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Ongehoorde Verhalen (15)
Verhalen uit je eigen leefomgeving
H. Kroon

Ut melken rond de naoorlogse jaoren
Noen we ut stukje van collega Van Dasselaar over de Vaonenburg en hullie boerderie de Voorzorg, in De Graver onder ogen kregen, gaf dat de
moed um ok un stukje op ’t papier te zetten. Hie schreef dat er nog niet
zoveul bewoeners en dus huzen in Putten warren. Mar dat betekent niet
dat ‘r in Putten gien leven in de brouwerie was!
We han in Putten al van vur de oorlog een grote eierhal en een keuenmart, allerlei banken en karken, een melkfebriek die zowat tot de tachtiger jaoren ‘edreit het, vurdat de melktenk kwam. De febriek was al
op’egaon in de grotere coöperaotie ‘Vecomie’.
D’r warren toen ok heel wat boeren in de umtrek die grotendeels van de
melkkoen leefden. Laoter wier dat heel anders. Mar in die tied wieren de
koen veulal deur ’t hele gezin ‘emulken. Dat ging nog mit de hand. En de
melk mos allemaol in één of meerdere melkbussen. Die bussen wieren
dan deur de melkriejers op’ehaold. Mit peerd en wagen gungen hullie der
alle dagen opuut, behalve sondags.
Mien ouders boerden an de Waoterweg in Putten en d’r kwammen drie
melkriejers bie ons heen. Um enkele namen van hullie te noemen die bie
ons over de Waoterweg reejen: dat warren Aort van Beerdsje, die brocht
z’n vrachtje naor Niekark, naor ‘Coöperatie De Volharding’.
Hie is heel lang melkriejer ‘eweest, want z’n vaoder was ok melkriejer,
mor die is heel jong ‘esturven. Aort was toe nog te klein um de bussen op
de wagen te zetten. Want ajje de bussen scheef houwen, dan leup de melk
d’r uut. As dan ’t lid ok nogal los zat, dan hajje zo een beste flors melk
over je kniejen. Z’n breur Jan gung dan ok mei. Ze bunnen dan een touw
an de oren van de bus en één van de jonges gung op de wagen an ’t tou
trekken. Zo kregen ze de bussen dan aorig recht umhoog.
Heel veul laoter het z’n zoon Beerd vaoders wark over’eneumen en weer
laoter dee Aolt Aolten de bussenrit.
Dan han we Hannes Kommer, die reej naor de ‘Coöperatie Putten’ te Put-
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ten. Hie nam ok onze melk mei. Laoter had z’n zoon Gijs ut
over’eneumen. Die gungen verhuzen naor Canada en daorna kwam Jan
de Graaf. Ok kwam Hannes Vierwind langes, die brocht de melk naor
Niekark, naor ‘De Eendracht’ van de VVM (Verenigde Veluwse Melkproducten). Hannes Vierwind was al wat ouwer en laoter brochten z’n zonen
Jaap en Eip de melk naor de febriek. Weer laoter ha’n ze allebei een rit.
Ok viel breur Henk nog wel us in. Men vertelde dat Eip zó stark was, dattie un bus melk mit z’n pink op de wagen kon gooien. Hie mos bie de
letste boer nog al us wachten. Daor gung hie dan naor binnen en nam dan
een paor sneejen brood mit keis. Want hie mos toch wachten. Van un are
melkriejer, Leendert Meeuwis, is bekend dat de Duitsers hum in de oorlog anhielden um z’n peerd te vorderen. Die ree van Bijsteren naor Niekark. Hie was arg doof, heurde niet wat ze allemaol tegen hum zeijen.
Mar hie wees umhoog en zei: “Tommies in de lucht, Tommies in de
lucht!”en hie pakte de teugels vast en leup weer veerder mit z’n peerd.
Gewoonlijk leup hie altied naost z’n peerd assie de vracht d’r op had. Hie
was altied effe vur twaolven bie de febriek, dan wassie an de beurt.
Mar um weer bie de Putter febriek terug te kommen.
De melkriejers haolden dus de bussen melk bie de boeren op en brochten
die naor de febriek.
As kiend speulden we vaak wat rond op ut arf en as ter dan un melkriejer
heen kwam, zeijen we soms tegen mekaar: “zu’n we mit de melkriejer
meigaon naor de febriek?” Wie dan ’t hardst runde was’t eerste bie de
wagen. Die mocht dan ’t peerdje sturen en gung mit z’n gat op ’n bus zitten. De are mosten dan op de wagen de bussen netjes anschuuven, want
ze mosten niet deur mekaar kommen. Dat kojje zien an de nummers op
de bussen.
As ’t koud was in de wienter was zo’n bus vlak nor ’t melken nog lekker
warm. Zoemers gingen we nog wel us op onse blote voeten mit de melkriejer mei naor de febriek. As we dan in de melkfebriek de bussen wat
anscheuven, viel d’r wel us een bus um en dan hajje de poppen an ’t dansen. ’t Is ‘ebeurd da’we vur straf op blote voeten terug naor huus mosten
lopen. Dat viel dan echt niet mei!
In de febriek wieren de bussen leeg’ekieperd in een grote bak en dat wier
dan ‘eweugen. Un monsterflesje wier d’r uut’ehaold um ut vetgehalte te
bepaolen. Zo kon de literprijs bepaold worren.
De directeur U. Haanstra en z’n hulpjes stopten dan dat melkgeld vur
iedere boer in een pepieren buultje en dit ging weer in un grote laoj. Ees
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an de veertien dagen op woensdagmargen, de martdag, ging Haanstra
mit die grote laoj in de oto naor de Puttermart. Die laoj brocht hie in ut
hotel van Garrit van Dam, wat noen nog De Heerdt heet en waor de minse ok sondags mit karktied hun gerie kon neerzetten. Haanstra zette in ’t
hotel dan de laoj op un tafel. Daor in ut hotel zatten in die tied veul boeren nog wat nao te praoten over de keuen, de kiepen en de eierpries.
Sommigen nammen geliek een glaosje. Ieder kon dan z’n melkbusnummer an Haanstra deurgeven en dan kreegtie z’n buultje mit melkgeld. Ik
zie ut nog zo veur me: dan keek hie me zo strak an deur z’n doenkere bril
heen en vreug me ‘wat is je nummer?’ Hie kende wel de boeren, mor ut
jonge volkje niet. Dan keek-ie in de laoj en haolde ut nummer d’r uut. Hie
gaf ut dan an mien. Sommige buultjes warren aorig dik. Mor dat was dan
un aar nummer. Soms mos ik dan naor de bond wat kiepevoer haolen. Zat
er niet genog in mien portemenee, dan mog ik ut buultje losscheuren, mor
alléén um de boodschappen te betaolen!
Afbeelding 1
Keuenmart bie
Gerrit van Dam.
V.l.n.r. ?, Klaos
Propitius, ?, (op de
rug:) Gerard van
Winkoop en keuenkoper Renes uut
Niekark. (bron 1)

Tegen half één ging Haanstra weer mit de laoj naor de febriek. ’t Is
‘ebeurd dat de ouwe Haanstra van De Heerdt ofkwam mit de laoj en de
geldbuultjes die overgebleven warren, en effe naor de viskraam gung. En
dattie de laoj zó schuin naost hum neerzette, dat één van de pelietsie de
laoj vurzichtig wegtruk. Mit de volgende betaoling zette hie de laoj strak
tussen ze benen. Hie zal wel ‘edocht hen: “Dat gebeurt me nie weer!”
Laoter gung z’n zoon Jan ok mei. Die is laoter directeur ‘eworren.
Mit de hooibouw of mit ‘t rogmeien han veul boeren gien tied um naor de
mart te gaon. De buultjes die in de laoj bleven liggen, gingen dan veulal
in un lege melkbus van de betreffende boer. ’s Aves mit melkerstied gung
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dan één van de deeres of jonges de bussen haolen van de weg en die ree
mit de kar zo deur naor ’t melkland. De nemmers en koek en temes han
ze dan thuus al op ut karretje ‘ezet. De zeephoren bleef altied an de kar
hangen. Zo wier dan de varse melk via de temes weer in de bus ‘egeuten.
Soms was de bus al vol mit melk en dan zaggen ze pas dat ut melkbuultje
mit geld in de melk dreef. Zo gung ut ok wel us mit de botter. Die kojje
via un breefje an de melkbus bestellen. ‘Putten’ was un botterfebriek en
an de febriek gooiden ze die pakjes botter dan in de schone melkbus.
Afbeelding 2
Uutbetaoling van
melkgeld deur de
Haanstra’s in ut
hotel van Garrit
van Dam, umstreeks 1955. Zittend mit bril is
vaoder Haanstra,
zittend zonder bril
zoon Jan Haanstra,
staond Gerard van
Winkoop van boerderie Valkelo. (bron
1)

D’r wier dus in die tied mit de hand ‘emulken. De kleintjes gungen dan
vaak mei um mit heet weer de start van de koen vast te houwen. Hoe heter ’t was, hoe harder sleugen de koen mit de start. En as ze arg trapten,
dan mos d’r één naost z’n start krabben. Die steerten warren vaak niet zo
schoon. Dat veulde dan niet zo lekker as je zo’n start geregeld tegen je oor
an kriegen. Toch prebeerde je um de melk goed schoon te houwen. As de
koe een goeie pluum an z’n start han, dan kojje hum vastbienden. Mor
dan hajje weer smerige handen dus da scheut nie op.
Die ut eerste klaor was mit melken, die gung de bussen vast op de kar
zetten. Soms brocht je de kar al naor de dam, want ’t was opschieten,
want de melkriejer kon d’r zo ankommen. Soms mos ter ok nog un spilke
koe mei naor huus. Die mos dan bie de bul.
In de zoemer was ’t altied arg druk, mor ’t melken was un verzetje. De
hele dag rogbinden en gasten was ok zwaor wark. Mit melken kojje nog ’s
effe op de bluk zitten. Eerst dreide je de koe zo dajje uut de zon kon zitten. Mit een paor stukjes koek kojje de koe net kriegen wur je hum hen
wou. Swienters stungen de meeste koen dreug.
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Un paor jaor nor de oorlog leefde alles weer op. De koen gavven meer
melk, d’r was beter voer, de melkwagens wieren groter. Wat ut melken
betreft: d’r kwam weer gelegenheid um allerlei cursussen te volgen, zoas
de cursus handmelken. Zelf het ik de melkcursus bij Garret van de Kamp
op de ‘Blankenvoort’ ‘evolgd. Garret is jaoren gelejen overleden. Op die
cursus wier ons biejebrocht hoe de koen ‘espannen mosten worren en an
welke kant van de koe je mon gaon zitten. De handen en ut grei mos goed
schoon wezen en je moggen ok niet in je handen tuffen. Veerder dat ’t
geer goed mos worren schoon’emaokt, vural onderan rondum de speunen. De eerste straolen mogten niet in de nemmer.
We moggen vural gien botter melken. Dat krieje as de eerste straolen hard
op de nemmerboojem kommen assie nog leeg is. De koe mos goed uut
wezen vur je nor de volgende koe gung.

Afbeelding 3. Op de letste avet van de cursus handmelken wier meestal un foto ‘emaakt. Disse is van circa
1950 op de boerderie van Hendrik Meerveld (zittend, 2e van rechts) an de Beulekampersteeg. Achtste van
links van de staonde minsen is H. Kroon. Vuufde van links van de staonde minsen, mit open kraag, is
Garret van de Kamp die de lessen gaf. Garret woende op de Blankevoort an de Tintelersteeg. Link s van hum
J. van de Kamp. Veerder links van Hendrik Kroon is Barta van de Kamp, vuran op de hurken Meesje Evers,
Dirk Timmer en Gijsje van Rootselaar. Naost dat meiske mit bril is Meintje Versteeg. Er staon nog meer
Putters op de foto en veerde rok veul Niekarkers.

In de vuuftiger jaoren warren d’r ok melkwedstrijden en beveurbeeld
ploegwedstrijden mit de jonge boeren en boerinnen. Zelf bin ik een paor
keer mit de jonge Haanstra mei’eweest um mit un melkwedstrijd de
melkfebriek te verdedigen. Vur de deeres was er ok van alles te doen,
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zoas melken, mit de bloemen warken, enzovoort
Veerder gungen we samen gezellig een dagje uut mit de bus. We verveelden ons nooit. Heel veul is er in die dagen geregeld deur, um enkelen te
neumen, de Puttense deeres Rika Dekker, Beerdje Koopman en ik meen
Gerry van Steeg en vural deur de jonges Garrit Schipper, Jan Esveld, beiden helaas ons ontvanllen, en deur Lubbert Koopman. Die laotste kan
meugelijk nog heel veul hierover vertellen. In de tachtiger jaoren is de
melktenk ‘ekommen. Mor de romantiek is wel een beetje weg. Enkele foto’s geven an hoe ut lang ‘elejen allemaol in z’n wark ging. Ut boerewark
is laoter helemaol veranderd. De melkbussen ben voorgoed uut’edaon. Zo
bin de tiejen en ’t warken veranderd.
De groetjes van H. Kroon,
de 20ste van de oogstmaand 2006
Bronnen en lezenswaardige boeken:
1) ‘De landbouw in de gemeente Putten’, een uitgave van Rijkslandbouwconsulentschap voor de Veluwe, 1955
2) ‘De laatste melkbus’, Samengesteld door ing. P.H.L. Willemsens, dirsecr.
Coberco. Uitgave van de Coöperatieve Melkindustrie Coberco B.A.,
Zutphen 1989
Het volgende gedicht werd precies 25 jaar geleden geschreven naar aanleiding van het verdwijnen van de melkbus.
Herinneringen aan de melkbus
Het zal er dan nu toch van komen
Want ’t besluit is allang genomen
De melkbus gaat verdwijnen
Om de R.M.O. te laten verschijnen
Deze voortgang valt niet meer te stoppen
Straks komt er weer wat anders op de proppen
Maar de melkbussen die zo prachtig konden glimmen
Vervallen weldra tot roestige schimmen
Behalve een enkele die zelfs de voorkamer haalt
Of… misschien wordt er ook goed voor betaald
Want voor dengenen die melkbussen spaart
En of soms ook zurekoolskeien vergaart
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Voor den liefhebber die daar belang in stelt
Die krijgt goede waar voor z’n geld
Menigeen wil de bus nog blijven hanteren
En ging ’t zo bij andere fabrieken proberen
Vooral de boeren met weinig poen
Die moeten de portemonnee wéér opendoen
Sommigen moeten er erg van balen
Omdat ze zelf de tank moeten betalen
Ook melkrijder Jan blijft de rit met de bussen trouw
Mogelijk had hij hierbij de steun van z’n vrouw
Zijn vrachtje wordt steeds minder bebust
Mogelijk krijgt ook z’n auto de nodige rust
De melkbus heeft lange tijd zijn functie vervult
‘k Denk niet dat de uitvinder eens is onthuld
Nu nog een enkel voorval uit mijn jeugd
Het bruist wel niet van ware deugd
Toch is het vast en zeker waar
Wie ’t niet gelooft, vergeet het maar
Verschillende melkrijders kwamen bij ons over de weg
Dan was het soms: zullen we weer meegaan, zeg
Soms was het dan heel hard rennen
Want de eerste mocht weer paardje mennen
Je zat dan met je gat op een warme bus
Paardje sturen was een leuke klus
Voor de andere was het: jongens pas op je benen
Anders krijg je de melkbus op de tenen
Bij de ene drie, vier of vijf bussen
Er zaten ook wel grotere boeren tussen
Ook was het wel eens: Och boer, doe me een lol
Maak die bussen maar helemaal vol
Als er zoveel bussen staan
Dan kunnen de wagens dat niet meer aan
Als men zo bezig was met bussen sjouwen
Dan lagen de koeien alweer rustig hun pruimpje te kouwen
Dat bussen rammelen was voor hen een bekend geluid
Ze dachten dan aan ’t melken met koekjes vooruit
Eens raakte aan de fabriek een bus van de baan
Natuurlijk zag men ons ervoor aan
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De voerman maakte zich zo kwaad
Wij moesten zelf gaan stappen over de straat
Als je dan zo’n 7 kilometer lopend af moet leggen
Dan zou je haast iets lelijks zeggen
Wetende dat ’t langs de spoorbaan korter is
Zo werd het toch nog een belevenis
Nu we dus het paard niet meer zien verschijnen
Dan moet de melkbus ook maar verdwijnen
De trekker heeft ook nog vele jaren dienst gedaan
Maar bussen rijden bleef een sjouwersbaan
Een woord van dank voor al die mensen
Waarvoor wij het straks iets rustiger wensen
En of we nu voor zijn of soms tegen
De RMO komt straks op al de wegen
Maar de inhoud is voor koning klant
Tot voortgang van de boerenstand
B.T., september 1981
+++
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