
In onze serie: "Oude Eemnesser, 

is deze keer mijn gast de heer E.J. (Elbertus 
Johannes) Tak, roepnaam Bart, uit Spakenburg. 
Meneer Tak is geboren op 13 november 19 37 als 
zoon van Theodorus Anthonius Tak uit Blaricum 
en Petronella Maria Eek uit Eemnes. De fami
lie^ Tak was in het gelukkige bezit van een 
café, gelegen aan de Laarderweg nummer 128 en 
daarover wil meneer Tak graag het een en 
ander vertellen. 

ï 
Bart Tak, zoon van Dirk Tak en Nel Eek. Hij woonde 
jarenlang bij Café Tak op Laarderweg 128. 
Foto uit 1987 

"Het was een echt ouderwets bruin café. Vader 
heeft het volgens mij na zijn huwelijk in 
1926 overgenomen van ene meneer Riggeling die 
er een schildersbedrijf bij had. Mijn vader 
was paardenkoopman, hij zat dus altijd langs 
de weg, zodat mijn moeder de caféhoudster 
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was. Bovendien had ze drie kinderen te ver
zorgen maar dat was geen probleem. Ze was het 
van huis uit gewend, want haar vader Jan Eek 
woog het hooi voor de boeren, had zelf wat 
koeien dus haar moeder moest ook voor de 
kinderen zorgen en het café in de Kerkstraat 
runnen. (Kerkstraat 5.) 

Als je vanuit Eemnes richting Laren rijdt en 
je gaat voor het pand Laarderweg 128 staan, 
was aan de oostkant ons woonhuis en de oprit 
naar de tuin achter het huis waar de houten 
paardenstallen stonden. Na de oorlog zijn 
deze stallen afgebroken en heeft Van Lier, de 
aannemer, er een nieuwe stal gebouwd. Het 

Links: Café Tak op Laarderweg 128, 
Foto van ± 1965 
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Burgemeester en Wethouders van sfti 

'.gezien een op ID «jftLU wm»ft<r 

verzoekschrift van 
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Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

M»SSA><w^ Oe Burgemeester, 

Plaatsruimte, bestemd voor 
aanteekeDingen ea wijzigingen 

«̂—•»-» ie CU.O!./g»».. 

Ver lening van v e r l o f om de verkoop van alcoholhoudende 
en andere dranken (1925) 
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leuke van die stal was dat hij gebouwd werd 
met de stenen van de startbaan van vliegveld 
Soesterberg, dat gebombardeerd was. Die stal 
staat er heden ten dage nog en wordt nog 
steeds door Evert v.d. Lip gebruikt. Aan de 
achterkant hadden we een grote woonkeuken en 
de plee. Aan de westkant stond het café met 
daarin onder meer het biljart dat op ouder
wetse manier verwarmd werd. Onder het biljart 
stonden namelijk twee houten groentekisten 
met daarop twee 4-pits petroleumstellen, die 
dag en nacht brandden. Dit omdat de lei waar 
de biljartballen op rollen warm moet zijn. 
Een toilet was er niet. Daarom had vader een 
stukje struikgewas naast het café afgeschut 
en dat deed dienst als latrine voor de stam
gasten. 

Het leuke van mijn moeder was dat ze zelf het 
bier tapte. De leverancier hiervan was oom 
Henk Eek. Hij bracht zo nu en dan een groot 
vat dat op een stoel gelegd werd om het bier 
een paar dagen te laten rusten. Daarna draai
de moeder de dop er af en hevelde ze het met 
behulp van een rubberen slang over in de 
flesjes. Moeder gebruikte er van die groene 
Grolsch flesjes voor die ze eerst in een 
grote teil zeepsop gewassen en vervolgens 
gespoeld had. Het was altijd mijn taak om de 
flesjes met een beugelsluiting dicht te doen 
en ze in houten kistjes te zetten. 
Tot 27 november 1954 hadden we een Verlofzaak 
dus we mochten geen sterke drank verkopen 
maar moeder deed het toch want er was veel 
vraag naar. Uit grote mandflessen jenever 
maakte ze maatjesflesjes, twee maatjes, drie 
maatjes, vier maatjes en die gingen als warme 
broodjes over de toonbank. Het is één keer 
fout gegaan. Op zekere dag ging Teus Poort 
dronken bij ons de deur uit en werd hij bij 
de grenspaal aangehouden door Ponne de poli
tieagent. "Waar kom jij vandan?" "Ik ben in 
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Martha Otten getrouwd met Bart Tak. Woonde o.a. op 
Wakkerendijk 186, tegenwoordig in Bunschoten 

het café van Dirk Tak geweest." We kregen een 
tip dat Ponne naar ons onderweg was. Ik lag 
al op bed toen moeder plotseling boven kwam 
met haar armen vol jeneverflesjes die ze 
allemaal bij mij onder de dekens stopte. 
Ponne kwam huiszoeking doen maar kon niets 
vinden. Hij wist wel dat alles verstopt was 
hoor, want het was een oude buurman van ons 
die zelf ook graag een borreltje lustte! 
Moeder had een grote kring vaste klanten.De 
woonwagenbewoners die tegenover ons op de 
grens Eemnes-Laren woonden, boeren uit Laren 
die elke zondag na de Hoogmis kwamen kaarten 
zoals Tijmen Doosje de broer van Jan Smit de 
kunstschilder, Steffen Bon, Evert Verheul, 
Piet Bijl, Oh dat was een echt dorpsfiguur 
schitterend. Verder de mensen bij ons uit de 
buurt en niet te vergeten de generatie Spa
kenburgers die naar het voetballen in Huizen 
ging en op de terugweg bij ons op kwamen 
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steken. 
Als de Laarder boeren in de zomer naar de 
polder gingen om te hooien kwamen ze op de 
terugweg ook bij ons een opstekertje halen. 
Dat was zo leuk. Ze hadden nog van die ouwe 
dubbele wagens met ijzeren wielen. Dan hadden 
ze er twee aan elkaar gekoppeld die barstens 
vol hooi zaten en dan stonden al die wagens 
met prachtige paarden ervoor allemaal achter 
elkaar op de Laarderweg, dat was zo'n bijzon
der mooi gezicht. 

Het bier moest in de zomerdag natuurlijk 
gekoeld worden, er waren nog geen koelkasten 
dus gebruikten we er van die ruwe palen ijs 
voor. Deze palen werden door Majoor van de 
Dirft in Laren gebracht, hij verkocht ook 
kolen, daarom was z!n bijnaam Jan Warm en 

Dirk Tak, paardenhandelaar en caféhouder op Laarderweg 
128, hier aanwezig bij een prijsuitreiking in Laren op 
het kermisterrein 
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Koud, grappig hè? Het ijs werd klein gesla
gen, daarna in een teil gegooid en vervolgens 
werden de flesjes bier er bijgedaan. Op deze 
manier hadden we toch koud bier in de zomer. 

In de oorlogsjaren hadden we stroom van ac
cu's. Achter ons op de Nieuweweg woonde Siem 
Nagel de fietsenmaker en Siem had een genera
tor op het dak staan die de accu's oplaadde. 
We hadden overal kleine lampjes in huis, maar 
voldoende, zodoende was wel het hele huis 
goed verlicht. Op dinsdagavond in de vasten-
week deed de huiskamer dienst als café. Pater 
de Grève sprak dan voor de radio en alle 

Nel Eek (1899-1951). Ze was getrouwd roet Dirk Tak en 
heeft jarenlang Café Tak gerund. 
Ze was een dochter van caféhouder Jan Eek uit de 
Kerkstraat. 
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DRANKWET 

Afschrift van de akte van vergunning 

Burgemeester en wethouders van EEMHES;  

gezien een ingevolge artikel 18 der drankwet {staatsblad 1931, nr 476) ingekomen 

verklaring dd. 9 November 19 5 4 , van TAK. Thea~ 

d o r u a A n t h o n i u a - -

van beroep koopman  

wonende t e E e m n e s , l a a r derweg , nr 128 dat - ^ 
zin * * 

volhardt bij . verzoek om vergunning voor de verkoop van sterke drank 

in het klein; 

overwegende, dat de bovenbedoelde verklaring is ingediend binnen dertig 

dagen na de op 8 H o v e n b e r 19 5 4 verzonden kennisgeving, 

dat een vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein beschik

baar ia; 

dat geen der in artikel 12, eerste lid, der drankwet (staatsblad 1931, nr 476) 

vermelde omstandigheden aanwezig is; 

besluiten: 

1°. aan TAX, T h e o d o r a s A n t h o n i . u a  

voornoemd een v o l l e d i g e vergunning te verlenen voor de 

verkoop van sterke drank in het klein voor het tijdvak van 1 Pecemher.....î95 [ 

tot en met 30 April 1955 ; 

2°. de vergunning te verlenen voor de volgende locahteitt w e s t e l i j k g e 

d e e l t e v a n h e t p e r c e e l , k a d a s t r a a l b e k e n d g e m e e n t e Eem

n e s , S e c t i e A n r . 9 8 5 

van het perceel Laar derweg ? n r . 128 

welke localiteit een oppervlakte — ™—•-- van 4 2 , 62 m*. 

Plaatsruimte, bestemd 
aan tekeningen en ïvijzigli 

oo r 

E E M H E S 27 HoYenber. 19 54» 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De burgemeester, 

(get.) J . C . I . Tan Hielcerk.  

De s e c r e t a r i s , 

(get.) van Hoepen.  

Voor afschrift. 

De secrçt«>îs der gemeente EElflïES, 

Afschr i f t van de Akte van vergunning (1954) 
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buurtbewoners kwamen dan naar ons toe om naar 
de preek te luisteren, het zat elke dindsdag-
avond mudje vol. 
In die tijd kregen we ook Duitsers in het 
café. Er werd namelijk op de Laarderweg hoek 
Gooiersgracht-Noord een tankwal aangelegd en 
de moffen die daaraan werkten, lustten wel 
een schnapsje. Tegelijkertijd hadden we een 
Joodse onderduiker in huis die driftig met 
die Duitsers zat te kaarten. Die sufkoppen 
hadden gelukkig niet eens in de gaten dat ze 
met een Jood zaten te kaarten! 
Vlak naast ons woonde de familie Pais, die 
van de verkeerde kant was. Linke soep dus, 
ook zij hebben echter nooit over onze onder
duiker gesmoesd. 

Moeder is in 1951 overleden. Er kwam een 
huishoudster bij ons die ook het café voort
zette, zodat vader in de paardenhandel kon 
blijven. Vader overleed in 1976. De huishoud
ster bleef nog een jaar in ons huis wonen, 
daarna werd alles verkocht en daarmee ver
dween café Tak uit Eemnes. 

Meneer Tak, ook u weer bijzonder bedankt voor 
uw spontane medewerking aan onze 
Oude Eemnesser " 

Henriet Liscaljet 

Oproep 

Een paar weken geleden heb ik al gesprekken 
gehad met dokter P.R. Hoekstra, dokter 
Th.J.M. Beijerinck en de heer G. Elsinga. 
Toch zou ik graag nog aanvullende informatie 
over de figuur van "Snotje" hebben. Met name 
128- HK 


