze niet contant en moest ik 
alles opschrijven. We stonden om 5.00 uur op, 
Jan ging de boekjes klaar maken, alles moest 
afgewogen worden, in zakjes gedaan, de zakjes 
allemaal netjes dicht vouwen, ja, dat kwam er 
ook nog bij, maar daar staan de mensen tegen
woordig niet meer bij stil. Ze hebben geen idee 
hoe wij vroeger geploeterd hebben. En dan de 
kinderen nog, elk jaar één dus. Die moest je ook 

allemaal wassen en aankleden. Soms was ik er één 
aan 't wassen, rinkelde de winkelbel, dus hup 
wikkelde ik het in de handdoek en moest naar de 
winkel. Negen kinderen heb ik gehad, twee zijn 
er gestorven, dus kun je nagaan. En een stelletje 
dat het was! Ze prakkizeerden van alles, maar 
er is nooit één ongelukje gebeurd. De schilderij
en gingen van de muur, een rekje, dat hadden we 
speciaal laten maken, om de kachel, er stond 
nooit een koffiepot op tafel en zo konden ze 
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Ingang van de oude winkel van Jan Elders, Wakkeren
dijk 206. In de deuropening een nicht van de fami
lie Elders (jaren '50) 

naar hartelust spelen. Een in de wieg, een in de 
box, een op 't hobbelpaard, ja deze 'apparaten' 
waren altijd bezet, want na elke 12 à 13 maanden 
kondigde de volgende zich aan. ' 

Hij: 'In de nacht van zaterdag op zondag om 1.00 uur 
stond m'n vrouw nog matten te kloppen, want je 
wilde je huis toch ook piekfijn voor elkaar 
hebben. Ze vond zelfs nog tijd om de aanrecht in 
de was te zetten en uit te boenen, 's Zondags 
stond ze ook om 5.00 uur op om te strijken, daar
na de kinderen in 't bad, aankleden, voeden, 

HKE -121 



eten klaar maken voor de grotere kinderen en 
toch zat je weer op tijd in de kerk.' 

Zij: 'Kwam je uit de kerk, dan liep de één meer met 
een poepbroek, de ander had dit, die had dat, 
luiers verschonen en om 12.00 uur eten. Na het 
eten gingen ze even slapen, weer verschonen en 
gingen we wandelen. Een paar in de bolderwagen 
de andere lopend en zo gingen we dan met z'n 
allen naar de hei. Dat deed je óók nog met de 
kinderen. Moet je tegenwoordig komen. Zegt er 
wel eens één tegen mee 'ik had wel naar de kerk 
willen gaan, maar het is gisteravond zo laat ge
worden.' 't Kan me niks schelen of ze nu wel of 
niet naar de kerk gaan, dat moeten ze zelf weten, 
maar omdat het gisteravond zo laat is geworden! 
Dan zeg ik wel eens 'Meidje, meidje, jullie we
ten helemaal niet meer wat werken is.' 

Hij: ''s Zondagsavonds ging ik naar de schuur de was 

opstoken, 's Maandags stonden we weer om 5.00 
uur op, deden samen de was, die dan weer om 8.00 
uur aan de lijn wapperde en dan begon het lieve 
leven opnieuw.' 

Zij: 'Van die kinderen jaar op jaar kan ik nog een 
leuk verhaaltje vertellen. Op een keer kwam Jan 
op de pastorie vertellen dat er weer een dopie 
was, dan moesten ze een kaarsje en zo neer zet
ten. Hij vertelde het aan de huishoudster, die 
het weer door gaf aan de pastoor. 
'Heer Pastoor, J. Elders komt vertellen dat er 
een kind geboren is en we zondag dus weer een 
dopie hebben.' 
'Dat bestaat niet, hij is pas geweest' antwoordde 
de pastoor. Schitterend. 
En in de oorlog, al die bonnetjes op grote vel
len plakken, dat was een karwei! We hadden toen 
nog verkering. Dat was wel mooi, want dat was 
de enige vrije tijd die we nog hadden, anders 
was het altijd zo of zo laat thuis zijn. ' 

Hij: 'Ja, elk bonnetje met gluton opplakken, een vies 
werkje. Leverde je bijvoorbeeld 500 suikerbonnen 
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Eemnes Binnen 1964 
Geheel links het pand van groentehandelaar Jo van 
Oostrum (Wakkerendijk 208) 
Rechts daarvan de kruidenierswinkel van Jan Elders 
(Wakkerendijk 206a) 

in, dan kreeg je 500 kg suiker, zo ging het met 
alle bonnen. In 't begin was er nog wel genoeg 
maar later toen in 1944 alle evacué's uit de om
geving van Arnhem kwamen, niet meer. Die werden 
allemaal bij de boeren onder gebracht. De één 
had er 2, die had er 3, de ander 6, er waren er 
zelfs, die er wel 8 hadden. 

Zij: 'Toen de jongens groter werden, zo'n 12, 13, 14 
jaar hielpen ze ook mee met 't ophalen van de 
boekjes en zo. Later ging dat moeilijker, omdat 
ze allemaal doorstudeerden. En zo ze jaar op 
jaar geboren waren, raakten ze ook jaar op jaar 
verliefd en wilden trouwen, want samenwonen was 
er nog niet niet bij, dat mocht niet. 
Jan zei ik tegen m'n man 't loopt zo spaak als 
wat. Straks zijn alle kinderen de deur uit, is 
er niemand meer om te helpen, dus kunnen we blij— 
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ven ploeteren. Je bent nog geen 50 jaar, kunt 

nog makkelijk (toen wel!) een baan krijgen ergens, 

dus we doeken de winkel op. Zo gezegd zo gedaan. 

Hij: 'Ik vond een baan als magazijnbediende, daar werk 
ik nu nog twee dagen per week, dat is net leuk. 
Verder heb ik de tuin nog aan de Wakkerendijk, 
m'n hobby's, de kinderen en de kleinkinderen, 
dus ben ik nog zo druk als een klein baasje.' 

Zij: 'Je moet dus niet denken dat we de winkel van ar
moe gesloten hebben. Hij liep nog prima en ieder
een was dan ook glad beduusd. 

31 Maart 1976 werd de winkel van Jan Elders gesloten. 
U hebt kunnen lezen hoe druk Heer Elders nog altijd is. 
Een mevrouw Elders? Mevrouw Elders blijft de kloek die 
nog altijd met haar kuikens en 'kleinkuikens' bezig is. 
Ook voor dit echtpaar neem ik weer héél diep mijn petje 
af. En u? 

A. Mateuria 
TH. Liscaljetj 

P.S. Heer Elders vindt het ook zo sneu dat Heer Hamdorff 
nog steeds op de Nieuweweg staande, al jaren naar z'n 
eigen gat staat te staren! 

Beknopte geschiedenis van de familie Elders 
in Eemnes. 

De familie Elders is een R.K. familie, afkomstig van 
Hoogland. Het beroep van wagenmaker loopt als een rode 
draad door hun geschiedenis. In Eemnes komen we als 
eerste telg Jan Elders tegen. Noch bij zijn huwelijk 
noch bij zijn overlijden worden zijn ouders vermeld. 
Jan zelf geeft als zijn geboorteplaats Hoogland op. 
Zijn eerste kind wordt er gedoopt en zijn jongste 
zoon gaat daar weer wonen. 
In Eemnes begint de geschiedenis dus met: 
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