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Van de redactie: 

Het laatste, vierde kwartaalboekje van 1991 • Helaas 
een beetje laat, maar het is iedere keer weer een race 
tegen de tijd. Elke stap voor het samenstellen van een 
boekje, het schrijven van de copy, het typwerk, de 
lay-out en het drukken vraagt tijd. 

De redactie wil allen die dit jaar weer copy hebben 
aangeboden en het typwerk hebben verzorgd, bedan
ken voor hun inspanningen. Alleen dankzij hun werk 
is de redactie in staat geweest weer vier interessante 
kwartaalboekjes samen te stellen. 

Het bestuur en de redactie wenst u toe een gelukkig 
en voorspoedig 1992. 

De copy voor het volgende H.K.E.- kwartaalboekje 
willen wij graag ontvangen voor 15 februari 1992 
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Activiteiten Seizoen 1991 - 1992 

30 januari 1992: Jaarvergadering. Afscheid van 
voorzitter Mevrouw J. de Roos 
Lezing door mevrouw Thera Coppens 
over o.a. Kasteel Groenveld. 

21 
6 
februari 
maart 

1992: 
1992: 

diavertoning "Een 
diavertoning "Een 

Rondje Eemnes" 
Rondje Eenmes" 

Belangrijk nieuws voor de Eemnesser Sluis 

Kort geleden is er groot nieuws bekend geworden voor 
het monumentale Eemnesser Sluisje. 
Dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Vallei en 
Eem maakten plannen bekend om het Sluisje in de Eem
nesser Vaart te restaureren. Het Waterschap vindt dat 
de cultuur-historische waarde van het Sluisje zo groot 
is, dat volledige restauratie verantwoord is. 

Volgens de plannen van het Waterschap moeten het 
Sluisje en het aangrenzende Gemaal een markant 
trefpunt in de polder worden. Toeristen en liefhebbers 
van de polder zouden er informatie moeten kunnen 
krijgen. Van tijd tot tijd zouden er kleine exposities 
gehouden kunnen worden en op bepaalde momenten zou 
de oude bemalingsinstallatie voor het publiek 
gedemonstreerd kunnen worden. 

De Historische Kring Eemnes en de Stichting "Het 
Sluisje" hebben al laten weten dat ze positief staan 
tegenover de plannen van het Waterschap. Het Water
schap is van mening dat de plannen daadwerkelijk 
gedragen moeten worden door de Eemnessers. In nader 
overleg zal bekeken worden hoe dat het beste kan wor
den aangepakt. 
Als de voorbereidingen goed verlopen hoopt men in de 
zomer van 1992 met de werkzaamheden te beginnen. 
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Zicht op Eemnesser Sluis vanaf de Eem. Links het 
Gemaal. 

Het is de bedoeling dat het Sluisje weer volledig in ere 
hersteld zal worden. Dat betekent dat de situatie weer 
net zo zal worden als in 1650 toen de stenen Sluis 
gebouwd werd. 
In dit verband is het interessant dat de Historische 
Kring Eenmes kort geleden in het bezit kwam van een 
oud document betreffende de Sluis. Het is een af
schrift van een brief aan de Geërfden en ingelanden 
(d.w.z. grondeigenaren), die land bezaten in Eemnes-
Binnen en Buiten. Het gaat nog om de bouw van de 
Sluis in 1649. Dat kostte veel geld. Er was daarvoor 
een accoord gesloten dat bepaalde dat Eemnes-Buiten 
viervijfde van de onkosten zou betalen en 
Eemnes-Binnen éénvijfde. In 1702 hadden de bewoners 
van Eemnes-Binnen geen zin meer om aan deze betaling 
te voldoen. In deze brief zoeken de Gedeputeerde 
Staten van Utrecht naar een mogelijkheid om deze 
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kwestie op te lossen zonder dat er deurwaarders en 
dergelijke aan te pas komen. 
Vanwege de curiositeit van het stuk laten we hier de 
volledige tekst volgen zoals die toen op papier is 
gezet. Enkele woorden waren niet goed te lezen en zijn 
weggelaten of misschien verkeerd geschreven, 
Deze brief is afkomstig uit de nalatenschap van Corne-
lis Martense Snoek die in 1702 boer in Eemnes-Binnen 
was. 

Copije van de inthinde voor de Geërfdens en 
ingelanden Buijtensdijks en Geërfdens van Emmenés 
Binnensdijks 

Door Bevel van ons ondergetekenden ende ten 
versoeke van de Gecommitteerden van Geërfdens en 
Ingelanden van Emmenés Buijtensdijks sal den eersten 
Deurw(aarders) Bode off beëdigt persoon frij 
vervoegen bij de Geërfdens van Emmenés Binnensdijks 
ende deselve inthimeren omme op vrijdag die wesen zal 
den 29 en junij 1703 des voornoems ten thien uren 
voor ons Corssen te compareren ten eijnde om te sien 
procederen ingevolge van den appte. van commissie bij 
de Edel Mogende Heren Gedeputeerden op de Requeste 
van de Geërfdens Buijtendijks den 20 en maart 1703 
verleend sijn wedervaren, actum Utregt den 15 en 
maij 1703 ende was getekend Jea.. van Wede. 

Copije van de Requeste desen aangaande 

Aan de Edel Mogende Heren Gedeputeerden van Staten 
's Lands van Utregt 

Geven oodmoedelijk te kennen de Geërfdens en Ingelan
den van Emmenés Buijtendijks dat de suppleten in den 
jare 1649 verschil hebbende gehad met de Geërfdens 
van Emmenés Binnensdijks over de reparatie van de 
Sluijse ende Vaart ende hoe de kosten daarvan souden 
werden gerepartieerd ende gedragen, was door over 
door interesse van de Ed. Mog. Heren Gedeputeerden 
op den 13 en Augustus des selven jaars het annexe 
accoord opgesegt ende den 22 en daaraan volgende bij 
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llBBl: 

de Ed. Mog. geapprobeerd blijkens bij het selve, 
conform het welke de suppleten vier vijfde parten ende 
die van Binnendijk een vijfde tot de kosten van de 
voornoemde Sluijse en Vaart konden supporteren, ende 
verder als bij het selve. 
Dat de Geërfdens van Binnendijk voornoemd sederd eeni-
gen tijd weijgerig sijnde gebleven het voornoemde ac-
coord na te komen, de suppleten op den 13 en October 
des voorleden jaars 1702 wel hebben geresolveert die 
van Emmenés Birmendijks ook is 't nood door middel 
van justitie tot nakominge van het voornoemde contract 
te constringeren; doch de suppleten sulx liever in 
vriendschap soekende in te schikken sijn de suppleten 
te rade geworden sig te keren tot de Ed. Mog. seer 
oodmoedelijk versoekende de Ed. Mog. de goedheid ge
lieven te hebben van in desen wederom Heren Corssen 
uijt de Ed. Mog. te committeren ten eijnde om par-
thijen te horen om op den sel ver rapport gedisponeerd 
te werden na behoren. Dit doende en wat onder schep-
pel(?) in margine stond geaffs de Gedeputeerden 
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van de Staten 's Lands van Utregt versoeken ende 
committeren de Heren Van Wede, Van Schalkwijk ende 
Van Rojen om deze te examineren ende te rapporteren, 
desen 20 en meert 1703 ter ordre als boven ende was 
ondertekend: 

P. Voet van Wins sen. 
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Originelen van de brief aan de Geërfden en Ingelanden 
(d.w.z. grondeigenaren) van Eemnes en de brief aan 
de Heren van de Gedeputeerden Staten 's lands van 
Utregt. 

. -2f#*pï* 

30 januari a.s. 

Lezing door mevrouw Thera Coppens over o.a. Kasteel 
Groeneveld 
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Op 30 januari a.s. om 20.00 uur vindt de jaarvergade
ring van de H.K.E. plaats in het Hervormd Centrum 
aan het Torenzicht. Na afloop van de vergadering, die 
niet te lang zal duren, is er een interessante lezing 
door mevrouw Thera Coppens. 
Eind 1990 verscheen het boek "Baarnse lusthoven en 
hun bewoners" dat door Thera Coppens geschreven is. 
Hierin beschrijft ze o.a. uitvoerig de geschiedenis 
van Kasteel Groeneveld, dat zoveel verbindingen heeft 
gehad met de gemeente Eemnes. Op boeiende wijze ver
telt ze in het boek over de Ambachtsheren van Eem
nes, die op Groeneveld woonden. 

Op 30 januari zal ze ons vertellen over de historie 
van Groeneveld. Ze zal dat doen met een aantal dia's. 
Omdat ze voor haar boek veel onderzoek heeft gedaan, 
kunnen we u ervan verzekeren, dat het een interes
sante lezing zal worden! 

Bestuur H.K.E. 

Klederdrachten 

In dit kwartaalboekje willen wij u aan de hand van bij
gaande foto iets meer uit de doeken doen over de ma
nier waarop de werkgroep klederdrachten gegevens ver
zamelt, met name over de vrouwendracht. 
Wij werken met een inventarisatieformulier, waarop alle 
onderdelen van de dracht vermeld staan, van oorijzer 
en omslagdoek, tot kousen en onderrok. Van elk 
onderdeel wordt zoor zover bekend vastgelegd wat het 
materiaal is, wat de kleur is en wanneer het gedragen 
werd. Verder kunnen bijzonderheden genoteerd worden. 
Van groot belang vindt de werkgroep het te weten wat 
de godsdienst is, de plaats van herkomst van de 
vrouw/man en de tijd waarin het gedragen is staat op 
het formulier. 

Deze werkwijze wordt gevolgd bij het bechrijven van 
nog bestaande kleding, maar is ook goed toe te passen 
op foto's. 
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Bij deze foto horen de volgende gegevens: 

Livia Lankreijer 
Jos Eggenkamp 

Geertje Stoutenburg (1863-1908 ) 
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Inventar isat ieformulier vrouw/meisje 

Naam Geertje Stoutenburg 
geboren t e Eenmes 1863 
overleden t e Eemnes 1908 
godsdienst R.K: 
gegevens vanaf foto 

srjjFjp''/f~fT*/A /fßzr/?/40/ /r/ft/?? 
y //f/f^ Jr/?7i>^s/ W'7~ 

j . ^3o/?^r/p£>Ar ///ftt l/0>/ T&À-fi/p 

S. &'&Jr/c'-%/?o/-Ar /c/P 77? f Y u//T 
y. <pyjx~/?Ä'o/-/t?yy y^ro^y l*//7~ 

S. /-WF/rtT^ /r/?rc?sy t*//7~ 
é. *r#A- /C/97~&fS iV/7" 

/. ^yw* //•(/• 77 

/ ^y^y 
&7^ 77/3J~r 

J?h//?/?r 

& /?oA- */&/ oT- T/ßfr ^v<//?ypr 

/a. <^//&tfr ~?JLz*r 

l*//WAr#/?rjY4fy-

//• '&*>/?/&>#*'&& //V-77 

/f. pyr/tf-CPofA J?yj?^ /YsrT/F/prfa ^?*c/S?/?~ 

z-yp/r stFr Typ/Fs/JS tf/tft/h//??7 ^/P/Pfs 

/J. J<c//0t/J#-tfrfM7ft. ////r/f M*/ -dt/cf/p /J. J<c//0t/J#-tfrfM7ft. ////r/f M*/ -dt/cf/p 

//. pj/pf/Psf/ytt /rßTPjrs/ ^t//?/?T 

/y. / / ^ / A r Jrffi/r/'#e//S&/sfJ k//r 
/&. c & ^ / - / / / - y rf/srs ï/?y 'dfJrfVj? 
/f. /-oyjsy ///s/j s/?y'-dfA-y^p Me/MPff/y/r 
/ *u//?/?rf Htez/j-y fjFZff/Jjr 

/£ y/r/pyy^y s- ///f/PoT y^t/j^y '00#SJ&?S y/?1/ 

///rrae>fifJ'/r/?3>f *•) -r-yy/r^j/n/sy 
foWtt/y y^jïfy ' ̂ -pjyjzry s/jf-r 
TfeVS'* At/07>/?zu, 'jp^y &#oc//jr 3#&7 
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f<€&?/?f**/ 7Tf.iS. (p&M&rY 7^>7~ £>7'ffjr/?6/'/?2n/ 

t?/jf/P/yj?Ss/ 

&/f/?/u?ss/ 

J. 

f — 

//. ' 

/ / • 

/£. • 

'?> 

/?y*y /-ffrSSy/'f&CPsr// i/Z/X^^/^T 

/tfrr^s/ <z~z>£/j> ^//pr Zrje/Z/s: 

0/£X'/4'J7<rS 

3^e rrt/rs- /f fsfS 

^•e>fJ-y//PZ?^ff^ 
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Het schip "Eemnes" 

In het tweede nummer, tiende jaargang van het kwar
taalblad van de Historische Kring Eenmes werd melding 
gemaakt van het bestaan van een schip met de naam 
"Eemnes". 

Het m.s. "Eemnes" is een in 1981 gebouwd schip dat, 
toen het van stapel liep, de naam "Raknes" werd 
gedoopt met als internationale roepletters LJZB. 

Gegevens: 
Tonnage 3.937 Bruto Register Ton 

6.186 ton draagvermogen 
Lengte 106,86 meter 
Breedte 15.04 meter 
Voortstuwing 3.600 pk Stork-Werkspoor Diesel 
Snelheid 13,5 knopen 

Eigenaar is de "Norske Rederi A/S Kristian Jebsens" 

foto J.H. Arrieriesse uit Middelburg. 
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te Bergen in Noorwegen. 

In 1986 is het schip onder Nederlandse vlag gaan 
varen en kreeg de naam "Eemnes" met als 
internationale roepletters PDVR. 

Volgens kort geleden ontvangen informatie draagt het 
schip nog steeds de naam "Eemnes" maar zou nu onder 
Panamese vlag varen. 

Dankzij bemiddeling van de heer Louis Bosschaart uit 
Oost-Souburg kunnen wij nu een foto van het schip in 
ons kwartaalblad opnemen, welke gemaakt is aan de 
Nieuwe Waterweg door de heer J.H. Anderiesse uit Mid
delburg. Via deze weg willen wij beide heren hartelijk 
dankzeggen voor hun medewerking. 

Werkgroep Recent Verleden. 
Jaap van der Woude. 

Diavertoningen 1992 

"Een Rondje Eemnes" 

De diavertoningen 1992 zullen gehouden worden op vrij
dag 21 februari en vrijdag 6 maart. Ze zullen plaats
vinden om 20.00 uur in het Hervormd Centrum aan het 
Torenzicht in Eemnes. 

Het wordt een wat feestelijke voorstelling. Samensteller 
Henk van Hees en fotograaf Wim Ket zijn al tien jaar 
lang bezig met het opzetten van deze diavertoningen. 

De aanwezigen zullen dan ook "getrakteerd" worden op 
"Een Rondje Eemnes", een denkbeeldige wandeling 
langs de grenzen van ons Eemnes. Daarbij staan we 
stil bij: 

- het Raboes 
- de Eem 
- Eembrugge 
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- Groeneveld en omgeving 
- Heidehoek 
- Witte Bergen 
- Gooijersgracht Zuid en Noord 
- IJsselmeerkust. 

Qn het rondje gezellig af te sluiten laten we u ten
slotte beelden zien van Eemnesser café's en herbergen, 
(zo mogelijk interieur en buitenkant.) 

Wilt u op één van deze avonden komen kijken, dan is 
het noodzakelijk om tijdig plaatsen te reserveren. Dit 
kan bij 

Bertie van Wij k-Blom 
Raadhuislaan 39 
Eenmes tel. 14689 

of 
Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
Eemnes tel. 89849 

De Eemnesser Oudheidkamer 

In ons vorige blad konden we melden dat de oude 
Brandweergarage aan de Raadhuislaan omgebouwd zal 
worden tot een Eemnesser Oudheidkamer. 
Ondertussen heeft de gemeente Eemnes in 
samenwerking met de Historische Kring Eemnes de 
nodige plannen uitgewerkt. Als alles goed gaat, ziet 
het er nu naar uit dat de verbouwing in januari 1992 
gaat beginnen. Het is nog te vroeg om te voorspellen 
wanneer de Oudheidkamer geopend gaat worden. Wel is 
het nu zeker dat er in 1992 iets moois gaat groeien 
daar aan de Raadhuislaan. Een plek voor iedereen die 
de historie van Eemnes een warm hart toedraagt. 
Omdat dit een plekje van en voor alle Eemnessers zal 
worden, zal er in de komende tijd ook een beroep op 
uw medewerking gedaan worden. Samen hopen wij er 
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dan een historisch jaar 1992 van te maken. Vanuit die 
gedachte wenst het bestuur van de Historische Kring 
Eenmes u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar 1992! 

Alle bestuursleden. 

Wie kent ze nog? 

Eemnesser Fanfarecorps "De Eendracht" 

In de periode tussen de twee Wereldoorlogen was 
Eemnes een bloeiend fanfarecorps rijk. Het heette "De 
Eendracht" en het had z'n onderkomen in een zaal aan 
de Laarderweg, op de plaats waar nu garage Koot is. 
Via de heer Toon Koppen kregen we bijgaande 
schitterende groepsfoto van het corps onder ogen. We 
mochten er een overdruk van maken om hem te kunnen 
publiceren in ons blad. 
Wij hebben echter nog niet alle namen van de mannen 
kunnen achterhalen, die u op dit prachtige plaatje bij 
elkaar ziet. Daarvoor roepen we nu uw hulp in. 
We menen de volgende heren herkend te hebben: 

1. Zoon van Dirk Mol 
2. Jan Perier 
3. 7 
4. ? 

5. 7 
6. Kees Nagel (broer van Siem Nagel) 
7. ? 

8. 7 
9. 7 
10. 7 
11. Bep Mol 
12. Rut Koppen 
13. Siem Nagel 7 
14. bij grote trom? 
15. Teus Soek 
16. 7 
17. Joop Hagen 
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18. ? 
19. onder vaandel: de dirigent de heer Mooij 
20. Jan Fokken 

Henk van Beek 
Gert de Bree 
Henk Perier ? en de twee jongens 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

7 

De foto is genomen in het Baarnse bos. Wanneer? In 
ieder geval na 1919 want dit staat als oprichtingsjaar 
op het vaandel. 
Wanneer u meer weet over het Fanfarecorps (wanneer 
is het opgeheven?) en wanneer u aanvullingen en 
verbeteringen van de namen kunt geven , kunt u 
contact opnemen met: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eenmes 
tel. 02153-89849 

© © © 
j 

n 
® 

® d 
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Opsporing verzocht. 

Op 13 april 1938 overleed in Amsterdam W (Parochie De 
Liefde) Richardus Keizer 
geboren in Naarden 21-05-1873 
overleden in Amsterdam 13-04-1938 
gehuwd 13-04-1902 
Catharina Risselmina( ! ) Geertruida Brand 
geboren 14-12-1874 in Amsterdam 
overleden 02-06-1962 te Amsterdam 

Afstamming Richardus Keizer: 
Zoon van Gerrit Keizer en geboren in Naarden 
30-1-1828 
en van 
Jannetje van Dalen 
overleden 1880 
en 
kleinzoon van Reijer Keizer, geboren 15-09-1793 in 
Eemnes 
overleden 16-12-1880 in Naarden. 

Richardus Keizer woonde tijdens zijn huwelijk in 
Amsterdam, De Clerqstraat 58 huis. 
Het echtpaar Keizer-Brand had 2 kinderen (dochters) 
Wilhelmina, Alida, Maria Keizer 
geboren 26-05-1903 in Amsterdam 
overleden 19-12-1922 in Zeist 

Risselmina Geertruida Maria Keizer 
geboren 26-07-1904 te Amsterdam 
gehuwd op 03-12-1953 
met J.J. van Raaij 

Deze Keizerlijke telg leeft nog! Althans volgens het 
persoonskaartenbureau Den Haag! Maar is onvindbaar? 
Wie helpt mij om deze 87-jarige achternicht op te 
sporen? 
Misschien kan de Inspectie van de Bejaardenhuizen mij 
helpen? Ik, de kleinzoon van Hannis Eek en Antje 
Keizer, zou graag contact hebben en archivalia 
(foto's) van haar Vader, de slachter, slager worste-
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laar, (sic) en winkelier ('n corsettenwinkel! ) willen 
bezitten. De tijd dringt en ik# zelf bewoner van een 
bejaardenflat ervaar heel vaak tot mijn archivale ver
driet, dat veel archivalia verloren gaat en in de con
tainer terechtkomt bij het overlijden van de meestal 
bejaarde overledene. 
Het gaat dus om: 
Risselmina Geertruida Maria Keizer 
sinds 3-12-1953 gehuwd met J.J. van Raaij. 
Wie zet mij op haar spoor? 

Bij voorbaat dank. 

P.H. Schrijvers 
Het Ravenstein 
Ravensteinstraat 14 
1107 SP Amsterdam 

tel. 020-6976546 

P.S. Naamdragers Keizer, momenteel in Muiden, 
Abcoude, Naarden, Amsterdam, Laren NH, Blaricum, 
Hilversum, Amstelveen en (misschien) Eembrugge en 
Baarn. 

Werkgroepen 5£= 

Monumenten J. de Roos Torenzlcht 38 86303 
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Korte geschiedenis van het geslacht Koppen in Eemnes 

Rond 1730 woonde er al een familie Koppen in Eenmes. 
Het gaat om een Rooms Katholieke familie waarvan nog 
steeds nakomelingen met dezelfde naam in Eemnes in 
woonachtig zijn. Het is niet duidelijk of deze familie 
al ver voor 1730 in Eemnes woonde of dat men zich 
rond die tijd in Eemnes vestigde. 
In Blaricum woonden in die tijd al verschillende fa
milies Koppen. Wij hebben geen verwantschap kunnen 
ontdekken tussen de Blaricumse en de Eemnesser Kop
pens. Al lopen er vele familiebanden naar Soest, toch 
hebben we ook daar geen aanknopingspunten kunnen 
vinden. Opvallend zijn de vele relaties met de familie 
Roeten. We beginnen ons verhaal met de oudst beken
de stamvader: 

I. Huijbert Barense Koppen 
geboren ca. 1700 
overleden Eemnes 15-01-1759 
trouwt Eemnes (R.K.) 28-11-1726 
Gijsbertje Arians Beijer 
geboren ca. 1700 
overleden Eemnes 15-02-1759 

Huijbert Koppen was boer van beroep. Rond 1740 huur
de hij jarenlang de boerderij Wakkerendijk 118 
("Suikerkist"). Voor de uitzettingen van het gemaal en 
het klein zegel (belastingaanslag) betaalde hij in 
1741 16 gulden en in 1743 19 gulden. Dat betekent dat 
het hem en zijn gezin redelijk goed ging. 

Uit zijn huwelijk met Gijsbertje Beijer zijn zeven 
kinderen bekend. Drie dochters, allen Anna genaamd, 
zijn jong overleden. Vier zoons, allen Arian genoemd, 
verging het op de jongste na, ook niet goed. Ook zij 
zijn zeer jong overleden. 
Huijbert stierf op 15 januari 1759. Zijn vrouw stierf 
een maand later. Ze lieten alleen hun jongste zoon na: 

II Arie (Arianï Huijbertse Koppen 
gedoopt Eenmes (R.K.) 25-08 1744 
overleden Eemnes 04-04-1820 
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trouwt Eenmes (R.K.) 30-10-1770 
Annetje Teunisse Hilhorst 
gedoopt Eenmes (R.K.) 02-11-1746 
overleden Eemnes 7-10-1810 

Arie Koppen bleef als 15-jarige jongen alleen achter 
nadat zijn ouders binnen een maand waren overleden. 
Het is niet bekend hoe hij is opgevangen. Op 26-jarige 
leeftijd trouwde hij met Annetje Hilhorst. Ze huurden 
de boerderij Wakkerendijk 162 ("De Deel") en beoefen
den daar het boerenbedrijf tot 1779. Aanvankelijk 
boerden ze goed. Aan consumptielasten (belasting) 
moesten ze in 1776 nog 33 gulden betalen, (naar ver
houding redelijk veel). In de daarop volgende jaren 
gingen ze steeds minder betalen (1777: 30 gulden 1778: 
20 gulden). Dit betekent dat ze niet meer zo goed 
boerden. Waarom, dat is ons niet bekend! In 1779 
verhuisde het gezin en gingen ze inwonen op de 
boerderij Meentweg 9. Arie Koppen wordt dan niet 
langer boer genoemd maar daghuurder. Hij hoeft in 
dat jaar nog maar 3 gulden aan consumptielasten te 
betalen. 
Vanaf dit tijdstip blijft het gezin afwisselend op 
allerlei plekken langs de Meentweg wonen. 
1779 - 1780 Meentweg 9 
1781 - 1782 Meentweg 39 
1783 - 1788 Meentweg 21 
1792 - 1795 Meentweg 9 
1796 - 1804 Meentweg 19 
Bij zijn overlijden in 1820 woont Arie Koppen op 
Meentweg 17. In de latere jaren betaalt hij geen 
consumptielasten meer. Er staat dan achter zijn naam 
dat hij arm is. 
Uit zijn huwelijk met Annetje Hilhorst zijn 10 
kinderen geboren: 5 dochters en 5 zonen. We volgen 
het spoor van twee zoons: 

III.A Huijbert Arieze Koppen 
gedoopt Eemnes (R.K.) 05-08-1773 
overleden Eemnes 22-11-1825 
trouwt Eenmes (R.K.) 24-01-1796 
Cahtarina Gijsbertse Roeten 



gedoopt Eenmes (R.K.) 06-12-1771 
overleden Eemnes 08-02-1842 

Huijbert was daggelder van beroep. Vanaf zijn huwe
lijk tot aan zijn dood in 1825 woonde hij aan de 
Meentweg, de langste tijd in een daggeldershuisje 
achter Meentweg 19. 
Uit zijn huwelijk met Kaatje Roeten zijn 8 kinderen 
geboren: 6 zoons en 2 dochters. Zoon Gijsbert 
(1798-1870) en dochter Anna-Maria (1796-1866) bleven 
ongehuwd in de ouderlijke woning. 
Dochter Teuntje (1806-1870) trouwde met Leendert 
v.d. Berg. Eén van de zoons vermelden wij apart: 

III.A.l Arie Koppen 
gedoopt Eemnes (R.K.) 08-05-1800 
overleden Eemnes 20-01-1848 
trouwt Eemnes 14-10-1830 
Jannetje Visser 
gedoopt Soest (R.K.) 29-03-1795 
overleden Eemnes 09-01-1877 

Arie was dagloner en hij woonde in een huisje op de 
plek waar nu de boerderij Meentweg 69a staat. Hij en 
zijn vrouw kregen vier kinderen: drie dochters en een 
zoon Huijbert (1831-1892) Deze Huijbert was koopman 
van beroep en als ongehuwd man bleef hij zijn hele 
leven in de ouderlijke woning gehuisvest. 
Zij moeder Jannetje Visser is op tragische wijze aan 
haar eind gekomen. Volgens verhalen van Paul van 
Beijeren ging ze op de ochtend van 9 januari 1877 
naar de Mis in de R.K. Kerk. Daarvoor liep ze over 
de hoge dijk, die toen nog langs de Meentweg lag. Op 
een gegeven moment moet de wind onder haar rokken 
gekomen zijn. Ze werd als het ware van de dijk afge
blazen, kwam in een sloot terecht en verdronk. In 
haar overlijdensakte stond: 

"Cornelis Eek, 40 jaar, landbouwer en Hendrik van 
der Veen, 45 jaar, veldwachter, verklaren dat op 9 
januari 1877 om 8.00 uur 's morgens is opgehaald uit 
een sloot het lijk van een vrouwspersoon hetwelke zij 
herkend hebben te zijn het doode ligchaam van 
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Jannetje Visser oud 81 jaren, weduwe van Arie 
Koppen." 

We gaan terug naar de schoonvader van Jannetje Vis
ser: Huybert Koppen. Hij had nog een broer: 

III. B. Cornells Koppen 
gedoopt Eemnes (R.K.) 14-05-1787 
overleden Eemnes 12-11-1851 
trouwt 1) Eemnes 08-05-1814 
Antje van den Berg 
gedoopt Eemnes (R.K.) 03-07-1791 
overleden Eenmes 20-03-1829 

Cornells Koppen (1852-1944 ) gehuwd met Grietje 
Beukbergen, vader van Antje Koppen. 
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trouwt 2) Eenmes 27-07-1830 
Willendjntje Roeten 
gedoopt Eenmes (R.K.) 11-12-1789 
overleden Eenmes 14-05-1836 

Cornells was dagloner van beroep. Tot +_1830 woon
de hij met zijn gezin in de woning op de plek van 
Meentweg 69A. Later op Meentweg 63 en 51. Uit zijn 
eerste huwelijk met Antje van den Berg zijn 8 kinde
ren geboren: 3 dochters en vijf zoons. Het tweede 
huwelijk bleef kinderloos. 
Dochter Armetje (1814-1890) trouwde met Hendrik de 
Bruijn. Dit paar woonde op de boerderij Meentweg 73. 
We volgen het spoor van twee zoons van Cornells en 
Antje van den Berg. 

IV.A. Jacobus Koppen 
geboren Eenmes 22-02-1817 
overleden Eenmes 05-06-1891 
trouwt 1) Eenmes 05-05-1852 
Antje van Wijk 
geboren Eenmes 21-11-1826 
overleden Eenmes 08-07-1861 
trou-ft 2) Eenmes 23-08-1864 
Aartje de Zwart 
geboren Eenmes 05-08-1823 
overleden Eenmes 16-12-1899 

Jacob Koppen was boerenknecht en arbeider. De eerste 
jaren van zijn huwelijk woonde hij op Meentweg 51. 
Rond 1870 verbleef hij met zijn gezin enige tijd op 
Meentweg 5 en vanaf +_1875 tot zijn dood op Meent
weg 29. (R.K. armenwoningen). 
Uit zijn eerste huwelijk met Ant ?a van Wijk zijn 6 
kinderen geboren: 5 zoons en 1 dochter. Uit het 
tweede huwelijk zijn twee zoons geboren: Jan en Dirk. 

We staan even stil bij drie zoons van Jacob Koppen. 

rv.A.l Cornells Koppen 
geboren Eemoes 25-10-1852 
overleden Eerme, 09-02-1944 
trouwt Eemnes 06-05-1884 
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Grie t je Beultibergen 
geboren Eenmes 16-03-1857 
overleden Eenmes 27-03-1932 

Cornells Koppen was arbeider . Na z i jn huwelijk i n 1884 

Gerarda Koppen (1894-1970) getrouwd met Jan Hilhorst 
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te verjaardag op 25 oktober 194 2. 

•e 1-wL.v {.ou gemaakt zijn in opdracht van de ye-
<eente Eemnes. Voor de gemeente heeft hij jaren-
ang polderwerk gedaan. 
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woonde hij eerst een jaar of vijf op Meentweg 91. Daar 
werd in 1889 dochter Antje geboren. 
Van 1890 tot + 1900 woonde het gezin op Meentweg 
57. Na de eeuwwisseling werd hun huisadres Meentweg 
21. Dochter Gerarda trouwde in 1916 met Jan Hilhorst. 
Kees Koppen en zijn vrouw werden tot hun dood ver
zorgd door dochter Antje. Kees is ruim 91 jaar gewor
den. Hij is nog enige tijd de oudste inwoner van Eem-
nes geweest. Na zijn dood bleef dochter Antje in de 
woning Meentweg 21. Ze werd een echte Eemnesser 
dorps figuur. Ze liep vaak langs de weg met de kruiwa
gen. Toen haar vader nog leefde hield ze haar huis 
goed bij maar na zijn dood nam ze het makkelijk. Er 
wordt wel verteld, dat ze met haar verjaardag het 
gebak in de W.C. zette. Menige Eemnesser herinnert 
zich haar karakteristieke verschijning: platte haren 
schort voor, klompen aan, bijna tandeloos, voorzien 
van een stok met daarbij nogal eens een kat aan een 
lang touw. Antje Koppen was een begrip in Eemnes 
toen ze op 21 september 1969 op 80 jarige leeftijd 
overleed. 

Een broer van de vader van Antje Koppen was: 

IV.A.2 Hannes Koppen 
geboren Eemnes 03-12-1858 
overleden Eemnes 31-08-1936 
trouwt Eemnes 20-10-1893 
Gijsberta Beukbergen 
geboren Eemnes 14-03-1854 
overleden Laren NH 13-10-1940 

Hannes Koppen was arbeider van beroep. Hij moet ook 
bij houthandel Van Dijk in Laren gewerkt hebben. Na 
hun huwelijk in 1893 woonden Hannes en Giep eerst 
+ 10 jaar op Wakkerendijk 29. Vanaf +_1903 
woonden ze op Wakkerendijk 108. Ze bleven kinderloos. 
Een halfbroer van Cornelis en Hannes Koppen was: 

IV.A. 3 Jan Koppen 
geboren Eemnes 22-03-1866 
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Antje Koppen (1889-1969 ) . Een zeer karakteristieke 
bewoonster van het vroegere Eemnes, 

overleden Eemnes 10-01-1912 
trouwt Eenmes 17-10-1893 
Gijsje van Rosmalen 
geboren Blaricum 16-10-1864 
overleden 

Jan Koppen was arbeider van beroep. Na zijn huwelijk 
vestigde hij zich met zijn vrouw op Kerkstraat 8. Ruim 
10 jaar later verhuisde het gezin naar Meentweg 7. 
Voor zover bekend zijn uit het huwelijk van Jan 
Koppen en Gijsje van Rosmalen 3 dochters en 1 zoon 
geboren. 
Na de dood van Jan Koppen ging het gezin naar Meent
weg 29. Op 22 april 1919 vertrok de weduwe Koppen 
met haar kinderen naar Blaricum. 

De vader van Jan Koppen had nog een broer Aart. 
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Daarmee vervolgen we ons overzicht. 

IV.B. Aart Koppen 
geboren Eenmes 04-11-1822 
overleden Utrecht 28-12-1902 
begraven Eenmes 
trouwt Eenmes 07-05-1856 
Aaltje Wortel 
geboren Eenmes 19-01-1823 
overleden Hilversum 23-06-1909 

Aart Koppen was arbeider van beroep. Na getrouwd te 
zijn woonde hij met zijn gezin tot_+ 1870 op Meent-
weg 31. Van +_1870 tot 1890 woonde de familie in het 
daggeldershuisje achter de boerderij Meentweg 19. 
Aart Koppen en zijn vrouw kregen 9 kinderen: 6 zoons 
en 3 dochters, waaronder één tweeling. 
Zes van de negen kinderen stierven reeds als baby. 
Het oudste kind, dochter Annetje (geboren 1857) 
vertrok in 1873 naar Muiden. Het jongste kind, Cor
nells (geboren 1868) vertrok op 02-01-1889 naar 
Kralingen. Hij nam zijn ouders mee naar Kralingen. 
Volgens familieverhalen is deze Comelis waarschijn
lijk geëmigreerd naar Amerika. Wat daar ook van waar 
is, zijn ouders kwamen op 26 febrauri 1890 in ieder 
geval terug van Kralingen naar Eenmes. 
Ze gingen wonen op Wakkerendijk 46 (Stadwijk). Na 
+ 10 jaar trokken ze in bij hun zoon Antonie (Toon) 
op Meentweg 15. Aart Koppen bracht de laatste weken 
van zijn leven door in een ziekenhuis in Utrecht. Daar 
is hij ook gestorven. Zijn vrouw Aaltje Wortel ver
huisde in 1907 naar Hilversum, waar ze twee jaar later 
overleed. 
Slechts één zoon bleef in Eenmes: 

V Antonie Koppen 
geboren Eenmes 28-09-1862 
overleden Eenmes 11-11-1929 
trouwt Eenmes 12-06-1888 
Cornelia Ruiter 
geboren Eemnes 28-09-1865 
overleden Eenmes 06-02-1936 
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HET GESLACHT KOPPEN IN EEMNES Huijbert Barends Koppen 
(+/-1700-1759) 

o.a Wakkerendijk 118 

Arie Huijbertse Koppen 
(1744-1820) 

Wakkerendijk 162 / Meentweg 

x / 

Huibert Koppen 

(1773-1825) 

Meentweg 19a 

Kaatje Roeten 

(1771-1842) 

Arie Koppen 
(1800-1848) 
Meentweg 69a 
_x 

Jannetje Visser 
(1795-1877) 

Teuntje Koppen 

(1806-1870) 

Leendert v.d. Berg 

Huijbert Koppen 

(1831-1892) 

Meentweg 69a 

Ongehuwd 
|(1) 

Cornells Koppen 
(1852-1944) 
Meentweg 91/57/21 
_x 

Grietje Beukbergen 
(1857-1932) 

Kornelis Koppen 

(1787-1851) 

Meentweg 69a/63/51 

ITT) 
Jacobus Koppen 
(1817-1891) 
Meentweg 51/5/29 
_x (1) 
Antje van Wijk 
(1826-1861) 
_x(2) 

Aartje de Zwart 

(1823-1899) 

KD 
Hannes Koppen 

(1858-1936) 

Wakkerendijk 108 

x 

Gijsberta Beukberger 

(1854-1940) 

Antje Koppen 
(1889-1969) 
Meentweg 21 
Ongehuwd 

Gerarda Koppen 
(1894-1970) 
x 
Jan Hilhorst 

(1882-1954) 

Anna Koppen 
(1891-1970) 
X 
Gerrit 
Schaapherder 
Laren NH 
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sbertje Arians Beijer 
-1700-1759) 

etje Teunisse Hilhorst 
46-1810) 

(l)Antje van den Berg x (2)Willemijntje Roeten 

(1791-1829) (1789-1836) 

KD 
Annitje Koppen 
(1814-1890) 

Hendrik de Bruijn 

(1813-1854) 

|(2) 
Jan Koppen 
(1866-1912) 
o.a. Kerkstraat 8 

KD 
Aart Koppen 
(1822-1902) 
o.a. Meentweg 31/19a 
_x 
Aaltje Wortel 
(1823-1909) 

Antonie Koppen 
(1862-1929) 

o.a Meentweg 15 
Wakkerendijk 20/50 

Gijsje van Rosmalen Cornelia Ruite 
(1864- ) (1865-1936) 

t Koppen 

1 

1 
Rutger Koppen 

Cornells Koppen 
92-1973) (1896-1966) (1900-1987) 
t o.a. Meentweg 23 Laren 

Laarderweg 60 X 

nna van X Gerarda Roest 
rebeek Jacoba Cornelia 
96-1966) Voskuilen 

(1903-1976) 

HKE- 209 



Hannes Koppen (1858-1936 ) en zijn vrouw 
Giep Beukbergen (1854-1940) 

Toon Koppen trouwde in 1888 met zijn buurmeisje. 
Toon woonde in het daggeldershuisje achter de boerde
rij van Van Beijeren op Meentweg 19. Kee Ruiter was 
een dochter van Rut Ruiter en Antje Kool en zij 
woonde op Meentweg 21. 
Na hun huwelijk bleef het paar nog twee jaar in de 
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ouderlijke woning van Toon gehuisvest. 
Daarna trokken ze naar het huis van Jan Vlug aan de 
Laarderweg (naast Van Hamersveld). 
Rond 1892 kozen ze Meentweg 15 als adres. Het zal 
ongeveer in 1905 geweest zijn dat het gezin terecht 
kwam op Wakkerendijk 20. Ze trokken in bij Jan Steen-
man, de smid, die getrouwd was met Mietje Ruiter, een 
half-zus van Kee Ruiter. 

Toon Koppen was arbeider en brandstoffenhandelaar. 
Hij moet nog een tijdlang gewerkt hebben op een 
kweek in Naarden. Daar liep hij elke dag samen met 
Jan Hagen (Kokkie) naar toe. Ze vertrokken elke 
ochtend om 4 uur en liepen in twee uur naar Naarden, 
's Avonds laat kwamen ze weer thuis en dan deden ze 

, •, • • 

.iissmmimiS 

- - mÊÊÊ&ÊÊÊÊÊm 

um 

'••WËWê-^ïs. 
'WBKÊÊËt 

W • 
: 

WSSÊÊÊF 

Cornelia Ruiter (1858-1936) gehuwd met 
Antonie Koppen. 
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Antonie Koppen (1862-1929) gehuwd met 
Cornelia Ruiter. 

nog wat boerenwerk rond het huis. In de twintiger 
jaren verhuisde Toon naar "Stadwijk" (Wakkerendijk 
50). Hij had in die tijd ook een kolenzaakje. Geregeld 
werd bij allerlei mensen in Eemnes "gehoord" of er nog 
kolen nodig waren. De kolen werden betrokken van De 
Ruiter in Baarn en werden door Toon Koppen rondge
bracht. 

Volgens zijn gelijknamige kleinzoon was Toon Koppen 
altijd heel humoristisch. Hij zat vol gein! Zo liep 
hij eens langs het café van Wout Schepie (Hagen), 
Wout sprak Toon aan en zei:"Toon, er staan er nog 
drie van je!" 

"Ik heb er nou geen zin in" riep Toon, "ik kom een 
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andere keer wel!" Zo wist hij te dollen met het 
betalen van de rekening. 
Een ander voorval ging als volgt: 
"Op een dag zei Rijk Rigter tegen Toon Koppen:"ik 
heb nog een mooi jasje voor je! Je mag het hebben als 
je een tientje van de rozenkrans bidt!" 
"Nou" zei Toon "dan moet je hem naar houwen. Ik zal 
es kijken of Kee (zijn vrouw) de tied het!" 
Toon Koppen is vele jaren nachtwacht en lantaarnopste
ker geweest. Dat werk deed hij samen met Hein Rood-
hart, met wie hij goed bevriend is geweest. 

Toon en Kee hebben 8 kinderen gehad, waaronder 
twee tweelingen! Twee dochters en zes zoons. Volgens 
zijn kleinzoon zei Toon altijd: 

"Ik heb 4 kinderen en 3 op het seminarie", waarmee 
hij bedoelde dat er drie jong gestorven waren! Waar
schijnlijk is hij de tel kwijtgeraakt: er zijn 4 
kinderen jong gestorven! 
Nadat Toon in 1929 was overleden verhuisde zijn 
vrouw Kee naar Wakkerendijk 13. Haar zoons zetten de 
kolenhandel nog zo'n beetje voort. Volgens de klein
kinderen was opoe Kee een fijn mens dat vaak met de 
handen onder de schort de knopen van de rozenkrans 
zat te tellen. Toen het niet meer zo goed met haar 
ging, trok ze in bij haar zoon Rut, waar ze in 1936 is 
overleden. Zoals gezegd kregen Toon en Keer vier vol
wassen geworden kinderen: 

VI. A Arnoldus (Aart) Koppen 
geboren Eemnes 19-09-1892 
overleden Eindhoven 22-08-1973 
trouwt Best (N.B.) 13-11-1919 
Joanna van Heerebeek 
geboren Best (N.B.) 31-12-1896 
overleden Best (N.B.) 08-07-1966 

Aart was in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) mili
tair bij de Huzaren. Daarvoor moest hij dienst doen in 
Brabant bij Best en daar ontdekte hij zijn vrouw. Voor 
haar heeft hij zich definitief in Best gevestigd. Hij 
werd daar Harrie genoemd, oefende daar het metselaars-
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Aart Koppen f 1892-1973 ) . In de Eerste Wereldoor
log ingedeeld bij de Huzaren. Foto uit +_ 1916 

beroep uit en kreeg samen met zijn vrouw 9 zonen: 
Antonie (1920-1920), Joannes (1921-1987) Antonie 
(1923-1987) Cornelis (1924-1972) Henricus (1929-1985) 
Marinus (geboren 1929) Martinus (1931-1948), Rutger 
(1936), Leonardus (1938-1978). 

V.B. Anna Koppen 
geboren Eenmes 03-10-1891 
overleden Hilversum 01-01-1970 
trouwt Eenmes 19-10-1917 
Gerrit Schaapherder 

Volgens de familieverhalen kon Anna zingen als een 
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lijster! 

VI.C. Cornells Koppen 
geboren Eenmes 29-11-1900 
overleden Laren NH 04-01-1987 
trouwt Laren NH 19-07-1922 
Gerarda Roest (uit Laren) 

Kees was huisschilder van beroep. Van 1922 tot 1928 
woonde hij in Eenmes in een huisje aan een pad dat 
vanaf de Veldweg de akkers in liep. (waar nu de 
Noordersingel is). Na 1928 woonde hij in Laren waar 
hij een schildersbedrijf had aan de Ericaweg en de 
Schapendrift. Uit zijn huwelijk zijn 2 dochters 
geboren. 

Rutger Koppen (1896-1966 ) en zijn vrouw Jacoba-
Cornelia Voskuilen (1903-1976) 
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Rutger Koppen (1896-1966). Jeugdfoto, 

VE.D Rutger Koppen 
geboren Eenmes 07-10-1896 
overleden Eenmes 09-10-1966 
trouwt Eenmes 25-08-1922 
Jacoba Cornelia Voskuilen 
geboren Hilversum 10-03-1903 
overleden Eenmes 20-05-1976 

Rut deed in z'n jonge jaren allerlei soorten werk: 
stenen lossen in de Eenmesser haven, werken in de pol
der (dijk helpen dichten) en bij de wagenmaker Gart 
Elders. In 1919 ging hij werken bij de gebroeders 
Gerrit en Lou Hogenbirk, die een stratenmakersbedrijf-
je hadden. Rut Koppen was daar het eerste personeels
lid van een bedrijf dat een grootse toekomst tegemoet 
ging. In 1922 trouwde hij met Co Voskuilen. Het paar 
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woonde eerst korte tijd in het huis van de ouders van 
Co op Meentweg 117. 
Het gezin woonde in de twintiger jaren ook korte tijd 
op Meentweg 29 en Laarderweg 102. 
Ondertussen ging het goed bij de firma Hogenbirk en 
Rut Koppen was opgeklommen tot stoomwalsmachinist. 
In die functie moest hij werk aan de weg doen door 
heel Nederland. Zoon Toon herinnert zich nog dat het 
hele gezin tijdens de strenge winter van 1928 in een 
woonwagen bivakkeerde in Assendelft. Hogenbirk had 
toen enkele woonwagens voor het personeel en de 
gezinnen als er ergens een langdurige klus geklaard 
moest worden. Het viel niet mee in die winter van 
1928: 's nachts was het binnen in de woonwagen net 
zo koud als buiten. 

Terug in Eenmes vestigde het gezin zich op Meentweg 
5 en na enige tijd op Meentweg 23. Vader Rut moest 
nog overal naar toe voor zijn werk. Meestal liet hij 
het gezin echter thuis. Hij ging op zondagavond weg 
en kwam de zaterdag daarna pas terug. Door al die 
drukte had hij in 1935 b.v. nauwelijks tijd om de 
geboorte van zijn zoon Kees aan te geven. Hij werkte 
overal: in Arnhem, onder Rotterdam, bij de Punt etc. 
Ondertussen verhuisde het gezin gergeld. Van Meent
weg 23 op 13 maart 1936 naar Ericaweg 25 in Laren. 
Drie maanden later kwam men weer terug naar Eemnes 
om zich voor lange tijd te vestigen op Laarderweg 60. 
Rut Koppen heeft 43 jaar bij de firma Hogenbirk 
gewerkt. Bij zijn 40-jarige jubileum is hij gehuldigd. 
Zijn zoon Toon vond het aardig om te vertellen dat z'n 
eerste klus in 1919 in Eemnes was geweest: Bij Dirk 
Bieshaar (Wakkerendijk 17) verzorgde hij de bestrating 
bij de Weegbrug. 

Rut Koppen was een veelzijdig man. Naast zijn werk 
had hij nog tijd voor hobby's. Hij was een prima 
amateur-muzikant. Lange tijd was hij lid van de Eem-
nesser fanfare "De Eendracht", die van 1919 tot +_ 
1939 bestond. Hij heeft daar de piston geblazen. Na de 
oorlog is hij nog een tijdlang lid geweest van de 
Larense Harmonie waar hij als eerste bariton heeft 
geblazen. 
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Werknemers van de firma Hogenbirk waarbij 
Rutger Koppen werkzaam was. 

Ook speelde hij wel eens toneel in de zaal van "De 
Eendracht". Zijn zoon Toon Koppen herinnert zich het 
toneelstuk "De wezen uit het gebergte". Hij hij daarin 
een grote rode pruik op en speelde de vader van een 
zekere Ernst. Toon herinnert zich nog het zinnetje: 
"Het onweer schijnt heviger te worden en Ernst is nog 
niet thuis!" 
Rut koppen was evenals zijn broer Kees en zuster 
Anna een echte zanglijster. In april 1933 werd hij lid 
van het Zangkoor van de R.K. kerk in Eemnes en hij 
is dat in feite de rest van zijn leven gebleven. 
I.v.m. zijn werk kon hij echter vaak niet meezingen. 
Voor elke afwezigheid moest een kleine boete betaald 
worden. Rut Koppen moest altijd de meeste boete 
betalen! Soms liet hij zijn werk wel eens in de steek 
voor het koor! 
Op 15 augustus 1945 (Maria Hemelvaart, toen in de 
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R.K. kerk nog als zondag gevierd) was Rut gevraagd 
om in een driestemmige Perosi-Mis als tenor-solist te 
zingen. Hij kon echter niet vrij krijgen. Hij moest 
van zijn baas meehelpen bij het leegpompen van de 
polder bij Bantam. Hij nam zijn zoon Toon mee naar 
het werk en ging stiekum op tijd naar huis om in de 
Hoogmis zijn solo te kunnen zingen. later kwam Kees 
Bakker aflossen bij het pompwerk. Daar vond hij zoon 
Toon i.p.v. vader Rut en dat vond hij niet zo 
geslaagd. 

De laatste jaren van zijn leven woonden Rut Koppen en 
zijn vrouw op Wakkerendijk 18. Daar is hij in 1966 
plotseling overleden. Hij en zijn vrouw hebben negen 
kinderen gehad: 
- Johanna C (Jo) geboren 1923 
- een tweeling : Petrus Antonie (1 maand oud 
geworden) en zijn tweelingbroer Antonie Petrus 
(Toon) geboren 1924, de bekende schoenmaker in 

Tussen de beide vrachtwagens: 
Rutger Koppen (1896-1966 ) en zijn zoon Toon 
(geboren 1924). 
Links: Bas Boer, die een tijdlang bij Gerrit 
Gieskes in de kost was. 
De foto is rond 1936 genomen in Rotterdam waar 
Rutger Koppen de kiepbakken voor de vrachtwagens 
moest ophalen. 
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Eenmes 
- Cornells G (3 dagen oud geworden ) geboren 1928 
- Cornelia G (Cor) geboren 1931 
- Petrus C (Piet) geboren 1933 
- Cornells J (Kees) geboren 1935 
- Bernardina A.J. (Bea) geboren 1940 
- Rutgerus J.J. (bijna 1 jaar geworden) geboren 1945 

Tot zover dit overzicht van de Eemnesser familie Kop
pen. Opvallend is wel dat de Koppens zo gehecht wa
ren aan de Meentweg en dat er in vele generaties 
steeds weer tweelingen voorkwamen. 
Dit verhaal is natuurlijk niet volledig! We hebben 
vooral veel hulp ondervonden van schoenmaker Toon 
Koppen uit Eenmes. We zijn hem daar bijzonder dank
baar voor! We danken ook de heer R. Koppen uit Best 
voor de informatie die hij toezond en naar Mevrouw 
V.d. Zouwen-Hilhorst uit Soest en Mevrouw Smeink-
Hilhorst uit Laren die ons een aantal fraaie foto's 
uitleenden voor dit artikel. 
Iedereen die voor verbeteringen en aanvullingen kan 
zorgen mag contact opnemen met de samentellers : 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
Eenmes tel. 89849 

Bertie van Wij k-Blom 
Raadhuislaan 39 
Eenmes, tel. 14689 

Over Cultuur in Eemnes. 

Nu praten we over de meest ruime betekenis van het 
woord cultuur. Eerst dan: het fanfarecorps "De Een
dracht" dat door de gemeentelijke subsidie verplicht 
was eens per jaar een uitvoering te geven in de aan
wezige muziektent in het centrum. 
Dan was er altijd veel belangstelling vooral van de 
jongens en 't was gezellig. Het corps stond onder 
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Eemnesser Fanfarecorps "de Eendracht". Op de bok 
Klaas Makker. Ernaast dirigent Mooij. 

leiding van een zeer gewaardeerde dirigent, de heer 
Mooi (Mooij) uit Baarn. 
Deze fanfare was ook altijd actief bij bijzondere 
gelegeheden zoals Koninginnedag (31 augustus) en bij 
jubilea. De toneelvereniging van de katholieke Jonge 
Werkman gaf elk jaar een voorstelling in het oude 
Verenigingsgebouw (Kerkstraat). Je had er prima 
krachten bij maar er werd vóór het optreden soms te 
veel gedronken (tegen de zenuwen denk ik) en dan 
werd er maar geïmproviseerd. Maar ze trokken altijd 
volle zalen. Het ballorigste volk zat altijd achter in 
de zaal en door de drank moest de altijd aanwezige 
gemeentepolitie wel eens ingrijpen. 
Van de opgevoerde toneelstukken weet ik niets meer. 
Alleen dat stuk met onweer vond ik machtig. Rollende 
donderslagen met weerlicht dat door aan en uit flitsen 
van grote elektrische lampen veel effect gaf. 
Later ontdekte ik dat er achter de coulisen een grote 
blikken plaat stond waarmee knetterende donderslagen 
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door neerstortende aardappelen dit effect sorteerden. 
In de oude bewaarschool werd door Bertus Groen altijd 
een tribune getimmerd. Na afloop van de voorstelling 
zochten we onder de tribune naar per ongeluk gevallen 
centen. 
Een klasgenoot vond een keer een dubbeltje. Een gewel
dig douceurtje! 
Een van de voorstellingen was het optreden van een 
goochelaar. Het mooiste nummer dat ik onthouden heb, 
was de hoge hoed van kapelaan H. Goossens. De gooche
laar mocht die hoed na veel aarzelen van de kapelaan 
gebruiken. Hij sloeg op de rand van de hoed een rauw 
ei stuk en ging dat bakken op een spiritusbrander. Ik 
herinner me nog de ontzetting van de kapelaan "Het is 
mijn nieuwe hoef" protesteerde hij heftig!. Maar er 
kwam een heerlijk gebakken ei tevoorschijn en de kape
laan kreef zijn hoed puntgaaf terug. 
In mijn kostschool jaren (_+ 13 jaar) maakte ik voor 
't eerst een circusvoorstelling mee in een grote cir
custent. Na grondige informatie stelde de circusdirec
teur broeder-overste gerust. Wat de vrouwelijke figu
ranten betrof zou alles zeer zedig verlopen. Ik zie 
nog het wanhopige gebaar van de Eerwaarde Overste 
toen daar na de clown twee bijna naakte dames op een 
prachtige schimmel allerlei salto's maakten. De over
ste sloeg beide handen voor het gezicht en bleef met 
zijn zwaar-belaste geweten deze onzedelijke voorstel
ling zo zitten. Nou waren die dames wel in vleeskleu-
rige tricot gehuld maar voor ons was het wel een 
nieuwtje. Moet je nu komen met onze huidige T.V. !Het 
mooiste optreden in het Verenigingsgebouw was dat 
van Jan van Riemsdijk, humoristisch, vooral door zijn 
Achterhoeks accent. 

In Laren maakte ik nog een lezing van Felix Timmer
mans mee. Wat ons leesvoer betreft: dit bestond uit 
een grote kast in de bewaarschool, 't Was bijna al
lemaal zo Rooms als 't maar kon. Vooral veel heiligen
levens. Pietje Bel was er ook en Dik Trom (Kievit). 
Dat laatste boek werd gevreten maar in 1918 vernie
tigd. Met recht, want er was gevaar voor besmetting 
(griep- t.b.c.) 
Met Sinterklaas kreeg ik De Zoon van Dik Trom. De te-
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keningen varen prachtig. Ik las het twee keer achter 
elkaar uit. De illustraties van Joh. Brakensiek waren 
prachtig. 
Toen ik tien jaar was namen wij een abonnement op 
"De Engelbewaarder", een zeer Rooms maandblad. Mijn 
grootmoeder, Teunisje van Klooster, las de Katholieke 
Illustratie en genoot altijd van de gedichten van Ber-
nardus van Meurs. Een dichter uit de Over-Betuwe en 
zijn humoristische gedichten zijn als verzameld werk 
aan mijn moeder cadeau gedaan, nog in mijn bezit, Krie
kende Kriekske" luidt de titel. Literair van betekenis! 
Hoe vaak heb ik er niet uit voorgedragen in het 
Betuws dialect. 
Er zijn uitschieters bij, zoals de gedichten: 
"Christene zielen" en "Een aorig misverstand". 
Een voorbeeld hoe gecomprimeerd B. v. Meurs in een 
paar zinnen ook een dramatische gegeven kon weerge
ven, laat ik hier volgen: 
"De dokter voelt het pulske slaon en zegt "Het is mit 

Gerard van Stoutenburg geeft commentaar bij een door 
hem geschilderd portret van kapelaan H.B. Goossens, 
die van 1919 tot 1921 kapelaan was in Eemnes. 
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haor gedaon. Wat heit de dokter oe gezeid? 
"Hij zei; Je bint 'n zuute meid". 
De vaoder keert zich urn en schreit. 
In de Katholieke leezaal in Laren waren verschillende 
afbeeldingen in de "Illustration" uitgeknipt of afge
plakt onzedelijk! 
Op de R.K. H.B.S. mocht je "Marijntje Gijsens jeugd 
(A.M. de Jong) niet lezen want het slot ging de so
cialistische kant uit. 

Nu komen we vanzelf op kapelaan Faber, van 1902 tot 
1905 kapelaan in Eemnes. Mijn moeder was in haar 
twintiger jaren vriendin met mijn latere petetante. 
Kapelaan Faber was in Eemnes zijn tijd vooruit. Hij 
gaf de meisjes de Camera Obscura van Hildebrand en 
"Kriekende Kriekske" van B. van Meurs (en ook vaak 
romans die ik vergeten ben). Maar deze beide boeken 
staan nog in mijn boekenkast. 

In die tijd ging mijn moeder met een trein vol Eemnes-
ser bedevaartgangers naar het genadeoord Kevelaar 
(Duitsland). Kapelaan Faber ging ook mee maar in 
plaats van met de processie mee te trekken 
reisde hij met mijn moeder naar Keulen. Daar konden 
ze dan o.a. de prachtige dom eens bewonderen. 
Mijn moeder heeft toen in alle eer en deugd in een 
hotel overnacht. Later heeft zij me nog het stuk zeep 
laten zien dat zij van de toilettafel had meegenoemen. 

Tot zijn teleurstelling kwam kapelaan Faber in Olden-
zaal "te staan". Hij was liever in Eemnes gebleven en 
in Oldenzaal kon hij maar niet aarden. Er is toen 
blijkbaar iets mis gegaan met deze bizondere priester. 
Hij is n.l. gedegradeerd tot rector in een nonnenkloos
ter op de Springweg in Utrecht. 
Toen ik later een baan had in Utrecht vroeg ik een 
bevriende relatie, een echte Utrechtenaar, of hij 
indertijd rector Faber nog gekend had. "Jazeker" zei 
hij "Ik heb hem nog jaren gekend. Hij ging elke dag 
eten bij Van Angeren (een gerenommeerd restaurant). 
Hij had altijd een hondje bij zich. 
Na de eerste wereldoorlog werden veel Oostenrijkse 
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kinderen in Nederland ondergebracht om bij te komen. 
Wij kregen een zeer gecultiveerd meisje uit Wenen. We 
praten nu over cultuur maar ik weet nog hoe charmant 
zij met haar vriendinnen kon dansen op de werf van 
onze boerderij. En hoe prachtig zij dan hun Duitse 
liedjes zongen. Ik heb van haar nog "Die Wacht van 
Rhein" leren zingen. Dat was dus Weensche cultuur 
die mij in herinnering is gebleven. 

Mijn moeder kreeg eens bezoek van Albertine S teenhof-
Smulders (toen een bekend dichteres). Bedoeling van 
het bezoek was de Eemnesser vrouwen wat cultuur bij 
te brengen. 

N.B. Het grote schilderij boven ons altaar, de aanbid
ding der Drie Koningen is bij de bouw van de St. Nico-
laaskerk geschilderd door kuntschilder Brouwer. Deze 
was een broer van kapelaan Brouwer van 1894 tot 1899 
in Eenmes. Mijn moeder had dit onthouden! 

Gerard van Stoutenburg. 

In onze serie: "Oude Eemnesser. 

komt vandaag Wiggerts & Co aan het woord. Wat leuk 
om vader en dochter samen over vroeger te horen pra
ten en wat een waardering spreekt uit dit gesprek van 
dochter Co voor haar ouders, luister maar vlug mee. 

Wiggerts: 
"Ik weet nog dat we in de Naerde borne ginge rôôie. 
De smid die daor woonde sting al tied op de straot z'n 
wark te doen en as dan de tram d'r an kwam mos'tie 
vort met z'n rommeltje want aanders wer' tie overreje. 
Je had er ôôk een ophaolbrug en de stoker van de 
tram mos dan voruut lôpe om het aandere verkeer 
teuge te houwe omdat de tram natuurlijk veurrang 
had." 

Co: 
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"Was dat de Gooise moordenaar?" 
Wiggerts: 
"Jao, jao dâ was 'm. En as de tram deur die nauwe 
straotjes ree, mos je strak teuge de muur gaon staon, 
dan kon' ie passeren. Soms waore de rails glad, met 
wâârm weer of zo, en dan gooiden ze er scherp sâând 
op, dan wiere ze wat stroever. Er is nog eens een 
ongeluk gebeurd. Toen reje er twee tramme op elkaor, 
da was heel bar hoor." 
Co: 
"Pa vertel dat verhaal over je trouwen nog eens, dat 
vind ik toch zó leuk (vader en dochter schateren al 
bij voorbaat!)" 

Wiggerts: 
"We waore bie moeder thuus, dus bie jouw grootmoe
der, ik ha daor 's aovens geslaope." 

Co: 
"Al bij opoe van 't Hogeland geslapen?" 

Wiggerts: 
"Jao, maor op de zolder natuurlijk." 

Co: 
"Qk, dus je had daar al geslapen, oe, dat mocht toen 
als, dat was modern al." (Co lacht hartelijk.) 

Wiggerts: 
Jao, âânders mos ik van Emenes af komme op de fiets 
want je ha geen aanders, je ha toen geen auto, je hâ 
niks." 

Co: 
"Had je een mooi zwart pak voor de trouwerij?" 

Wiggerts: 
"Da sal wel, da weut ik helegaor nie meer. Oh jao, de 
gróotvaoder van die Henk van Hees heeft het gemaokt. 
Het hâângt nog op zolder en as je die jas veult dan 
kan je nie denke zo zwaor as 'tie is. 
Ome Tijme zou met de tentwaoge uit Emenes komme om 
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ons naor de kark te rie je. Ik zag hem gaon op de 
straot en zee teuge je moeder: "gauw je klompe an dan 
gaon we lopend door het veld naor de kark zodat we 
er nog eerder zijn dan ome Tijme met de tentwaoge, 
want ome Tijme was te laot. Je moeder haor ouwers 
woonden in een wit huusje midden in het laand dus we 
konden zo het paodje da deur het laand naor de kark 
voer aflôpe. Je moeder dêê haor klompies an, stopte 
haor schoene in de tas, trok veur de kark haor klom
pies weer uut, dêe d'r schoene an en jao hoor, we 
waore nog eerder in de kark dan ome Tijme met de 
waoge." 

Co: 
"Hoe ging dat verder, je werd getrouwd en toen? 
Ben je zomaar naar huis gegaan of heb je er nog een 

Huisje van de schoonouders van Hannes Wiggerts in 
Hooglanderveen. Van hieruit is hij getrouwd met 
Adriana van Hamersveld. 
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feestje van gemaakt?" 

Wiggerts: 

"We hebben met een man of zeuve koffie hebbe gedron-
ke, daorna een borreltje, gegete en dâ was ons feest. 
We hebbe de klok die daor haangt met ons trouwen 
nog van Teus van 't Klooster gekrege, waor moeder 
neuge jaore gewarkt had." 

Co: 
" Oh ja? Wat leuk, dat heb ik nooit geweten." 

Wiggerts: 
"Je moeder was mie m'n eerste meissie hoor. Voor haor 
had 'ik al drie jaore verkering met haor vriendin 
gehad. Toen ik daor de allereerste keer thuus kwam 
voelde ik al wat. Ik had al tied gezeid: "Denk er om, 
geld heb ik niet", ik had niks en dan kan je dat 
maor beter eerlijk zegge. M'n lôôn gaf ik altied óver 
aon vaoder en moeder, waor ik nog schik van heb, 
nog! En ik hâd dus geen geld. Ik zee altied teuge 
moeder: "m'n lôôn leg ik op taofel, maor as ik een 
fooitje krieg, dan hou ik dâ hôôr." Jao, ik wou zao-
terdag 's aovens ôôk een borreltje kôpe as ik een 
kaortje ging legge. Ik had drie jaor verkering met dat 
meissie toen ze bie een boer ging wône die ôôk een 
zoon had. Gij s Eek, waor ik as knecht warkte, daggel
der eigenlijk, want ik sliep 's nachts thuus, zee 
derect teuge me: "Hannes nou raok je je meid ôôk nog 
kwiet." ik zee:"Ben je belaoitaofeld," maor hij kreeg 
nog geliek ôôk. Op een zaoterdagaovond kwââm de 
brief waorin sting dat het inderdaod uut was. Ik kon 
het geen nie gelôve, maor wist wel dat het geld het 
gedaon had, want an hun kaant zat wel wat. Ik ging 
die aovend toch an de weg staon want het was hardstik-
ke môôi weer. Dâ dee je vroeger, je sting altied met 
een koppeltje volk an de weg en ik liet niks marreke. 
Toen hoorde ik zegge:" Zou Hannes Wiggerts z'n verke
ring uut wese?" Ik docht, jao dâ hâ je wel goed be-
keke." 

Co: 
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"Verschrikkelijk pa." 

Wiggerts: 
"Neu eigelijk nie, het heeft zo moete lôpe, dat is de 
zegen die je krijgt van bove, niks âânders. Ik hâ dus 
de eerste keer da ik bie dâ meissie thuus kwââm al 
gevoeld dâ de familie het een beetje hooghartig in de 
bol had. 

Op een zondagaovond sting ik weer aon de straot en 
dacht, nu moet ik Aortje van Hamersveld eens probe
ren. Ze nam me geliek mee naor haor oudere zus en 

Hannes Wiggerts (geb. 1898) aan de wandel bij 
zijn boerderij, 
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zwaoger Knelis die op Baarn woonden. Het klikte gelijk 
tussen ons. Met moeder heb ik ôôk weer drie jaor 
verkering gehad en zo kwaam het da 'k al dertig jaor 
oud was toen ik trouwde. 
Het is zo jamner en da hè je zoveul kere, dan kijke ze 
naor het geld." 

Hannes zucht. Om zoveel domheid? Het lijkt er wel 
op, want, zo vertelt hij verder.... 
"Op de eerste plaats mot ik zegge, ben ik altied geluk
kig geweest. Gezond, sterk van gestel lijkt het, dus 
rijk. Ik heb altied hard gewarkt, ben as joggie van 
acht jaor in de vacanties al bie andere gaon warreke 
en nog lôôp ik om 't huus te scharrele. Dan ben je 

Hannes Wiggerts (geb. 1898) en zijn vrouw 
Adriana van Hamersveld (1899-1985) 
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toch nog steeds rijk en gelukkig?" 

Co: 
"Ja, dat is waar." (ze kijkt haar vader vol ontzag aan) 

Wiggerts: 
"D'r gaot hier ook geen dag vorbie of d'r benne prao-
ters# je snapt het nie, ik begriep het zelf nie, nee. 
Soms zitte d'r hier 's morrege's wel zes man te 
praote." 

Co: 
"Je trekt mensen aan, ja." 

Wiggerts: 
"Je zou et wel zegge. Een âander sal het wel beter 
wete dan ik het zelf weet." 

Co: 
" Je bent zo'n gezellige prater en daar komen ook men
sen op af natuurlijk want wie zit er tegenwoordig nog 
zo rustig aan tafel te praten en dan dat gezellige 
pijpje er altijd bij." 

Silte, een aangename weldadige stilte. 

Wiggerts: 
"Ik sal nog ' es wat vertellen over vroeger. Toen we 
pas getrouwd waore ging ik met een stel manne op een 
dag takkenbossen in het bos van Groeneveld. Het was 
bar koud, takkenbossen dêê je altied in de winter, 
maor ik ha m'n kraog ópe, want ik had een gróte 
steenpuust in m'n nek. Er kwaam een heer aon wâând' 
len die vroeg waorom ik met die fikse kou de kraog 
ôpe hâ staon. Ik vertelde het en de volgende daag 
kwam ie weer en bracht alles mee, zalf, verbaand, da 
was zo allemachtig aordig. Je had vroeger veel apothe
kers die daor liepe te waand'len in de bossen. Dan 
hadde ze de winstjaore d'r op zitte, waore uutgeschao-
keld, dus hadde tied genoeg. Dokter Muiskes liep daor 
altied kruiden te zoeken, maor je kwââm er nooit 
achter wat hij zocht. (Hannes lacht alweer.) 
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Antje Klaver (1870-1955) gehuwd met Jan Wiggerts 
Ze was de moeder van Hannes Wiggerts. 

Mijn moeder, Antje Klaver was ôôk zo'n halve dokter. 
Moeder had toen al vlierebessen in zo'n gróte dikke 
stopf les. Op een keer was alles gaon gisten, de stop 
vloog van de fles en zat de hele tent onder de vlie
rebessen. We hebben meer dan een daq warrek gehââd 
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cm de hele keuke weer schoon te maoke, gcmminorie." 

Co: 
"Waar gebruikte ze die vlierbessen voor?" 

Wiggerts: 
"As je an de kou was, jao toen al, dat is meer dan 
zestig jaor geleje." 

Co: 
"Had opoe nog meer middeltjes?" 

Wiggerts: 
"Moeder had overal middels voor. Ik ha eens een dik 
rood been, heb zes weke op een stoel gezete maor er 
is nooit een dokter biegeweest. Er stinge van die 
vetwortels in de polder, je ziet ze niet meer, met 
blauwe en witte blommetjes en die wortels er van ging 
ze ophaole. Ze dêê het buitenste velletje er af en dan 
gingen ze op m'n been. Maor as ze dat been schôônmaok-
te! Ze moste me met z'n tweeën vasthouwe, ik heb wel-
eens de sintels uut de stoel getrokke, zo'n pijn deed 
't." 

Co: 
"Wat deed opoe als je steenpuisten had? 
Driewegenblad er op hè, liefst zo uit de dauw." 

Wiggerts: 
"Jao, moeder wist overal wat op. Ik at ôôk altied 
rauwe uie vroeger, ik had al tied sjalotjes in m'n zak 
want die waore goed teuge de reuma zee moeder. Dâ 
hè 'k nog, alles knoopt en kraokt, maor 'k ben bliedâ 
'k er nog ben hoor. (weer een lachsalvo). 
Moeder heeft tijdens de verbouwing van Jan z'n huus 
neuge maonde hier bie ons gewoond." 

Co: 
"Ja, dat was wat. Wij waren al met z'n negenen. Opoe 
lag in de grote kamer. Vader en moeder lagen daar 
ook en toch is ze hier negen maanden geweest." 
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Hannes Wiggerts (links) aan het werk bij houthandel 
Van Dijk in Laren. 

Wiggerts: 
"Moeder lag achter een gordijn." 

Co: 
"Achter een gordijn? Dat weet ik niet meer." 

Wiggerts: 
"Jao, we hâdde een gordijn om haar bed getrokken, je 
kon moeder toch niet de hele dag zo in de kaomer lao-
te ligge met al die snotneuze er om heen." 

Co: Lachend 
"Ja dat is waar. En als ze één van de jongens riep 
dan deed ze d'r wandelstok om het nekkie en trok hem 
zo heel zachtjes, naar zich toe. Soms lag ze te zoeken 
in bed en dan vroegen we:"Cpoe, wat ben je toch aan 
't zoeken?" 
"M'n rozenkrans" dan was ze h a a r rozenkrans weer 
k w i j t . " 
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Wiggerts: 
"Die hè wâ afgebid." 

Co: 
"Oh en als er dan één van de Jehova getuigen of wat 
dan ook kwam zei ze:"Laat maar komme". Dan ging ze 
ermee praten maar dan praatte ze zo dat Jehova niks 
meer kon vertellen en zelf was ze druk aan 't woord. 

Wiggerts: 
"Ik kan nog daoge door verteile maor laote we d'r 
maor mee stoppe âânders wordt het veuls te veul 

Co: 
" Je hebt gelijk vader, wees jij maar weer de 
verstandigste." 

Geachte Lezer(es) 

Is dit niet al weer een fantastisch verhaal? 
Begrijpt u nu, dat het werkelijk een groot voorrecht 
is om zo nu en dan eens aan te mogen schuiven bij 
deze eenvoudige, wijze en vooral ook eerlijke 
boerenadel? 

Hartelijke groeten, 
Ama Teuria 
Henriet Liscaljet. 

Schenkingen aan H.K.E. 

1. Drie foto's van de Eemnesser drumband "In 
Aethere Musica" van 
- Dr. K.R.D. Smit, 
Klein laren 15 
Taren NH 

2. Een boekje uit 1811, getiteld: 
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"De geschiedenis van Abraham voor kinderen" 
geschreven door IJsbrand van Hamelsveld (met de 
handtekening van Hendrik Scherpenzeel uit 1815) 
geschonken door: 
- Mevrouw M. Scherpenzeel 
Meentweg 41a, 
Eenmes 

3. Oude krantenknipsels + koekzakje Bakkerij Van de 
Kuinder van: 
- Mevrouw J. van Dijk-Ruizendaal 
Boekweitskorrel 13 
Laren NH. 

Hartelijk dank aan al deze mensen, die aan onze 
Historische Kring gedacht hebben! 

Oude Eemnesser Schoolfoto 

Via de heer J. Hilhorst (Jhr.C. Roëll-laan 18) ontving 
de H.K.E. enige tijd geleden een oude Eemnesser school-
foto. Het is waarschijnlijk een foto van de Eemnesser 
Bewaarschool genomen rond 1905. Er zijn helaas 
slechts enkele namen van de kinderen bekend. Dit zijn: 
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nr. 3 Katrien Fecken 
nr. 13 Jo Fecken 
nr. 30 Dirk Arpink (met bord). 

Voordat de foto in ons archief gaat, zouden wij graag 
alle kindernamen willen weten. Iedereen die ons daarbij 
kan helpen kan contact opnemen met: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eenmes 
tel. 02153-89849 
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OPROEP 

Hebt u nog foto's van café's of herbergen in Eemnes 
of van de Eem/Eembrugge/Groenveld/HeidehoekA/itte 
Bergen/ Gooijersgracht/IJsselmeerkust# dan zouden we 
daar graag dia's van maken. Als u hieraan wilt 
meewerken kunt u contact opnemen met 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
Eemnes tel. 89849 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en projec
ten onze leden bezig zijn. Iedereen die erin geïnteres
seerd is om mee te doen en die kan helpen aan materi
aal kan contact opnemen met de desbetreffende perso
nen: 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849 
is bezig met: 
- de geschiedenis van het amateurtoneel in Eemnes 

— » —• — 
Jaap v.d. Woude, Jonneveen 25, Eemnes, tel. 13701 
is bezig met: 
- de geschiedenis van de RABO-bank Eemnes, 
Gevraagd: 
o.a. foto's, knipsels uit kranten en ander RABO-
materiaal 

Wiebe van IJken, Everserf 20, Eemnes, tel. 89367 
is bezig met: 
- de uitwerking van het armenboek van de gemeente 
Eemnes (1637-1768) 

• — • 
Bertie van Wijk-Blom,Raadhuislaan 39,Eemnes tel. 14689 
Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eenmes, tel. 89849 
zijn bezig met: 
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- De familie Kroeskamp in Eenmes. 
Gevraagd o.a. familieverhalen, foto's, familiebe
richten 

Wim Fecken, Julianaweg 26,Kortenhoef, tel.035-60226 
is bezig met: 
- Eemnes in de Franse tijd (1800-1815) 

— — • - • 
Li via Lankreijer, Aartseveen 94, Eemnes tel. 89198 
is bezig met: 
- klederdrachten van Eemnes en omgeving. Wie helpt 
mee uit te zoeken wat er vroeger in Eemnes aan 
klederdrachten gedragen werd. We hebben heel mooie 
inventarisatieformulieren. We zoeken alleen nog een 
paar mensen erbij om ze in te vullen. Dat kan met 
de kleding in de hand of aan de hand van oude 
foto's. 
Wie helpt? 

— » ___^_—— 

Wiebe van IJken, tel. 89367 
Bertie van Wijk-Blom, tel. 14689 
Henk van Hees, tel. 89849 
zijn bezig met: 
- het aanleggen van een verzameling bidprentjes van 
mensen die in Eemnes gewoond hebben. U kunt ons 
al een plezier doen wanneer u de mogelijkheid biedt 
om kopietjes te laten maken van uw bidprentjes. 

• * -
Bep (G.L.) de Boer, Ericaweg 58, Laren, tel. 15732 
is bezig met: 
- een onderzoek naar Pauselijke zouaven uit de plaat
sen Amersfoort, Ankeveen, Achttienhoven, Baarn 
Blaricum, Breukelen, Bussum, Bunnik, Eemnes, 
's-Graveland, Hilversum, Laren NH, Loenen, 
Maarssen, Maartensdijk, Muiden, Muiderberg, 
Naarden, Nederhorst den Berg, Nigtevecht, Oud-
Loosdrecht, Soest, Soesterberg, Utrecht en Weesp. 
Gevraagd: verhalen over deze zouaven, fotomateriaal 
om na te maken, bidprentjes, brieven, dagboeken etc. 
Alles wordt te leen gevraagd om het te kopieëren. 

Leo Lamers, Ruiterskamp 42, Eemnes, tel. 89763 
HKE- 239 



is bezig met: 
- veldwachters en politie-agenten van Eemnes. 
Gevraagd namen en verhalen over het werk van deze 
mensen. 

Harry v.d. Voort, Jan van Beierenstraat 8, 
1211 HT Hilversum, tel. 035-234065 
is bezig met: 
- de familie Groen in Eemnes. 
Hij zoekt speciaal informatie over huizen en andere 
bouwwerken die ontworpen zijn of waar aan gewerkt 
is door Bertus Groen, Jan Groen of Jaap Groen. 

Leo Lamers, Ruiterskamp 42, Eemnes, tel. 89763 
is bezig met: 
- alles wat te maken heeft met paviljoen 'Larenberg' 
te Laren NH. 
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