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Van de redactie 
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gen wij graag voor 15 november 1997. 
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Herinneringen 

Teunis Roothart (1886-1974) werd geboren in 
een oude boerenbedoening, die stond op de 
plaats waar nu het pand Wakkerendijk 210/210a 
staat, pal tegenover het Dikke Torentje. 
Een fraaie tekening van zijn geboortehuis 
staat afgebeeld in het boekje "Eemnes in oude 
ansichten", deel 1, nr. 9. 
De vader van Teunis woonde wel in een boeren
bedoening, maar hij was geen boer. Hij was 
kruidenier en olieboer. Maar Teunis werd 
later wel boer. 

Als je vanuit Eemnes de Zandheuvelweg op 
gaat, dan zie je links de boerderij van Jan 
Steenkamer, achter die boerderij staat een 
moderne villa. Op de plaats van die villa 
stond vroeger een pittoresk arbeiderswonin
kje, aan de rand van het bos van Groeneveld. 
In dat huisje woonden mijn oom Teunis Root
hart en mijn tante Aletta Hensbergen aan het 
begin van hun huwelijkse loopbaan alvorens ze 
voorgoed naar de Laarderweg trokken om daar 
te gaan boeren. 
Teunis Roothart was een markante figuur, er 
waren weinig mensen in Eemnes die hem niet 
kenden. 

A-t̂ -iïïïS 

Teunis Roothart (1887-1974) voor de stal van zijn boer
derij Laarderweg 40. 
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Tante Letta fietste niet.Op verjaardagen van 
mijn vader en moeder kwamen ze in de jaren 3 0 
met de tentwagen, later werden mijn oom en 
tante met de auto gebracht en gehaald door 
hun oudste dochter Cor. 
Tijdens die verjaardagsbijeenkomsten kon oom 
Teunis fraai vertellen over vroeger. Hij 
begon zijn verhalen meestal met zijn broer er 
in te betrekken: "Weet je dat nog Jan?" 
Zonder een antwoord af te wachten ging hij 
dan door met vertellen. Eén van die verhalen 
ben ik nooit vergeten. 

Teunis Roothart vertelde als volgt: "Weet je 
nog Jan, dat vader zo'n grote vale hit had? 
Op een dag ging ik met de kaasbrik met die 
hit ervoor naar de kaasmart in Amersfoort. In 
Soest ging het mis, die hit liep elke zij
straat in die ik tegenkwam. Ik wist er geen 
raad op. Ik dacht: "Ik ga naar Kobus van Ee" . 
Weet je nog Jan, dat die daar in Soest woon
de? 
Ik deed bij Kobus mijn beklag, ik zei: 
"Kobus, die hit wil niet, die vliegt elke 
zijstraat in die ik tegenkom. Zo kom ik nooit 
op de mart in Amersfoort." 
Kobus zei: "Dat beest hèt geen wil Teunis, 
dat beest hèt geen wil." Kobus zei alles twee 
keer. 
Kobus ging in de voetenbak van de brik zitten 
aan de rechterkant, zijn voeten buitenboord. 
Hij nam het dunne stuk van de zweep in de 
hand. De eerste de beste zijstraat waar we 
kwamen wou die hit indraven. En toen gaf 
Kobus die hit met het dikke eind van de zweep 
toch een slag op zijn bek! 
Het beest stond er een hele poos van te stij-
geren. 
"Breng me maar weer tuus, Teunis, breng me 
maar weer tuus", zei Kobus. 
Teunis Roothart besloot zijn verhaal met: 
"Die hit hèt 't nooit meer gedaan." 

HKE- 133 



HHHHHHHHH 

; '; -Jt! ' I 

H i 

Laarderweg 40, Eeranes. De boerderij van Teunis Roothart. 

Tante Letta fietste dan wel niet, maar oom 
Teunis wel. 
Als hij over de Wakkerendijk kwam, dan kwam 
hij even aan om koffie of thee te drinken en 
een sigaar op te steken. 
Tijdens zo'n bezoek in het begin van de jaren 
50 vertelde hij: "Ik heb mijn peerd verkocht. 
Het beest was 34 jaar oud en de slager gaf er 
nog 100 gulden voor." 
Enigszins verbaasd sprak mijn vader tot zijn 
broer: "Maar Teunis, dat kun je toch niet 
maken, dat beest is niet meer te vreten." 
Teunis lachte hartelijk: "Dat zoekt die sla
ger maar uit, daar heb ik geen boodschap aan. 
Maar ik weet wel, dat ik bij die slager voor
lopig geen peerdevlees voor de "uiesjee" ga 
kopen." 

De Meern, januari 1997 
Chris Roothart 
Meentweg 166 
34 54 AZ De Meern 
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De SV-Eemnes, onze voetbalvereniging bestond 
op 2 9 augustus j1. 50 jaar. Iets om bij stil 
te staan. Het nu volgende verhaal verscheen 
in februari 1960 in het clubblad van SV-Eem
nes. De club bestond toen 12% jaar. Dit arti
kel geeft een aardig beeld van de beginjaren 
van onze voetbalclub. 

Er waren eens 

Over het algemeen beginnen alle sprookjes op 
deze manier en ook wij moeten zo beginnen, 
want, er waren eens... in Eemnes enige jonge
lui die graag voetbalden; in de Eemnesser 
gemeenschap had men er natuurlijk wel van 
gehoord en het ook wel gezien, doch men had 
er over het algemeen nooit behoefte aange
voeld. Ondanks dit was het toch geen bezwaar 
voor deze jongens om te voetballen, want met 
elkaar wist men toch steeds een elftal te 
formeren waardoor men verschillende malen 
eens lekker tegen een stuk leder kon trappen. 
Misschien herinnert u zich deze jongens nog 
o.a. Jan Hagen, Toon Tak, Wil Zanoli, Dik 
Venema, Nico Majoor (deze is reeds enige 
jaren geëmigreerd), Evert Veldhuizen, Arie de 
Groot, Sjors Zanoli, Joop Zanoli en Sytze 
Mol. Wil Zanoli was de man die er over het 
algemeen voor zorgde dat alles in orde kwam 
en dat men zodoende tegen tal van fabrieks-
elftallen kon spelen. Dit was in het jaar 
1946 en het mooiste van alles was, dat men 
steeds alle wedstrijden won! U zult zich 
misschien afvragen hoe men dit allemaal be
kostigde? Geen Nood! De jongens zorgden zelf 
voor hun voetbalschoenen en een broekje en 
een shirt had men ook nog wel of wist men wel 
ergens op te scharrelen, wat de kleuren be
treft, dat nam men niet zo nauw. Dit was nog 
lang niet alles want u zult zich afvragen op 
welk terrein men dan wel speelde? Ook hier 
had men voor gezorgd, want boer Schothorst in 
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Het le elftal van SV Eemnes in 1947 
Voorste rij zittend vlnr: 
Nico Majoor, Cees Drent, Wil Zanoli 
Middelste rij zittend vlnr: 
Arie de Vries, George Zanoli, Carel Mol 
Achterste rij vlnr: 
Dick Meilegers, Toon Tak, Wim Kramer, Joop Zanoli, Sytze 
Mol, Jaap Mol. 
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Baarn stelde een stuk weiland beschikbaar 
hetwelk al gauw de naam kreeg van Schothorst -
terrein en men betaalde hiervoor ƒ 0,25 per 
persoon. Nog was het geheel niet gecomple
teerd, want wilde men voetballen dan had men 
een bal nodig, ook hier geen stuur overboord 
er werd gelapt en de bal kwam er. Met elkaar 
speelde men toen tal van aardige en leuke 
wedstrijden, ondanks dat men geheel los van 
elkaar stond. Toch zou het van deze jongens 
komen om in Eemnes een voetbalvereniging te 
gaan oprichten. 

De eerste stoot 
Zo kwam het dan dat deze jongens de gedachten 
kregen om in clubverband te willen gaan voet
ballen. Goede raad was duur, wat moest men 
beginnen en dan in Eemnes waar men het eigen
lijk in het geheel niet op voetballen begre
pen had? Men liet zich echter niet uit het 
veld slaan en ging op pad. Zo kwam men te
recht bij de heer Dievenbach aan de Nieuweweg 
om te vragen of hij er wat voor voelde om in 
Eemnes een voetbalvereniging op te richten. 
Ze vertelden dat ze al geruime tijd tegen 
verschillende fabriekselftallen hadden ge
voetbald maar dat men nu zo graag in de Bond 
wilde spelen en dat men zo graag een eigen 
bestuur en een eigen veld wilde hebben. Uit 
het gesprek dat zij met hem hadden bleek ook 
dat zij bij de heren Van Duijne en Berkhout 
waren geweest om poolshoogte te nemen. In 
principe voelde de heer Dievenbach er wel 
voor doch hij zou eerst eens contact opnemen 
met de heren waar de jongens al geweest wa
ren. Zo kwam het dan dat hij ook op pad ging 
en deze heren bezocht; er werd lang en breed 
over gesproken en men kwam tot de conclusie 
dat de jongens het serieus meenden. Niets 
stond er verder in de weg en het zou thans 
gaan om een bestuur bij elkaar te krijgen. 
Ook hierom niet getreurd want men vond de 
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Het tweede elftal uit 1947 
Bovenste rij vlnr 
onbekend, Arend de Vries, onbekend, Toon Koppen 
Midden-voorovergebogen: onbekend 
gehurkt vlnr: 
onbekend, Evert Veldhuizen, Ben ter Brake, Henk 
Kassei, Joop Beugelaar, Henk Lutje. 

van 
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heer Van Duijne bereid om te trachten nog 
meer personen hiervoor te interesseren en na 
niet al te lange tijd kwam men dan ook tot de 

oprichting, 
Na verschillende malen te hebben vergaderd 
besloot men op Vrijdag 2 9 augustus 1947 de 
oprichtingsvergadering uit te schrijven welke 
gehouden werd in café Tak aan de Laarderweg 
12 8 te Eemnes, 's avonds om half negen. Op 
deze vergadering waren aanwezig de heren H.A. 
Dievenbach, F.A. van Duijne en A. Berkhout, 
terwijl de heren G.M. Brevoord en H. Hendriks 
afwezig waren, eerstgenoemde met kennisgeving 
en de heer Hendriks zonder kennisgeving. Deze 
laatste 2 heren waren door de heer Van Duijne 
aangezocht voor een functie in het bestuur 
(dit ter verduidelijking) , waaruit dus bleek 
dat het voorlopig bestuur dat zich gevormd 
had, uit 5 personen bestond. Voorts waren op 
deze vergadering aanwezig, de heren J. Hagen 
Wzn. , A. Taki, J. Zanoli, D. Venema, S. Mol, 
J. Elsinga allen uit Eemnes, N. Majoor uit 
Laren en C. Drent uit Blaricum, die allen 
voor werkende leden in aanmerking wensten te 
komen. Eveneens was aanwezig de heer J. van 
IJken die voor steunend lid in aanmerking 
wilde komen. In zijn openingswoord zei de 
heer Dievenbach het prachtig te vinden dat de 
club zijn ontstaan gevonden had bij spelers 
zelf, die hun koppen bij elkaar gestoken 
hadden om te WILLEN VOETBALLEN! i i 
Staande de vergadering gaf men zich allen op 
als werkend lid van de op te richten vereni
ging. Bij acclamatie werden vervolgens in het 
bestuur gekozen de heer H.A. Dievenbach, 
Nieuweweg 10a, voorzitter; F.A. van Duijne, 
Laarderweg 124, secretaris; A. Berkhout, 
Verbindingsweg 2, penningmeester; en de heren 
G.M. Brevoord en H. Hendriks tot commissaris
sen. Hierna werd wijlen de edelachtbare heer 
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Mr.P.A.L. van Ogtrop, toenmalig burgemeester 
van Eemnes benoemd tot beschermheer en de 
weledelgeleerde heer Dr. J. Fros tot ere-
voorzitter van de vereniging, dit met algeme
ne stemmen van de vergadering. Als volgende 
punt van de agenda moest er een naam aan de 
vereniging gegeven worden en men werd het er 
al gauw overeens dat dit zou zijn: Voetbal
vereniging "Eemnes" .Daarna ging men over tot 
bespreking van de contributie. Deze werd 
gesteld op ƒ 0,30 per week. In de elftalcom
missie namen zitting de heren Dievenbach, Van 
Duijne en Berkhout, terwijl tot commissaris 
van materiaal werd benoemd de heer J. Zanoli. 
Als trainer zou men voorlopig het werkend lid 
G.W. Zanoli verzoeken om zich hiermede te 
willen belasten. Het verkrijgen van een spe-
lerscostuum werd door de nieuw gekozen voor
zitter als een zaak van de eerste orde be
schouwd en men besloot dan ook dat de kleu
ren als volgt zouden zijn: donkere pantalon 
en niet te lichte shirt, indien mogelijk 
groen met een zwarte kraag en manchetten, een 
en ander zou door de spelers zelf bekostigd 
moeten worden. 

De vereniging draait .... 
Al direct werden tal van vriendschappelijke 
wedstrijden gespeeld en in de volgende verga
dering op Dinsdag 9 september 1947 bracht de 
voorzitter aan allen dank voor het vele werk 
dat er in zo'n kort tijdsbestek was verricht. 
Als geschenk van het bestuur werden toen aan 
de vereniging overgedragen 1 nieuwe voetbal, 
4 complete hoekvlaggen en 2 grensrechtervlag
getjes, terwijl bij de heer A. Hordijk in 
Laren een ballennet in bestelling was. Het 
grootste aandeel in het vervaardigen van deze 
vlaggen had mevrouw Berkhout gehad. Als nieu
we leden werden op deze vergadering aangeno
men de heer C A . Mol, J. Mol en D. Mol. In de 
kas-controle-commissie werden benoemd de 
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heren A. Tak en W. Zanoli, de elftaltraining 
zou geschieden door de heer G. Zanoli, ter
wijl de heer Van Duijne zich weer bereid 
verklaarde om met de spelers de spelregels te 
behandelen. Als aanvoerder werd de heer G. 
Zanoli met 11 van de 14 geldige stemmen geko
zen en J. Zanoli als plaatsvervangend aan
voerder. Wat betreft de sportkleding werd 
bekend gemaakt, dat de heer Backer aan de 
Nieuweweg een actie-tekening had gemaakt van 
een speler in groen shirt met zwarte kraag, 
zwarte manchetten en op de linkerborst het 
wapen van Eemnes, zijnde keel en beladen met 
3 bisschoppelijke hoofden van zilver, zwarte 
pantalon en groen-zwarte kousen. Een derge
lijk costuum zou ongeveer ƒ 10,-- kosten plus 
nog tal van textielpunten, de ouderen onder 
ons zullen nog wel weten wat dit betekende. 
Om zo snel mogelijk in de clubkleuren uit te 
komen kon men uit de verenigingskas reeds een 
voorschot krijgen wat dan in overleg met de 
penningmeester terug betaald moest worden. 
Het was reeds toen G. Zanoli die er op atten
deerde, dat de spelers zich overal en te 
allen tijden correct dienden te gedragen, dat 
eenieder zijn mond dicht moest houden, niet 
mopperen, niet appelleren en de scheidsrech
ter in alle opzichten te respecteren en te 
eren. Wat de kleding betreft, hiervoor had 
men snel een oplossing gevonden, het waren 
nl. de dames Berkhout, Dievenbach en Lense-
link die avonden hebben gewerkt om dit in 
orde te krijgen. Als wij u er bij vertellen, 
dat de broekjes werden gemaakt van meelzakken 
en de shirts van Amerikaanse borstrokken, dan 
zult u bij het lezen hiervan wel lachen, maar 
het was dan toch zo. De meelzakken moesten 
ettelijke malen gewassen worden om de stem
pels er uit te krijgen, daarna verven, knip
pen en in elkaar naaien, de borstrokken moes
ten eveneens dit lot ondergaan, terwijl er 
voorts nog kragen en manchetten aangezet 
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moesten worden. Om dit allemaal te kunnen 
bekostigen werden eveneens gelden door de 
burgerij bijeen gebracht. Voorlopig werd er 
gespeeld op het Schothorstterrein in Baarn, 
doch na lang zoeken wist men beslag te leggen 
op een terrein aan de Heidelaan toebehorende 
aan de heren G. Koster te Laren en C. Tijken 
te Hilversum voor de prijs van ƒ 225,-- per 
jaar. Hierna ging het terrein over aan de 
heer F. van der Wolff te Laren NH, die er 
tijdelijk een paard op liet grazen. Met alle 
benodigde materialen onder andere schoppen, 
kruiwagens enz. kwamen de jongens verschil
lende zaterdagen naar de Heidelaan om het 
terrein in orde te brengen; er moesten gras
zoden gelegd worden en het geheel geëgali
seerd; dit met behulp van een wals waar de 
heer Noordam voor zorgde. De timmerlieden 
onder de jongens maakten de doelen en het 
schuurtje dat tot kleedgelegenheid werd omge
toverd. Oude rietmatten werden hiervoor ge
bruikt tot groot vermaak van de muizen die er 
lekker hun nestje in maakten en ijverig ei
kels aansleepten. Hoge ballenvangers werden 
gemaakt om de ruiten van de buren te sparen 
anders beliep men de kans dat de bal afgepakt 
wou worden. Wilde je in de keet droog staan 
en schone voeten houden dan moest je wel een 
krant of iets dergelijks nemen. Al met al 
kwam het terrein toch in orde en het eerste 
seizoen dat men er op speelde eindigde men op 
de derde plaats, voorwaar toch een behoorlij
ke prestatie! De hiernavolgende competities 
stond ons eerste elftal steeds bovenaan. Het 
vervoer voor de uitwedstrijden werd verzorgd 
door verschillende particuliere autobezitters 
en als men dan ook met tal van luxe wagens 
bij een andere club arriveerde, hoorde men 
van alle kanten mompelen, dat het wel een 
stel rijke gozers waren. Van Wijlen de zeer
eerwaarde heer pastoor Müter in Eemnes had 
men reeds toen de beschikking gekregen over 
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Het kampioenselftal van SV Eemnes in het seizoen 1966-
1967 
Staand vlnr Gij s Bos, Vitus Poort (trainer) Bert Bos, 
Jan Verwoert, Sep Zanoli, Gert Willigenburg, Jan Kars-
sen, Han Kroeskamp, Wim de Boer, Jan van Hamersveld. 
gehurkt vlnr: Jan v.d. Broek, Reijer Manten, Wim Nie
sing, Gerard Rigter, Kees Schram, Henk Aarssen 
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het gymnastieklokaal van de R.K. Jongens
school en Sjors Zanoli zwaaide er als het 
ware de scepter. Na 2 seizoenen gespeeld te 
hebben werd het terrein aangekocht door Dr. 
Houtappel en moest er wederom uitgezien wor
den naar een ander veld. Goede raad was duur, 
doch ook ditmaal werd het spreekwoord bewaar
heid, want de goede buur R.K. L.V.V. in Laren 
was zo welwillend om voor de zaterdagen hun 
terrein en kleedgelegenheid voor een zeer 
matige vergoeding aan ons te verhuren. Het 
ledental groeide gestadig en in 1951 wist men 
zich in de Ie klasse van de zaterdagmiddag
competitie te plaatsen. Het was de toenmalige 
edelachtbare heer burgemeester E.J.M. Kolf
schoten, die zich zeer beijverde voor een 
voetbalterrein voor onze vereniging. Een 
woord van hulde komt hem dan ook toe, want 
met de inzet van alles wat maar mogelijk was 
heeft hij als ware hij zelf een van de vurig
ste voetballers gewerkt tot dat het voetbal-
terrein er kwam. Natuurlijk hebben ook tal 
van leden op ondubbelzinnige wijze hun mede
werking hieraan verleend. In 1951 werd dan 
ook het nieuwe terrein in gebruik genomen, 
wat niet alleen voor onze vereniging doch ook 
voor de gehele gemeente Eemnes en vele ver
enigingen daarbuiten een waar feest was. 

Een nieuwe periode wordt ingeluid.... 
Het bestuur ondergaat verschillende wijzigin
gen en in de vergadering van Donderdag 17 
april 1952 wordt W.G.P.G. Zanoli tot secreta
ris gekozen. In de daarop volgende vergade
ring van 2 8 oktober 1952 wordt de heer Die-
venbach opgevolgd door de heer W.D. v.d. Pol 
uit Laren en de heer S. Mol benoemd als pen
ningmeester. Ook dit bestuur heeft in die 
dagen veel werk verzet en het aantal dona
teurs steeg toen met ruim 100%. Door de ac
tieve jeugdsecretaris de heer A. Berkhout 
werd eveneens prachtig werk gedaan, terwijl 
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ook nu weer de heer G. Zanoli de moeilijke en 
opofferende taak op zich nam om de jeugd te 
trainen. Dit was nog niet alles want secreta
ris W.G.P.G. Zanoli vervulde naast zijn taak 
als secretaris ook nog die van de penning
meester, daar deze door ziekte verhinderd 
was . 

Na 10 j aren. . . . 
Ondergaat het bestuur weer tal van verande
ringen, want het was in het verenigings j aar 
1956-1957 dat de voorzitter in verband met 
zijn werkzaamheden in België, practisch nooit 
aanwezig kon zijn en het was wederom W.G.P.G. 
Zanoli die in het bestuur toen een dubbele 
taak te vervullen had nl. die van voorzitter
secretaris. Op de vergadering van 25 april 
1957 legde de heer Van de Pol de voorzitters
hamer neer en met hem gingen nog 3 andere 
bestuursleden heen. Een belangrijk feit was 
het echter wel, dat de heer J. Mol werd aan
gesteld als administrateur voor de voetbalto
to, terwijl de heer R. Willigenburg de taak 
op zich nam om de formulieren wekelijks naar 
Hilversum te brengen. Het toenmalige bestuur 
bestond uit de heren E. Veldhuizen, voorzit
ter (eveneens een van onze stille harde wer
kers) ; M.C. de Rooy, secretaris; C.J. Koppen, 
penningmeester en A. Berkhout en A.P. Koppen, 
commissarissen. Tot april 1958 werd de ver
eniging door dit bestuur geleid waarna weer 
een 

Nieuwe fase werd ingeluid 
Op 29 april 1958 werd de 11e algemene verga
dering gehouden in café "Eemland" aan de 
Laarderweg. Op deze vergadering zette voor
zitter E. Veldhuizen uiteen waarom hij be
dankte. Bij de toen gehouden stemming werd de 
heer J. van Tinteren met algemene stemmen tot 
voorzitter van onze vereniging gekozen, de 
heer C.J. Koppen volgde de heer De Rooy op 
als secretaris en de heer E. Veldhuizen nam 
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het penningmeesterschap op zich. De heren A. 
Berkhout en A.P. Koppen behielden hun functie 
van commissaris. 

In ons volgende kwartaalblad zal Carel Mol 
aan het woord komen. Als pionier zal hij 
onder andere zijn verhaal vertellen over de 
Eemnesser voetbalvereniging. 

Schippers in Eemnes 

Eemnes heeft eeuwenlang een haven gehad, dus 
eeuwenlang hebben hier ook schippers gewoond. 
Om dit duidelijk te maken volgt hier een 
lijst met allerlei vermeldingen betreffende 
schippers in Eemnes. 

Op de bewonerslijst van Eemnes uit 1675 
staat : 
Dirck Theymensz en zijn vrouw en acht kinde
ren- schipper en lakencoper. 

Op 7 april 1724 wordt Jan Perier, afkomstig 
uit Amsterdam benoemd als veerschipper van 
Eemnes op Amsterdam. Hij is de opvolger van 
Tijmen Willems Versluijs. 
Jan Perier is de stamvader van de familie 
Perier in Eemnes. Hij sterft in 1743 en heeft 
waarschijnlijk tot dat jaar zijn functie als 
veerschipper uitgeoefend. 

Op een bewonerslijst uit 1743 worden als 
schippers genoemd: 
Paulus van Dijk en Hendrik Elberts Boor. 
Op 09-04-1761 verkoopt Härmen Prins - veer
schipper van hier op Amersfoort een schip aan 
Jelis Dirksz (de Rooij) veerschipper van hier 
op Amsterdam. 
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Impressie Eemnesser haven begin 20e eeuw. 

In 1766 koopt Härmen Prins (getrouwd met 
Henrica van Noesel) het huis Kerkstraat 4 in 
Eemnes. Hij is dan veerschipper van Eemnes op 
Amersfoort. 
In 1775 koopt Geert Hendrikse het huis Kerk
straat 4. Hij trouwde met Henrica van Noesel, 
de weduwe van Härmen Prins. Hij wordt schip
per en winkelier genoemd. 

Op een bewonerslijst uit 1776 worden als 
schippers genoemd: 

Hendrik Heek en Jelis de Rooij. 
Op de lijst van 17 90 staan: 

Jan Meijnsen Dop als pottenschipper en 
Jeus de Rooij. 

In 1792 koopt IJsbrand Schaap (schipper) het 
huis Kerkstraat 4. Hij is getrouwd met Maria 
Heek, de dochter van schipper Hendrik Janse 
Heek (woonde Kerkstraat 2 . ) 
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Op de bewonerslij st van 1805 staan als schip
pers : 
IJsbrand Schaap/Jan Heek/Tijmen de Rooij/Jan 
van Aken. 
Tijmen de Rooij en Jan Heek worden veerschip-
pers genoemd. 

In 1808 koopt schipper Jan van Aken het huis 
Kerkstraat 4 van IJsbrand Schaap. 

Op 08-05-1812 sterft veerschipper Tijmen de 
Rooij zoon van Jelis Dirksz de Rooij. 

Op 15 april 1813 legt notaris Pen in Baarn de 
volgende verkoop vast : 
Maria Verhoef, weduwe van Tijmen de Rooij 
verkoopt aan Hermanus Meijer, thans veer
schipper van Eenmes op Amsterdam het pont-
schip genaamd "Les Trois Soeurs", 
lengte: over steven 18 meter 467 mm 
wijd : 4 meter 225 mm 
diep : 1 meter 878 mm. 
De verkoopprijs is ƒ 1.550,--. 
Tijmen de Rooij kocht het schip indertijd van 
scheepstimmerman Alexander Kraanepoel te 
Muiden. 

Een andere akte passeert op 20 april 1818 
voor notaris Pen in Baarn. Hierin staat dat 
Mengs Dop, beurtschipper en Hendrina v.d. 
Kuinder een trekschuit verkopen aan Hendrik 
v.d. Kuinder, de broer van Hendrina. 
De verkoopprijs is ƒ 500,--. 
De trekschuit is door de verkopers gebruikt 
voor het veer van Eemnes en Baarn op Amers
foort . 
Hendrina v.d.Kuinder was eerst getrouwd met 
Jan Heek, die dit schip hoogstwaarschijnlijk 
al in eigendom had voor het veer op Amers
foort . 
Op 1 juni 1818 wordt bij notaris Pen vastge
legd dat 
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Egbert Jacobs Frantsen, getrouwd met Beatrix 
v.d.Kuinder een praamschuit verkoopt aan zijn 
zwager Mengs Dop, getrouwd met Hendrina v.d. 
Kuinder. 
De verkoopprijs is ƒ 1.000,--. 

Op de bewonerslij st van 1821 komen in Eemnes 
als schippers voor: 
Egbert Jacobs Frantsen/Manus Meijer/Jan van 
Aken/Hendrik v.d. Kuinder. Schippersknechten 
zijn A. Hartman en Meins Dop. 

In 1834 worden in Eemnes als schippers ge
noemd : 
Hermanus Meijer/Cornelis van Hemert/Jan van 
Aken. 

In 1846 staan op de bewonerslijst van Eemnes 
de schippers : 

Haven van Eemnes ± 1905-1910 
Stenen op het Martkveld. 
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Jakob Meijer/Hermanus Meijer/Hendrikus van 
Aken/Jacob Frantsen. Mensch Dop wordt als 
waagmeester genoemd. 

In 1849 vestigt Hendrik Janse Kuiper uit 
Wanneperveen zich als schipper in Eemnes. Hij 
trouwt met Hendrina v.d. Kuinder. Ze worden 
de stamouders van de schippersfamilie Kuiper 
in Eemnes. Het schip van Hendrik heette 
"Vrouwe Hendrina". 

Op 14-08-1863 wordt Willem van IJken schip-
persknecht bij Jacob Meijer. 
In de loop der jaren gaat Willem van IJken 
steeds zelfstandiger opereren op de beurt-
vaart naar Amsterdam. Dit tot ongenoegen van 
de gemeente Amsterdam (zie artikel familie 
Van IJken, HKE-blad jrg.ll, nr. 2, juni 
1989). De problemen spitsen zich toe in 1878. 
In de stukken wordt als beurtschip dan "De 
Jonge Gerrit" genoemd. 
Op 15 april 1878 neemt Jacob Meijer ontslag. 
Willem van IJken wordt nu officieel zijn 
opvolger. 
Bij zijn komst naar Eemnes in 1863 woont Wil
lem van IJken in eerste instantie in bij 
Jacob Reinders Frantsen. Deze had evenals de 
vader van Willem in Zwartsluis gewoond. 

Willem van IJken sterft op 21-02-1882. Een 
zoon van zijn oudste broer komt als knecht 
het schipperswerk voortzetten. Deze Gijsbar-
tus van IJken trouwt in 1884 met Hendrina 
Pas, de weduwe van zijn oom Willem. 
Gijsbartus krijgt dan de leiding van het 
schippersbedrij f. 
Na enige tijd laat hij een tweede schip bou
wen bij de firma Schouten in Muiden. Speciaal 
op maat gebouwd voor de Eemnesser Sluis. De 
beide schepen van Van IJken vervoerden ladin
gen hout voor de firma Van Dijk in Laren, 
tapijten voor de tapij tf abriek van de firma 
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Haven van Eemnes met de schepen van Kuiper en Eb van 
Ijken. Foto ± 1910 

Willard, mais, hooi en bier op Amsterdam, 
Baarn en Amersfoort in een vaste dienstrege
ling. Ook oliehandel vormde een belangrijk 
onderdeel. 
Gijsbartus van IJken stierf in 1928 en deed 
het bedrijf toen over aan de zijn zoons Jan 
en Egbert. 
Als schepen stonden toen geregistreerd Vrouwe 
Hendrina I, een tjalk en Vrouwe Hendrina II. 
Op het eerste schip voeren o.a. Egbert van 
IJken en Govert Jonkman en later Hendrik 
Kuiper. 
Op het tweede 
te Braken. 
Na enige jaren 
uitkopen en ging 
In 1944 stierf 
van den Dool. De 

schip Jan van IJken en Roelof 

liet Egbert van IJken zich 
Jan van IJken alleen verder. 
zijn vrouw Cornelia Johanna 
Vrouwe Hendrina II werd toen 

omgedoopt tot Cornelia Johanna II 
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Na de dood van Jan van IJken in 194 5 werd het 
bedrijf overgenomen door zijn 3 zoons: Corne
lls, Willem en Jacob van IJKen. 
Rond 1948 werd de Vrouwe Hendrina I verkocht. 
In 1954 werd de Cornelia Johanna II verkocht, 
die altijd de beurtvaart op Amsterdam had 
verzorgd. De firma Van IJken ging nu alleen 
verder met vrachtvervoer per auto. 

In 1952 verkocht Jacob Frantsen zijn schip 
"De Albatros". Het schip was altijd gebruikt 
voor de turfhandel. De vader van Jacob was 
Otto Frantsen. Hij liet het schip rond 1900 
bouwen. Het woog 82 ton en was 19 meter 80 
lang. De tjalk was precies naar de afmetingen 
van de Eemnesser Sluis gebouwd. (Zie HKE-blad 
jrg. 14, nr 4, dec. 1992, de familie Frant
sen. ) 
De laatste knecht van Jacob Frantsen was 
Hendrik Kuiper. In 1953 stopte men met de 
turfhandel. 

In datzelfde jaar 1953 besloot men ook om de 
Eemnesser sluis dicht te maken, waardoor 
scheepvaart naar Eemnes onmogelijk werd. 
Hiermede kwam een eind aan de Eemnesser 
scheepvaarthistorie. 

In dit kwartaalboekje willen we de schijnwer
pers speciaal richten op Eemnesser schippers-
families. 

Schippersfamilies in Eemnes 

Tijdens het onderzoek dat we gedaan hebben 
naar de Eemnesser schippersfamilies zijn een 
aantal zaken opgevallen. 

Allereerst komt duidelijk naar voren dat er 
met name in de 19e eeuw geregeld onderling 
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getrouwd werd tussen schippersfamilies. Ook 
werd het beroep van schipper vaak overgedra
gen van vader op zoon. 

Vervolgens kan men spreken van verschillende 
soorten schippers. Vanuit Eemnes was er eeu
wenlang een beurtvaart op Amsterdam en op 
Amersfoort. Deze beurtvaart was altijd in 
handen van bepaalde families: Heek, Van de 
Kuinder, De Rooij , Meijer en op het laatst 
Van IJken. 
Daarnaast waren er de mensen die een schip 
hadden om daarmee handel te dri~iven. Ze wer
den van beroep vaak kooplieden genoemd. Een 
goed voorbeeld in Eemnes is in de 19e eeuw de 
familie Van Aken. Zowel de beurtschippers als 
de handelaars hadden vaak een winkel aan huis 
waar moeder de vrouw dan meestal de nering 
leidde. Het is bekend, dat veel van deze 
mensen woning en winkel in de Eemnesser Kerk
straat hadden. 
Dan waren er in de 19e en 2 0e eeuw ook turf
schippers. Zij vaarden van Eemnes naar de kop 
van Overijssel om daar turf te halen. Met 
name de families Kuiper en Frantsen hebben op 
dat gebied hun sporen verdiend. 
Dan waren er ook nog de vrije schippers die 
van alles vervoerden en geregeld in de Eem
nesser haven lagen. Ze schijnen daar vaste 
plaatsen gehad te hebben. Een goed voorbeeld 
daarvan is Jan Huisman. 

Bijzonder vaak kwamen we bij ons onderzoek de 
plaatsen Zwartsluis en Wanneperveen tegen. 
Deze plaatsen liggen dicht bij elkaar in de 
kop van Overijssel. Zwartsluis schijnt de 
plaats geweest te zijn waar de overslag 
plaats vond van alle vervoer over water naar 
het noorden. Een centrale plaats dus als het 
gaat om de scheepvaartverbindingen in Neder
land. Iets noordelijker ligt Kuinre. Hoogst
waarschijnlijk is dat de bakermat van Hendrik 
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Overzicht Eemnesser haven ± 1950. 

Wibis v.d. Kuinder die rond 173 0 naar Eemnes 
kwam? Vaarde hij misschien ook al? 
Later kwamen de familie Frantsen uit Zwart
sluis en de familie Kuiper uit Wanneperveen 
naar Eemnes. Vanaf 1863 vinden we de familie 
Van IJken in Eemnes, die oorspronkelijk ook 
weer afkomstig is uit Zwartsluis. 
Eén van de laatste Eemnesser schippers liet 
zien, dat er ook in de 20e eeuw nog banden 
waren met Zwartsluis. Hendrik Kuiper (1896-
1974) trouwde in 1930 met Jantje Vos uit 
Zwartsluis. 

Nadat Jacob Frantsen in 1984 als laatste 
schipper van Eemnes gestorven was, werd het 
boek van die Eemnesser schippers gesloten. 
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Enkele van de schippersfamilies zullen we nu 
speciaal behandelen. 

De schippersfamilie Kuiper 

Vanaf 1849 woonde in Eenmes die schippersfa-
milie Kuiper. Dat wil zeggen: ze stonden hier 
geregistreerd maar meestal woonden ze op hun 
boot en waren onderweg met hun boot. 

De Eemnesser stamvader was : 

I Hendrik Kuiper 
geboren Wanneperveen 14-09-1817 
overleden Eemnes 10-02-1892 
trouwt Eemnes 18-11-1849 
Hendrina van de Kuinder 
geboren Eemnes 19-03-1823 
overleden Eemnes 06-03-1892 

Hendrik Kuiper was een zoon van Jan Alberts 
Kuiper en Geertruid Frantsen. Geertruid kwam 
uit Zwartsluis en de familie Kuiper uit het 
nabijgelegen Wanneperveen. Een oom van Hen
drik was Egbert Frantsen; hij was getrouwd 
met Beatrix v.d. Kuinder uit Eemnes, een 
tante van Hendrina. De Eemnesser schippersfa-
milie Van de Kuinder had kennelijk goede 
contacten met de schippers in Zwartsluis en 
omgeving. Als hij niet vaarde, woonde Hendrik 
Kuiper in het huis van zijn schoonouders 
Hendrik v.d. Kuinder en Gerrit je de Boer op 
Kerkstraat 2. Zijn vrouw dreef daar een win
kel . Volgens de overlevering zou Hendrik 
voornamelijk turf gevaren hebben van de kop 
van Overijssel naar Eemnes. Zijn schip heette 
de "Vrouwe Hendrina". 

Uit het huwelijk van Hendrik Kuiper en Hen
drina v.d. Kuinder zijn zeven kinderen gebo-
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ren: 3 dochters en 4 zoons. Twee dochters 
zijn jong gestorven. Dochter Gerritje (1852-
1928) trouwde met Jan Gosen Dop. 
De vier zoons waren: 

II.l Jan Albert Kuiper 
geboren Eemnes 13-04-1850 
overleden Eemnes 26-07-1924 
trouwt Eemnes 25-04-1879 
Willemijntje Harskamp 
geboren Baarn 28-08-1853 
overleden Eemnes 18-09-1925 

Jan Albert werd evenals zijn vader turfschip
per. Ook hij vaarde geregeld op en neer naar 
de kop van Overijssel. Daar werden bolle 
turven gehaald. Zijn kleinzoon met dezelfde 
naam (getrouwd met C. Dop) heeft nog gezien, 
dat in een luik van de boerderij bij de Sluis 
de naam van zijn grootvader gekrast stond. 
Daarachter werd door middel van kruisjes 
aangegeven hoeveel verteringen er nog betaald 
moesten worden. 
Na zijn huwelijk woonde Jan Albert met zijn 
gezin korte tijd in Baarn. De 4e dochter 

Laarderweg 120, woning van de familie Kuiper. Foto uit 
de dertiger jaren. 
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genaamd Gerrit je werd op 13 januari 1887 in 
Zwartsluis geboren. Daaruit kun je opmaken 
dat vrouw en kinderen kennelijk meegingen op 
de vaart. Vanaf 1882 staat het gezin in Eem-
nes geregistreerd. Rond 1890 wordt Kerkstraat 
22 de thuisbasis. Jan Albert blijft er wonen 
tot zijn dood in 1924. 

Uit het huwelijk van Jan Albert en Willemijn-
tje Harskamp zijn zeven kinderen geboren: 5 
dochters en 2 zoons, waarvan er 4 volwassen 
geworden zijn: 

Hendrina geboren 188 0 
Cornelia geboren 1883 
getrouwd met Hendriks Jongerden 
Luchresia geboren 1890 
getrouwd met Jan Morren 
Hendrik geboren 1893 overleden 1963 
getrouwd met Petronelia Verschoof 

Deze zoon Hendrik werd geen schipper maar 
schilder. Het is niet bekend wanneer vader 
Jan Albert is gestopt met varen; het schijnt 
zijn levenswerk geweest te zijn. Zijn enige 
zoon Hendrik had echter geen enkele interesse 
in het varen. Deze zoon Hendrik had weer een 
zoon Jan Albert, die getrouwd is met C. Dop. 
(Streefoordlaan 17.) 

Een tweede zoon van Hendrik Kuiper en Hendri
na van de Kuinder was : 
II.2 Albert Kuiper 

geboren Eemnes 24-09-1858 
overleden Eemnes 27-06-1947 
trouwt Eemnes 08-07-1881 
Sophia Meernik 
geboren Eemnes 19-06-1861 
overleden Eemnes 11-02-1931 

Ook Albert kon het niet nalaten om in de 
voetstappen van zijn vader verder te gaan. 
Dat betekende dat ook hij turfschipper werd. 
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Jan Albert Kuiper (1850-1924) schipper uit 
zijn vrouw Willemijntje Harskamp (1853-1925) 

Eemnes en 

Hij kon zich een eigen boot aanschaffen en 
deze werd "Sophia" genoemd. Deze boot was 
echter te groot om door de sluis te kunnen en 
daarom bleef het vaartuig altijd in de Eem 
liggen onder Baarn. 

Uit het huwelijk van Albert en Sophia zijn 
twee kinderen geboren: een jong gestorven 
dochter Janna en een zoon Hendrik. Deze Hen
drik vaarde in zijn jongere jaren samen met 
zijn vader. Waarschijnlijk tussen 1920 en 
193 0 zijn ze gestopt met varen. Vader en zoon 
en familie vestigen zich dan in Eemnes op het 
adres Laarderweg 12 0. Albert bleef daar inwo
nen bij zijn zoon: 
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G e r r i t j e Kuiper (1852-1928) ge t rouwd met Jan Gosen Dop. 

2 6 - 0 8 - 1 8 8 1 
3 0 - 1 0 - 1 9 5 9 

Hendrik Kuiper 
g e b o r e n Eemnes 
o v e r l e d e n Eemnes 
t r o u w t 
Gerritje Willemina Heistra 
geboren Leersum 29-06-1893 
overleden Eemnes 28-01-1959 

Na zijn periode als schippersknecht begon 
Hendrik een brandstoffenhandel. Hij schafte 
zich een paard en wagen aan waarmee hij kolen 
en olie naar de klanten bracht. Het trouwe 
paard Jet heeft hiervoor tot ongeveer 194 6 
dienst gedaan. Daarna kwam er een bakfiets 
bij . In de veertiger jaren ging men over op 
een Fordj e. 

Hendrik en Gerritje hadden twee zoons: Albert 
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(geboren 1918) en Tjeerd Kuiper (1919-1992). 
Tjeerd trouwde in 194 7 met Evertje Johanna 
Bos. Hij nam de brandstoffenhandel van zijn 
vader over. Na diens dood in 1959 ging hij 
met zijn gezin ook wonen op Laarderweg 12 0. 
In 1960 krijgt Tjeerd toestemming om bij zijn 
huis een petroleuminstallatie op te richten 
en een opslagplaats van butaan-en propaancy-
linders te realiseren. Als Eenmes overgaat 
van Butagas op aardgas ondervindt Tjeerd 
duidelijk achteruitgang van zijn omzet. Ook 
worden er steeds meer eisen gesteld aan het 
bedrijf. In 1975 moet het bedrijf op Laarder
weg 120 gesloten worden. Er is niet meteen 
een nieuw onderdak binnen de gemeente Eemnes. 
Drie jaar lang zwerft het bedrijf rond. Maar 
vanaf 1978 heeft Tjeerd Kuiper een mooi be
drijf en een nieuw huis op het adres Noorder
singel 20. Zijn zoons nemen het bedrijf over 
dat nu gevestigd is op Vlierberg 5. 

Een derde zoon van Hendrik Kuiper en Hendri-
na van de Kuinder was : 

Albert Kuiper (1858-1947) schipper. 
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Sch ippe r Hendr ik Kuiper (1857-1932) en z i j n vrouw Ger-
r i t j e Ru izendaa l (1863-±1935) voor hun s c h i p . Deze f o t o 
i s gemaakt ± 1900. 

I I . 3 Hendrik Kuiper 
g e b o r e n Eemnes 19-03-1857 
o v e r l e d e n Eemnes 09-10-1932 
t r o u w t Eemnes 08 -10-1886 
G e r r i t j e Ruizendaal 
g e b o r e n Eemnes 06-12-1863 
o v e r l e d e n 

d o c h t e r van C o r n e l l s R u i z e n d a a l 
van R i j n . 
Ook d e z e H e n d r i k werd s c h i p p e r . Ook h i j v a a r -
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de steeds naar de kop van Overijssel om turf 
te halen. 
Uit gegevens van de Burgerlijke Stand valt af 
te leiden, dat Hendrik en zijn vrouw Gerritje 
Ruizendaal en hun gezin op de boot leefden. 
Uit dit huwelijk zijn in totaal tien kinderen 
geboren. Het is tragisch als je moet consta
teren dat maar twee van de tien kinderen 
volwassen zijn geworden. De acht anderen 
stierven binnen hun eerste levensjaar. De 
kinderen zijn wel allemaal in Eemnes geboren 
tussen 1887 en 1903. Als baby gingen ze dan 
vaak al heel snel na de geboorte mee aan 
boord. Zoon Cornelis overleed op 27 juli 1890 
in Zwartsluis, 3 maanden oud. 
Zoon Hendrik stierf in het Overijsselse Has
selt op 19 september 1893, 4 maanden oud. 

Het schip van Hendrik Kuiper (1857-1932) in de Eemnesser 
haven. Het schip heette "Vertrouwen". Bij de overstro
ming van 1916 wilde men dit schip plaatsen in het gat 
dat achter aan de Meentweg in de dijk was ontstaan. 
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Hendrik Kuiper (1881-1959) eerst schippersknecht later 
brandstof fenhandelaar op Laarderweg 120. Foto uit 1940. 

GL 
Gerritje Willemina Heistra (1893-1959) gehuwd met Hen
drik Kuiper Laarderweg 120. Foto uit 1940 

Opnieuw een zoon Cornells stierf in Oldela-
mer (gemeente Weststellingwerf) op 27 mei 
1903, één maand oud. 

Volgens de familieverhalen heeft Hendrik met 
zijn gezin ook eens met de boot zes weken 
vastgevroren gezeten bij De Lemmer. Het was 
toen een groot probleem om aan eten te komen. 

In het jaar 
Kuiper op e 
nieuws. In de 
brak de dijk 
Eemnes door. 
zeewater van 
het gat in de 
Burgemeester 
gemeenteraad 

1916 kwam de boot van Hendrik 
en bijzondere manier in het 
nacht van 14 op 15 januari 1916 
aan het eind van de Meentweg in 
Die dijk hield toen nog het 
de Zuiderzee tegen. Men wilde 
dijk zo snel mogelijk opvullen. 
Rutgers Van Rozenburg en de 
besloten om het schip van Hen-
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drik Kuiper te vorderen. De schuit heette 
"Vertrouwen", was 23 meter lang, had een 
diepgang van \y2 meter en had een laadvermogen 
van ongeveer 6 ton. Dit schip wilde men in 
het door het zeewater in de Veendijk geslagen 
gat laten zinken. 
Met de gemeente Eemnes was overeengekomen, 
dat aan Hendrik Kuiper een vergoeding van 
ƒ 4.000,-- zou worden uitbetaald, ook wanneer 
het schip zou lek stoten op de zich onder 
water bevindende obstakels. Gij s van IJken, 
beurtschipper op Amsterdam, die over het 
eerste motorschip op de Eem, de "Hendrina I", 
beschikte, werd bereid gevonden het schip van 
Kuiper naar de Meentdijk te slepen. 

Bij de Veendijk aangekomen, wat het ruim twee 
meter hoge water zo ver gezakt (in verband 
met dijkdoorbraak bij Baarn) , dat het niet 
meer mogelijk was om het zeilschip van Kuiper 
over de Meentdijk heen buitengaats naar de 
bres in de Veendijk te brengen. 
Onverrichterzake moesten Gij s van IJken en 
zijn mannen waarbij ook de schilder Mauve 
aanwezig was, naar de Eemnesser vaart terug
keren. Onbeschadigd kwamen de boten weer in 
de haven. Aan Hendrik Kuiper werd later 10% 
schadeloosstelling toegekend. 

Zoals gezegd zijn twee kinderen van Hendrik 
Kuiper en Gerritje Ruizendaal volwassen ge
worden : 
1 Hendrina (Heintje) 

geboren Eemnes 07-02-1887 
overleden Eemnes 16-12-1956 

ze trouwde in 1915 met Jan Schaap. 
Hij was geboren in Huizen en werd zeeman op 
de grote vaart. Hij ging werken bij de KNSM. 
Als vertegenwoordiger van die KNSM werd hij 
in 1943 uitgekozen om als één van de peters 
aanwezig te zijn bij de doop van Prinses 
Margriet in Canada. 
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Foto genomen van de KNSM genomen in 194 3 na de doop van 
Prinses Margriet, hier poserend samen met Prinses Julia
na. Staande 3e van rechts is Jan Schaap getrouwd met 
Heintje Kuiper (1887-1956) uit Eenmes . Jan Schaap 
werkte bij de KNSM en was één van de peters van Prinses 
Margriet. Prinses Juliana plaatste eigenhandig haar 
handtekening op de foto. 
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Hendrik Kuiper (1881-1959) 
met zakken kolen op zijn 
wagen. Daarvoor loopt het paard 
Jet . 

« 

Tjeerd Kuiper (1919-1992) brengt kolen weg met de trans-
portfiets. Hij rijdt op de Eemnesserweg in Laren. Foto 
uit de veertiger jaren. ^ 
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In de veertiger jaren overkwam hem een tra
gisch ongeval. Toen zijn schip in Calcutta in 
India lag, is hij in het ruim gevallen. Men 
heeft nooit meer iets van hem gehoord! Het 
huwelijk was kinderloos en Heintje woonde 
haar laatste jaren bij haar broer in Eemnes 
(Kerkstraat 2a). 
Die broer van Heintje Kuiper was: 

2 Hendrik Kuiper 
geboren Eemnes 12-12-1896 
overleden Eemnes 13-01-1974 
trouwt Zwartsluis 04-04-193 0 
Jantje Vos 
geboren Zwartsluis 12-11-1901 
overleden 20-11-1980 

Hendrik groeide op aan boord van het schip 
van zijn vader. Hij nam die schuit- een 
tjalk- later ook over. Jarenlang had hij Piet 
Troost als knecht aan boord. Hij voer al bij 
zijn vader. Piet kwam uit Amsterdam en had 
geen familie. Hij is altijd bij de familie 
Kuiper in huis gebleven, ook toen er niet 
meer gevaren werd. 

Evenals vele schippersgeneraties vóór hem, 
kwam Hendrik geregeld in Zwartsluis. Daar 
leerde hij ook Jantje Vos, zijn latere vrouw 
kennen. Toen er een keer feest was in Zwart
sluis zei hij tegen Jantje: "je moet de sui
kerpot maar leeggooien, dan kun je suiker 
kopen en dan kunnen wij elkaar mooi ontmoeten 
bij de kalkovens". 

Volgens de familieverhalen is Hendrik in 193 3 
gestopt als zelfstandig schipper. Zijn schuit 
bleef in de Eem liggen bij de Ocrietfabriek. 
Bij die fabriek was hij samen met Piet Troost 
nog jarenlang bewaker. In die tijd was hij 
knecht bij Van IJken. Hij voer mee op de 
"Hendrina I" die de beurtvaart op Amsterdam 
verzorgde. Daarna heeft Hendrik Kuiper ook 
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SCHIPPERS FAMILIES IN EEMNES 
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Schipper Hendrik Kuiper (1896-1974) en zijn vrouw Jantje 
Vos (1901-1980) voor hun huis Kerkstraat 2a. 

Schipper Hendrik Kuiper (1896-1974) en zijn vrouw Jantje 
Vos (1901-1980) 
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nog bij turfschipper Jaap Frantsen gewerkt 
als knecht. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag zijn 
schuit nog steeds in de Eem bij de Ocrietfa-
briek. Er was veel ellende in die tijd. Op 
een gegeven moment heeft Hendrik Kuiper de 
lantaarnpalen langs de Bisschopsweg omgehaald 
en in stukken gehakt om ze in de kachel op te 
stoken. 

Hendrik en Jantje kregen twee dochters: Ger
rit je werd geboren in 1931. De jongste, Hen-
nie, werd in 1943 op het schip geboren. Kort 
daarna kwamen de Duitse soldaten met het 
bevel dat alle schepen uit de Eem weg moes
ten. Toen er een Duitser bij Hendrik Kuiper 
kwam, was deze verrukt over de baby; hij zei: 
"jij hoeft niet weg- je hebt zo'n mooi meis
je- jij mag blijven." 
De kleine Hennie heeft nooit in een box geze
ten. Ze zat in een wasteil die aan schoren 
was bevestigd. 

In 1947 ging het gezin van Hendrik Kuiper als 
laatste Eemnesser schippersfamilie, in een 
huis wonen. De schuit werd verruild voor het 
huis Kerkstraat 2a, eigendom van de familie 
Ruizendaal. 

Tot ongeveer 1952 heeft Hendrik nog gewerkt 
bij Jaap Frantsen. Jaap stopte toen als turf
schipper waarmee ook een eind kwam aan het 
bestaan van Hendrik Kuiper als schipper. 
Als een soort opperman ging hij nu helpen met 
klussen aan de N.H. kerk in Eemnes-Buiten. 
Op 22 oktober 1954 haalde hij de kranten. Als 
58-jarige durfde hij het aan om de haantjes 
te plaatsen op de kerktorens van Eemnes-Bin-
nen (Dikke Torentje) en Eemnes-Buiten (Kerk
straat) . 
Hij had geen enkele angst. Als beloning kreeg 
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Hendrik Kuiper (1896-1974) 
plaatst eigenhandig het 
haantje op de toren van de 
NH-Kerk van Eemnes-Buiten. 
Foto van 22-10-1954. 

Ec 

H. Kuiper zette 
haantjes op 

torens 
Schipper klom up de spits 
EEMNES — Vanmiddag zijn de 

Eemnesser Torenhaantjes voorlopig 
weer gescheiden. De vroegere schipper 
H. Kuiper, die het klimmen wel ge
wend is, heeft het gevaarlijke karwei
tje opgeknapt en de haantjes op de 
respectieve torenspitsen gezet. De in
genieur, die de leiding heeft bij de 
torenrestauraties, ir. Briët, burgemees
ter J. C. I. van Niekerk, de opzichter 
en de uitvoerder waren er getuigen 
van hoe Kuiper en E. 't Jong naar 
boven klommen en 't Jong de hanen op 
de spitsen zette. Om twaalf uur werd 
begonnen en een half uur later lonk
ten de haantjes elkaar weer van verre 
toe. 

A r t i k e l u i t "De Goo i e n E e m l a n d e r " v a n 22 o k t o b e r 1 9 5 4 . 
H e n d r i k K u i p e r ( 1 8 9 6 - 1 9 7 4 ) h e e f t t o e n d e h a a n t j e s g e 
p l a a t s t op d e t o r e n s v a n d e Hervo rmde k e r k e n i n E e m n e s -
B i n n e n e n E e m n e s - B u i t e n . 
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hij na afloop een sigaar. 
Tot 1973 woonde hij in de Kerkstraat op num
mer 2a. Kort daarna is hij overleden bij zijn 
dochter Hennie. 
Veel Eemnessers kennen hem nog als een mar
kante verschijning: altijd met zijn schip-
perspet op, altijd bereid om overal klussen 
op te knappen, altijd bereid om een praatje 
te maken. 

De jongste zoon van Hendrik Kuiper en Hendri-
na v.d. Kuinder was: 

II.4 Franciskus (Frans) Kuiper 
geboren Eemnes 16-02-1863 
overleden Eemnes 07-12-1927 
trouwt Eemnes 05-02-1886 
Aaltje Blom 
geboren Eemnes 15-03-1866 
overleden Eemnes 21-03-1938 

dochter van Tij s Blom en Willemijnt je van 
Hall. 

Ook de jongste zoon had schippersbloed. Frans 
volgde het voorbeeld van zijn vader en oudere 
broers, hij schafte zich ook een schip aan en 
hij voer ook naar het noorden als turfschip
per. In het begin van deze eeuw vestigde 
Frans zich op Laarderweg 12 (het latere huis 
van melkboer Henk Eek) . Aan de westkant van 
dit pand liet Frans een grote schuur bouwen, 
die dienst deed als turfschuur. 

Frans een Aaltje Blom kregen vijf kinderen. 
Eén dochter is jong gestorven. 
Dochter Hendrina (1886-1913) trouwde met 
Brand Blom. Zoon Tij s met Dientje van Rhenen. 
Zoon Hendrik (geboren 1893) hielp zijn vader 
als schippersknecht. Op 18 januari 1927 is 
hij op tragische wijze om het leven gekomen. 
De jongste dochter Willemijntje werd geboren 
in 1901. Zij trouwde in 1926 met G.M. Kooij. 
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H e i n t j e Kuiper (1886-1913) getrouwd met Brand Bic 

Henk Kuiper (1893-1927) zoon van Frans Kuiper en A a l t j e 
Blom (Laarderweg 12) 

Tot z o v e r de k r o n i e k van deze s c h i p p e r s f a m i -
l i e d i e een h e e l b i j z o n d e r e p l a a t s h e e f t 
ingenomen i n de s c h i p p e r s h i s t o r i e van Eemnes. 

Henk van Hees 
t e l . 035-5389849 

S p e c i a l e dank g a a t u i t n a a r de h e e r en me
vrouw Kuiper -Dop ( S t r e e f o o r d l a a n 1 7 ) , de h e e r 
en mevrouw C o r n e l i s s e - K u i p e r ( P a t r i j z e n h o f 
12 8) en mevrouw E. K u i p e r - B o s ( N o o r d e r s i n g e l 
2 0 ) . Z i j v o o r z a g e n ons van v e e l i n f o r m a t i e en 
v e e l f o t o ' s ! 
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Eemnesser haven met het schip van Hendrik Kuiper (1896-
1974) . Tekening van Jacob Sterre de Jong, 21 september 
1940? 

De twee laatse Eemnesser schippers. Rechts Jacob Frant-
sen (1911-1984) links Hendrik Kuiper (1896-1974) 
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Familie Meiner 

Op 8 mei 1812 sterft Tijmen de Rooij die zijn 
leven lang veerschipper van Eemnes op Amster
dam was geweest. Blijkbaar had hij geen op
volger in het bedrijf, zodat de zaak werd 
overgedaan aan een jonge schipper uit Amster
dam. Dit was Hermanus Meijer, zoon van Jacob 
Meijer en Johanna Vink (geboren september 
1782) . Op 15 april 1813 kocht hij het veer-
schip "Les Trois Soeurs" van de erfgenamen 
van De Rooij en op 24 november van datzelfde 
jaar trouwde hij met Marritje Musman (Mut-
sman), ook uit Amsterdam. Vermoedelijk is het 
paar toen gaan wonen in het Hoge Huis in de 
Kerkstraat nr. 3. 

Toen hij kennelijk wat verdiend had met de 
beurtvaart op Amsterdam kon Hermanus een huis 
voor zichzelf gaan kopen. Op 19 april 1821 
koopt hij het pand Wakkerendijk 16 tot en met 
20 (nu) van de erfgenamen van de schilder 
Evert Ruizendaal. Dit huis is in de jaren 
zestig afgebroken in verband met de aanleg 
van De Waag. Het stond nogal een stuk van de 
straat af en werd in vroeger tijden " 't 
Heiligdom" genoemd. 

Kort daarna op 22 november 1823 overleed 
Marritje Mutsman, de vrouw van Hermanus. Hij 
bleef achter met vijf jonge kinderen. Daarom 
zal hij wel snel hertrouwd zijn. Op 12 febru
ari 1825 hertrouwde hij namelijk in Eemnes 
met Antonia van Ginkel (41 jaar), weduwe van 
Hermanus van Hemert, vermoedelijk ook een 
schipper. 

Uit het huwelijk met Marritje Mutsman zijn 
vier dochters geboren: 

Johanna, getrouwd met de schipper Jacob 
Frantsen 
Amerentia, gehuwd met de molenaar Peter 
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Voor de boerderij Meentweg 47. Voor aan de weg de meest 
linkse man is Manus Meijer (1845-1913) . Op de bok van de 
wagen met de twee paarden ervoor zit zijn zoon Bart 
Meijer (1883-1970). De foto is van ± 1905 

Bakker uit Hoogland 
Adriana, gehuwd met de bakker Jan Blom 
Gerarda, gehuwd met de molenaar Pieter 
Gerrebertus de Vries. 

Er was één zoon: Jacob. 

Hermanus Meijer is overleden in Eenmes op 
1 november 1854. 
Antonia van Ginkel stierf in Eenmes op 3 0 
september 1863 . 

Hermanus deed de beurtvaart 
over aan zijn enige zoon 

Jacob Meijer 
geboren Eemnes 22-01-1816 
overleden Eemnes 29-01-1899 
trouwt Eemnes 01-08-1845 

naar Amsterdam 
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J a n n e t j e Blom 
g e b o r e n Eemnes 10-06-1814 
o v e r l e d e n Eemnes 18-03-1890 

J a c o b M e i j e r woonde e v e n a l s z i j n o u d e r s op 
W a k k e r e n d i j k 16-20 i n " ' t H e i l i g d o m " . Hi j 
o n d e r h i e l d de b e u r t v a a r t op Amsterdam t o t 
1878 en deed deze t o e n o v e r aan z i j n k n e c h t 
Wil lem van I J k e n . 
D i t z a l ook wel t e maken hebben gehad met h e t 
f e i t d a t z i j n e n i g e zoon Hermanus geen s c h i p 
p e r w i l d e worden . Met J a c o b e i n d i g t dan ook 
h e t s c h i p p e r s v e r l e d e n van de f a m i l i e M e i j e r . 
U i t z i j n h u w e l i j k met J a n n e t j e Blom i s dus 
één n a k o m e l i n g bekend 

Hermanus Mei jer 
g e b o r e n Eemnes 01 -10-1845 
o v e r l e d e n Eemnes 09-08-1913 
t r o u w t Eemnes 09-11-1877 

J a n n i g j e Me i j e r (1878-1962) ge t rouwd met M i j n d e r t Johan 
S e l d e n r i j k . 

1 7 8 - HKE 



Cornelia van Essen 
geboren Eemnes 27-10-1844 
overleden Eemnes 16-09-1925 

Manus kocht de boerderij Meentweg 4 7 (waar
schijnlijk bij zijn huwelijk) en in plaats 
van schipper werd hij dus boer. 

In 1878 kregen Manus en zijn vrouw een twee
ling. Het werd wel een bijzondere tweeling: 
de eerste helft, zoon Jacob werd geboren op 2 
september 1878 's nachts om 4 uur; de tweede 
helft dochter Jannigje, kwam pas twee dagen 
later op 4 september 's nachts om half twee 
ter wereld. 
Jacob stierf in 1895, 17 jaar oud. Jannigje 
trouwde in 1910 met Mijndert Johan Selden-
rij k. 

Zoon Bart (1883-1970) trouwde Eliabeth Lage-
maat (1886-1957). Bart name het boerenbedrijf 
van zijn vader over en bleef wonen op Meent
weg 47. 

Dochter Gerarda (geboren 1886) trouwde in 
1913 met vishandelaar Hendrik Schaap uit 
Huizen. Hij was een zoon van de scheepstim
merman Jacob Schaap en Geesje Frantsen uit 
Eemnes, die weer een dochter van schipper 
Jacob Frantsen was. 

Bertie van Wij k-Blom Henk van Hees. 

» 
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Bart Meijer (1883-1970) woonde op de boerderij Meentweg 
47 

Bart Meijer (1883-1970) met een fraai model fiets. Foto 
± 1900 
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Een R.K. Schippersfamilie in Eemnes 

De Familie van Aken 

Opvallend is dat de Eemnesser schippersfami
lies bijna allemaal van protestantse huize 
waren. Dat heeft natuurlijk ook te maken met 
de vele onderlinge familierelaties. 

In de 18e en 19e eeuw was er één uitzondering 
in Eemnes. de Rooms Katholieke familie Van 
Aken. Deze familie was oorspronkelijk afkom
stig uit het aangrenzende Laren. 
Jacob Tonen van Aken werd in 174 5 in Laren 
geboren. In 1766 trouwde hij in Stoutenburg 
met de Hooglandse Fijtje Janse. Na hun huwe
lijk vestigde dit paar zich in Eemnes. Van 
Jacob stond steeds aangegeven dat hij koopman 
van beroep was. 
Mogelijkerwijs had hij ook al een schip. Het 
was niet ongebruikelijk dat een koopman of 
winkelier er een schip op na hield. 

Een van de zonen van Jacob en Fijt je Janse 
was 

Jan van Aken 
gedoopt RK Eemnes 22-04-1774 
overleden Eemnes 11-09-1853 
hij werd 7 9 jaar en 4 maanden oud. 

Jan van Aken werd evenals zijn vader koopman 
maar van hem staat vast dat hij ook schipper 
was. Zo heeft hij waarschijnlijk op één van 
zijn tochten naar het noorden zijn latere 
vrouw leren kennen. Rond 1795 is hij getrouwd 
met : 

Tjiske Sierks (Schirks) 
geboren Makkum 17 72 
overleden Eemnes 30-04-1855 

In 1799 wordt in Franeker hun dochter Felici-
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tas (Fijtje) geboren. Ze trouwt later met 
Lumen Eek en in tweede instantie met Gij s 
v.d. Brink. Zoon Jacob wordt op 15 mei 1800 
te Makkum geboren. Hij trouwde later met 
Jannetje Hoogeboom. 
Vanaf 18 02 worden 5 kinderen van Jan en Tjis-
ke in Eemnes gedoopt. We kunnen dus aannemen, 
dat Jan zich vanaf die tijd weer in Eemnes 
heeft gevestigd. In 1808 koopt hij het schip-
pershuis op de Kerkstraat nr. 4 en gaat er 
wonen. Twee van zijn zoons stierven jong en 
ongehuwd: de schipper Andries (1802-1832) en 
de klompenmaker Johannes (1806-1835). 

; IUI) V O M I : m ; Z I K I , 

jj J A f l V A » A Kß 
S ilverlnlrn te EETOKS ,(,.„ | | Sc.ptrmhrr INS7.. ,„ ,lm ', 

•', «uilrrtlnm run 7!ly<ir<-n en hijna fi ,„iwn,lr„ 

',• c" ingraven «Vn l.'J , I it,, ,,,, /,,.; ;; |v. \ 

v Kerkhof. nMnar. [< 

C, Kn »rncimtnd« is liij ?c3torvon in Imogen mulimlmn , '' 

S on van nevi.nlonleil leeftijd . „„ vol van ,!,„,.„ . . . ,.„ '; 

J> (lijnc linderen) hctibcn hem hrgraren. 

5 n 0 R K I>"" SCIIRI'V. XXV. K —M. ' 

Ik smeck i i , broeders, ,loor nnzcn llcer JragsCfarigiiM ' : 

; on door ,lo liefde ,\,, [|. ,;,„.„,,, . ,,„, ,ri| mi | .„ „„._, Ç 

S schuilen roar inü, hij «uil ie Imlp komt. « „ „ \,y - , , 

s Onze Vader.... Wees Rcgnict.... • 

;> i , ' . l i ' t i H l e i n v r e d e ' 

Ie l- l r«,l,t Lij .1. „ . „ „ [,„.„,,„, .,e.|,U;r bet S , :U | | , , ,M. 

Bidprentje van Jan van Aken (1774-1853) schipper en 
koopman woonachtig in het pand Kerkstraat 4 in Eemnes, 
getrouwd met Tjiske Sierks 
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J B I I D V O O B I D E Z I E L 
van Zaliger 

FIJT JE VAN AKEN, 
Laatstelijk Weduwe van 

GIJSBERTUS VAN DEN BRINK, ' 
«$f'!|8 overleden te EEMKES, den 8 Februari} 1869, ia den 
e|̂ jf© ouderdom van 70 jaren, en den 12 daaropvolgend 
«w «9 begraven op R.-K. Kerkhof aldaar. 

Q.ii, 

%i|® Ik heb Hem gevonden, Dien mgne ziel bemint, 
^jT* ik heb Hem vastgebonden en tal Hem niet Inton 

°" gaan. B. d. G. II, 3. 
Sterkte en schoonheid is hare kleeding, en zij zal 

_« f zich verheugen op den laatsten dag. 
°$!c Spreuken XXX. 
jjwT ^ ken n w ô werken en armoede (hoewel gij rtfk 
fg-.s* 'O')- Wees getrouw tot in don dood, zoo zal Ik U ' 
5ö'?® tie kroon des levens schenken. Opeab. II, 9, 10. 
^ I : 9 Ontferm U mgner, o God! volgens Uwe groote f 

JgJ® barmhartigheid, en volgens de menigvuldigheid Uwer ' 
%'i? ontfermingen, wisch mijne boosheid uit. 

I C F'-l'*•2- ; 
LAAT ONS BIDDEN. ] 

Neig, o Heer! uw oor tot het gebed, waarmede < 
1 wy uwe barmhartigheid afsmeken ; opdat de ziel van ' 
1 UWB dienares FIJTJE, die Gg van deze wereld hebt < 
1 doen verhuizen, in het oord van vrede en licht, het « 
1 deel der heiligen moge genieten. Door CHBISTUS ' 
1 onzen Heer. Amen. < 

> 9 9 l o a S i 
Hilversum. Boekdrukkerij. — Joh. Geradts & Comp. 

B i d p r e n t j e van F i j t j e ( F é l i c i t a s ) van Aken (1799-1869) . 
Ze was e e r s t ge t rouwd met Lumen C o r n e l i s s e Eek en l a t e r 
met G i j s b e r t u s van den Br ink . Ze was een d o c h t e r van Jan 
van Aken en T j i s k e S i e r k s . 

Het moet J a n van Aken i n de h a n d e l wel goed 
v e r g a a n z i j n . Voor wat Eemnes b e t r e f t k o c h t 
h i j i n de l o o p d e r j a r e n d i v e r s e h u i z e n . 
Op 12 j u l i 1830 koop t h i j h e t pand Wakkeren
d i j k 2 7 /29 a a n de haven ( l a t e r na 1900 woonde 
h i e r de f a m i l i e Van I J k e n ) . Hi j k o c h t h e t v a n 
de b a k k e r J a n S c h o u t e n v o o r ƒ 9 0 0 , - - . I n d i t 
pand was a l e n k e l e eeuwen een b a k k e r i j g e v e s 
t i g d . Het p a k h u i s a c h t e r h e t pand g e b r u i k t e 
J a n van Aken v o o r z i j n h a n d e l en h e t woonhuis 
v e r h u u r d e h i j aan een b a k k e r . 

Op 31 o k t o b e r 1839 k o c h t h i j Huize B e l l e v u e 
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op W a k k e r e n d i j k 3 0 (nu r e s t a u r a n t " ' t Oude 
R a a d h u i j s " ) . Hi j k o c h t h e t v o o r ƒ 2 . 0 0 0 , - -
van D i r k j e O d i j k , weduwe van J a n B i e s h a a r . 

Op 7 o k t o b e r 1843 koop t h i j Huize S t r e e f o o r d 
aan de L a a r d e r w e g , t u s s e n de Molenweg en 
S t r e e f o o r d l a a n . Huize S t r e e f o o r d was i n 1840 
gebouwd a l s b u i t e n h u i s . J a n van Aken v e r h u u r t 
h e t a a n de R.K. k e r k , d i e e r e e n b l i n d e n i n -
s t i t u u t i n v e s t i g t . Van 1 j u l i 1844 t o t en 

B l D V O O R D E Z I E L 

van zaliger 

HENEICÜS VAN AKEN, 
Gebaren te Eenmes den 5 November 1810 

•Doorzien van de HH. Sacramenten der sier. 
renden aldaar overleden den 31 Mei 

ib88 e„ begraven of, hel A'. K. Kerkhof 
den 4 Juni daaraan?olçende. 

Mijne k lachten zijn ui lgeput , mijne dagen ve rko r t 
n ie t s blijft mij over dan het graf . . . Verlos mi j , 
H e e r l en plaats mij nevens U en laa t dan welke' 
hand ook tegen mij strijden. Job . X V I I : i, 3 . 

Zalig is de man, die de raad der goddeloozen 
niet is gevolgd en op den weg der zondaren niet 
bleef s t a a n , maar die zijn vermaak had in de 
wet des Heeren . . God zal zich over hem ontfer
men en zeggen : Verlos h e m , dat hij n i e t t e n 
verderve nede rda l e , ik heb reden g e v o n d e n , om 
hem genadig te zijn. Ps. I , 1 . Job X X X I I I : 24. 

(Mijne dochter) wees in niets bezorgd, maar 
laat in alles door het gebed en de smeek in? , met 
dankzegging , uwe wenschen bekend worden bij 
God. En de vrede Gods, die alle begrip te boven 
gaat , beware uw ha i t en uw vers tand in Jesus 
Christus, 

He lp mij door uwe gebeden tot God. Rom. XV : 30. 
LAAT ONS BIDDEN. 

Wij smeeken II , o God 1 ver leen aan Uwen 
dienaar H e n r i c u s vergiffenis van al zijnezonden 
en zwakheden en Iaat hem deelhebben in het ge 
luk Uwer ui tvetkorenen. Di t bidden wij U door 
Jesus Chris tus onzen Heer . Amen . 

De rechtvaardigste, hcogste en beminnelijkste wil 
van God geschiede, wotde geloofd en geprezen in 
alles, ( i c c dagen aflaat v . d. geloovige zielen.) 

Onre Vader. — Wees gegroet . 

Dat hij ruste in vrede! 
Utreilit, Wed. J. It. van Kossum. 

Bidprentje van Henricus van Aken (1810-1888) schipper en 
koopman woonachtig in Eemnes (Kerkstraat 4) . Hij was een 
zoon van Jan van Aken en trouwde met Meinsje Kolkscho-
t en . 
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met 8 juni 1853 heeft dit instituut hier 
gedraaid. Jan van Aken had het pand in 184 3 
voor ƒ 1.400,-- gekocht van Dirk Molenaar. 
In 184 9 koopt Jan van Aken het pand Kerk
straat, dat tegenwoordig wordt aangeduid met 
de nummers 8 tot en met 12. 
Hiermee weet ik niet zeker of ik een volledig 
overzicht van zijn bezittingen heb gegeven. 
Feit is in ieder geval dat hij in de eerste 
helft van de 19e eeuw naar Eemnesser begrip
pen een vermogend man is geweest. Tot zijn 
dood in 1853 woonde hij in het schippershuis 
op Kerkstraat 4. 
Zijn jongste zoon was: 

Hendrikus van Aken 
gedoopt R.K. Eemnes 
overleden Eemnes 
trouwt Eemnes 
Meinsje Kolkschoten 
geboren Eemnes 
overleden Eemnes 

Drikus van Aken nam het schipperswerk van 
zijn vader over. Hij erfde het schippershuis 
Kerkstraat 4 waar hij met zijn gezin ging 
wonen. Ook erfde hij het pand Wakkerendijk 
27/29. Evenals zijn vader gebruikte hij het 
pakhuis en verhuurde het woonhuis aan een 
bakker. Drikus werd aangeduid als Schipper en 
winkelier. 
Het is niet bekend hoe lang hij nog actief 
geweest is als schipper. Tot zijn dood in 
1888 bleef hij wonen in het schippershuis 
Kerkstraat 4. 
Uit zijn huwelijk met de Eemnesser boeren
dochter Meinsje Kolkschoten zijn twee doch
ters geboren. 
Aaitje (1843-1847 en 
Tjiske van Aken (1841-1900). 
Tjiske bleef in eerste instantie in het ou
derlijk huis Kerkstraat 4 wonen en zette daar 
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Bid voor de Ziel van Zaliger 

T J I S K E V A N AKEN, 
geboren te Eemnes den 3 Mei 1840, voorzien van 
de H.H. Sacramenten der stervenden, aldaar 

overleden den 13 April 1900 en den 18 daar
aanvolgende op het R. K. Kerkhof hegraven. 

Van mijne jeugd af beminde ik de wijsheid 
des Heeren en trachtte naar haar. Sap. VIII, 1. 

Ik had den Heer altijd voor oogen, want Hj) 
is aan mijne zijde, opdat ik niet wankele. 

Ps. XV, 8. 
De rechtvaardigen zullen het land der belofte 

beërven, en het bewonen in alle eeuwigheid. 
I's. XXXVI, 30. 

De devotie tot Maria is een onderpand ter 
zaligheid, welke Qod geeft aan hen, die H(j voor
bestemt voor do glorie de» hemels. 

II. Joan. Damasc. 
Zoet hart van Maria, wees mUn heil. 

(300 dagen aflaat.) 
ONZE VADEM - WEES GEGROET. 

Dat zjj ruste in vrede. 

J. LIIIJF - Eemnes. 

B i d p r e n t j e van T j i s k e van Aken (1840-1900) . 
Dochter van H e n r i c u s van Aken en Meins je Ko lkscho ten 
w i n k e l i e r s t e r i n Eemnes. 

h e t w i n k e l i e r s w e r k v o o r t . I n 1893 v e r k o c h t ze 
h e t h u i s a a n Mar ia v . d . Geer en A r i e E v e r t s . 
Daarna woonde ze t o t h a a r dood i n 1900 i n h e t 
a n d e r e h u i s v a n h a a r v a d e r , n a m e l i j k Wakke
r e n d i j k 2 7 / 2 9 , a a n de h a v e n . T j i s k e van Aken 
b l e e f ongehuwd en met h a a r i s de s c h i p p e r s f a -
m i l i e Van Aken i n Eemnes u i t g e s t o r v e n . 

Henk van Hees 
035-538 9849 
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Schippersfamilie Kroes 

Even een kleine notitie over de familie 
Kroes. 

Op 2 9 oktober 1848 werd in Eemnes het huwe
lijk gesloten tussen schipper Gerrit Kroes, 
afkomsltig uit Nijkerk en de Eemnesser schip-
persdochter Kuintje v.d. Kuinder. Een maand 
voordien op 2 6 september 1848 was in Eemnes 
al een zoon Wien geboren. Bij het huwelijk 
werd hij erkend als zoon van Gerrit en Kuint
je. 
Het paar bleef in Eemnes wonen (als het niet 
vaarde) . Er werden nog drie zoons en een 
dochter geboren. 
Met zoon Wien was iets bijzonders. In de 
familieverhalen wordt gezegd dat "hij uit de 
mast is gevallen" . Tot nu toe echter hebben 
we geen vermelding van een dergelijk ongeluk 
kunnen vinden. Zou het hier dan misschien om 
een uitdrukking kunnen gaan die er op wijst, 
dat hij al geboren was voordat zijn ouders 
getrouwd waren. 
Wien had een broer Hendrik, die schippers-
knecht werd. Hij trouwde met Meintje van 
Deventer en woonde tussen 1897 en 1908 in 
Eemnes-Binnen op het adres Wakkerendijk 55-
57. 

Dit artikel gaat over Mien Fecken. Zij was 
getrouwd met de schipper Jan Huisman (1896-
1969) die indertijd vaak met zijn schip in de 
Eemnesser haven lag. 

Mien Fecken 

Volgens de geboorte-akte nr. 12 gaf Dirk 
Fecken van beroep schilder en 29 jaar oud, 
kennis aan de ambtenaar van de burgerlijke 
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stand van de gemeente Eemnes, dat op de twee 
en twintigste april 1899 's morgens te negen 
uur, in wijk B en in het pand nr 163a, was 
geboren zijn dochter, Wilhelmina Catharina. 
De melding geschiedde in tegenwoordigheid van 
Engel van Woudenberg, 3 5 jaar, rijksveldwach-
ter en Herman Fokken, 40 jaar, arbeider, bei
den uit Eemnes. 

Mien, zoals haar roepnaam luidde, was het 
eerste kind uit het huwelijk van Dirk Fecken 
en Hendrica van der Schuur. 
Dezelfde dag nog, werd zij gedoopt in de 
plaatselijke Rooms-Katholieke kerk en werd 
daar ingeschreven met de geslachtsnaam "Fec
ken (Roos)". 
Peter en meter waren Hendricus Fecken (Roos) 
en Johannes van der Schuur. Henricus, roep
naam Hendrik was de oudste broer van Mien's 
vader. Johannes van der Schuur was haar 
grootvader aan moeders zijde. 

Een nadere kennismaking met Mientje volgde, 
toen zij als schoolkind in Eemnesser kleder
dracht, met gulle lach op de kiek werd gezet. 
Temidden van andere kinderen in een optocht, 
over de Wakkerendijk ter gelegenheid van de 
viering van het eeuwfeest betreffende de 
onafhankelijkheidsdag in 1913. 
Op nog een foto die ongeveer terzelfder tijd 
werd gemaakt, poseerde Mientje op haar mooist 
en héél trots kijkend. "Het lijkt de gravin 
zelf wel," zo sprak haar oudse zoon "Dick". 
Zag Mientje het levenslicht in het bekende 
Eemnesser pand "Stadwijk", in 1916 woonde het 
gezin Dirk Fecken in het al even bekende pand 
"Het Hoge Huys", in de Kerkstraat. 
In datzelfde jaar stierf Mien's moeder, vader 
achterlatende met zes kinderen. 
Mien hielp haar vader toen zoveel als moge
lijk om zijn moeilijke taak te verlichten. 
Dat kwam tot uiting in de verzorging van 
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vooral de jongste kinderen. Daardoor werd zij 
bijzonder zelfstandig. 
Reeds snel diende Mien in de huishouding, 
onder andere bij de slager Nie. Majoor op de 
Naarderstraat in Laren, ook bij de familie 
Baylee te Laren. Daar haar vader er geregeld 
schilderde, introduceerde hij zijn dochter 
bij die familie. 

Als zes en twintigjarige deern huwde Mien op 
2 oktober 192 5 met de Blaricummer Johannes 
Hermanus Krijnen. Jan werd geboren op 2 4 
januari 1904. Hij was de zoon van Adrianus 
Krijnen en Geertruida Roeten. 
Jan werkte toen bij de firma Bensdorp in 
Bussum. Een nog steeds bestaand bedrijf, waar 
men toen en ook heden nog chocolade=artikelen 
vervaardigt. 
In 192 6 werd hun eerste kind geboren. Zij 
woonden toen in een gedeelte van een boerde
rij, welke links van de Rooms Katholieke kerk 
stond. Volgens de geboort-akte nr. 50, deed 
op 28 oktober 1926 Johannes Hermanus Krijnen, 
22 jaar en blikslager van beroep, kennis aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeente Eemnes, dat 's nachts twee uur in 
het pand nr. 59 wijk B Theodorus Joahnnes was 
geboren. De melding geschiedde mede door 
Theodorus Fecken, 5 7 jaar oud en Jan Everts, 
5 9 jaar oud en van beroep smid. 

Ruim één jaar later, het was 5 november 192 7 
stierf Dick's vader aan long-tuberculose. Al 
enige tijd was hij verpleegd geweest in het 
ziekenhuis "Hoog Laren" te Blaricum. Op het 
R.K. kerkhof in Blaricum naast de kerk vond 
hij zijn laatste rustplaats. 
En als enige herinnering aan gelukkiger dagen 
bleef hun trouwfoto bewaard. 
Om nu in het onderhoud van haar zoontje Dick 
en haarzelf te kunnen voorzien, zocht Mien 
snel een werkhuis, terwijl Dick voorlopig aan 
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de zorgen van oma Gerrit je in Blaricum werd 
toevertrouwd. 

Niet lang na het verlies van haar man her
trouwde Mien in 1929 te Utrecht. Nu met Jan 
Daniel Huisman. Hij werd geboren op 18 mei 
1896 in Liender te Gelderland. 
Jan was een kind van protestantse huize en 
kwam uit een schippersfamilie. 
Aanvankelijk voer Jan bij zijn vader, Botse 
Huisman, op een zeilschip. Ondanks dat vader 
Botse aan één oog blind was, ontging hem maar 
weinig. En als het hem niet naar de zin ging, 
dan bleek hij niet één van de gemakkelijkste. 
Hij kon dan nog wel eens behoorlijk uitvaren! 
De familie Huisman bracht nog een schipper 
voort, het was Jan's broer Willem. Hij voer 
voor zichzelf op een eigen schuit, samen met 
zijn zuster en een knecht. 
Overigens zij hier gezegd, dat Jan reeds voor 
zijn huwelijk met Mien al voor zichzelf voer. 
Zijn eerste schip heette "De Twee Gebroe
ders". Het schip had vijftig ton laadvermo
gen. Ook hij voer eerst met het zeil en liet 
er later pas een motor inbouwen. 
Jan vervoerde onder andere baksteen vanaf de 
steenfabrieken in ons rivierenland, via het 
Amsterdam-Rijnkanaal, de Zuiderzee, Eem en 
Eemnesservaart naar de haven van Eemnes, waar 
de vracht dan werd gelost. 
Jan Huisman, zo hoorde ik, kwam wel over de 
vloer bij Mien's vader Dirk, om er een kop 
koffie te drinken! En het laat zich raden dat 
Mien en Jan elkaar daar het vertrouwen schon
ken om samen verder te gaan. 
Kort na hun huwelijk (in het begin van de 
dertiger jaren en het kenmerkte de tijd waar
in zij toen leefden: "de tering moest naar de 
nering worden gezet") speelde zich het vol
gende voorval af. 

"Niets vermoedende luisterden familieleden op 
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een zaterdagmiddag naar de radioberichten. 
Plotseling hoorden zij een oproep aan het 
adres van Mien, waarop zij gevraagd werd zich 
te melden. Wat bleek? Mien was van boord 
weggelopen vanwege een geschil met Jan. Zij 
wilde een nieuwe mantel kopen, doch Jan zag 
het geld liever besteed aan zijn schip. Mocht 
er nog wat overblijven, zo schijnt hij gezegd 
te hebben, dan ga ik er mee akkoord. Maar 
Mien wilde daar niet op wachten. Uit nijd 
liep ze toen van boord, met medeneming van 
haar oudste kind Dick. Haar jongste kind 
Mensje geboren op 3 september 1929 liet ze 
aan boord. Daar mocht Jan voor zorgen zal zij 
gedacht hebben. 
Drie lange dagen verbleef ze toen bij één van 
haar zusters. Jan, ongerust geworden, liet 
uiteindelijk een radiobericht de ether instu
ren waarin om opsporing van zijn vrouw ver
zocht werd. 
En het resulteerde hierin dat Mien toen weer 
snel aan boord was en ze alsnog de door haar 
gewenste mantel mocht gaan kopen." 

Mien's vader zo werd mij verteld, schrok 
geweldig toen hij het radiobericht hoorde en 
tilde zwaar aan de ongehoorzaamheid van zijn 
dochter. 

In dezelfde jaren dertig voeren mijn ouders 
diverse reisjes mee en vertelden, dat bij de 
zaterdagse wasbeurt van de kinderen, Jan ze 
eigenhandig van top tot teen op het dek in
zeepte en ze daarna met putsen slootwater 
schoonspoelde. 

Tijdens de crisisjaren kon de familie toch 
het brood op het water blijven verdienen. 
Zelfs tijdens de oorlogsjaren! Vader vertelde 
me, dat Jan Huisman met zijn schuit tijdens 
de beruchte hongerwinter in 1944 enige tijd 
verscholen voor de bezetter in een zij sloot 
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Jan Huisman (1896-1969) in de stuurhut van zijn vracht
schip "Eureka" 
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van de Karneme Iks loot en grenzende aan de 
kwekerij van de familie Van Dorsser in Naar
den heeft gelegen. Bang als hij was dat zijn 
schuit gevorderd zou worden! 
Vader wist zich te herinneren dat hij toen 
tijdens razzia's (zoek-acties door de bezet
ter) naar mannelijke personen boven de acht
tien jaar voor tewerkstelling in Duitsland, 
enkele malen bij zijn zus en zwager aan boord 
heeft overnacht. Zo gauw hij bemerkte dat er 
iets gaande was, maakte hij dat hij wegkwam. 
In elk geval voor acht uur 's avonds, want 
dan gingen de drie bruggen die toegang tot 
de vesting Naarden gaven open en kon niemand 
er meer in of uit ! Daarom was het zaak te 
zorgen op tijd weg te wezen. 
Overigens de bezetter heeft de schuit nooit 
opgemerkt of liet de opvarenden ongemoeid. En 
zo kwamen allen de verschrikkelijke honger
winter toch nog goed door. 

Op mijn vraag wat de familie zoal vervoerde 
kreeg ik als antwoord dat het van alles kon 
zijn, van pulp, suikerbieten, zand, grind tot 
metselstenen. 

Tevens past in deze beschrijving het volgende 
voorval mij eens overkomen. 
"Het zal 1946 zijn geweest, net na de oorlog. 
Er werd weer aan de opbouw van het land ge
werkt. De familie Huisman lag met "De twee 
gebroeders" in de Muidertrekvaart te Naarden. 
Zo ongeveer bij onze latere woonstraat, de 
Huibert van Eyckenstraat. Ze lagen daar voor 
de wal om metselstenen te lossen. Hoe of ik 
daar op een mooie zaterdagmiddag verzeild ge
raakt ben is me nooit duidelijk geworden. Wel 
herinner ik me héél goed, dat ik toen als 
kleuter van zo'n jaar of zes, de wiegende 
loopplank opliep en halverwege van de plank 
af in het water plonsde. Letterlijk tussen 
wal en schip. Neef Dick trok me bijtijds uit 
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het nat en redde zodoende mijn leven! 
Na voorzien te zijn van droge kleding, bracht 
hij me aan het eind van de middag en zittende 
op zijn schouders, weer naar de vesting, waar 
wij toen nog in de Sint Vitusstraat woonden." 

Omstreeks het begin van de vijftiger jaren 
werd "De twee gebroeders" van de hand gedaan. 
De motor werd apart aan een visserman ver
kocht. Alvorens het tweede schip werd aange
schaft, verrichtte ome Jan eerst nog diverse 
baantjes, welke wel telkens van korte duur 
waren. 
Ik hoorde: knecht op een baggerschuit, 
wachtsman bij de N.D.S.M. (Nederlandsche Droogdok
en Scheepsbouwmaatschappij) , te Amsterdam, 

visschoonmaker in een inleggerij in dezelfde 
stad en ook nog pontjesbaas aan de Weesper-
zij . 

Het tweede schip in eigendom verworven was 
een zogenaamde "lichter", het sleepschip "De 
Waterloo". Na enkele jaren werd ook dit schip 
weer verkocht en ervoor in de plaats kwam een 
schip met opduwer, de "Eureka" van 115 ton 
laadvermogen. De opduwer ruimde al snel het 
veld en de "Eureka" kreeg een eigen motor 
ingebouwd. 
Met dit schip voer de familie tot 1963. 
Niet altijd was de reis even voorspoedig, 
getuige het volgende: "Tijdens een vaart op 
het Zwarte Meer onder de Noordoostpolder, in 
de zestiger jaren, was de Eureka diep geladen 
met een vracht suikerbieten. Tijdens een 
plotseling hevige onweersbui sloeg het ruim 
vol water. Doch door bijtijds ingrijpen kon 
zinken van het schip worden voorkomen, daar 
het op een ondiepte werd gevaren. Door ge
deeltelijk lossen van de lading en het uit-
pompen van water, kreeg het schip weer drijf-
vermogen en liep het voorval nog net goed af! 
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Jan Huisman (1896-1969) op zijn schuit in de haven van 
Eenmes 

Veel voer de familie toen ook op de Maas in 
Limburg. Voor reparatie en onderhoud aan het 
schip werd de steven nogal eens gewend en 
koersten zij naar de scheepswerf van Kok in 
Huizen. Meedere keren bezocht ik hen daar. En 
toen ome Jan zo'n zeven en zestig jaar gewor
den was, vond hij het welletjes en wendde de 
steven definitief naar de wal. 
Een vaste ligplaats vond hij in Utrecht aan 
de Kanaalweg, direct achter de Paul Kruger-
brug. De familie bleef daar op hun "Eureka" 
wonen, samen met hun zoon Henk, geboren op 1 
juni 1931, die altijd bij zijn ouders was 
blijven varen. Hij vond emplooi bij de ge
meente Utrecht als brugwachter. 

Een tijd van geregelder leven brak nu voor 
hen aan. Ome Jan verrichtte zo zijn dagelijk
se werkzaamheden aan boord, zoals het regel
matig smeren en laten lopen van de scheeps
motor tot het regelmatig schoonspoelen van 
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het dek. 
Tevens bleek nu de tijd aangebroken om ook 
eens een uitstapje te maken. De overige fami
lie werd daarbij niet vergeten. 
Veel kwam ik in de zestiger jaren in Utrecht 
en bezocht de familie dan nog wel eens. Het 
waren héél goedlachse mensen bij wie ik al
tijd een bijzondere gastvrijheid ondervond. 
Het was dan ook een schok te vernemen, dat 
ome Jan plotseling was overleden. 
Op 16 oktober 196 9 zag een voorbijganger hem 
bewegingsloos op het dek liggen en waarschuw
de tante Mien. Slechts de dood kon nog worden 
geconstateerd. Overleden aan een hartinfarct 
op 73-jarige leeftijd. 
De teraardebestelling vond plaats op dinsdag 
21 oktober daaropvolgende op de Algemene Be
graafplaats "Tolsteeg" te Utrecht. 

Tante Mien bleef met haar zoon Henk achter. 
Vele goede jaren heeft zij nog mogen door
brengen, jaren waarin zij echt van het leven 
genoot. Diverse keren maakte zij per touring
car reisjes naar het buitenland. Zij scheen 
daar niet moe van te worden. 
Hun schip "Eureka" werd in de zeventiger 
jaren geruild voor een kleiner woonscheepje. 
En de laatste jaren van haar leven verbleef 
zij in het Utrechtse bejaardenverzorgingste
huis "Overvecht". 
Zij overleed op 15 maart 1977 na eerst enige 
tijd ziek te zijn geweest. 
Tante Mien werd op zaterdag 19 maart op de 
begraafplaats "Daelwijck", Floridadreef te 
Utrecht begraven. 

Zij hier nog gezegd, dat haar zoon Dick huwde 
en een baan aan de vaste wal vond. Dochter 
Mens trouwde met een schipper en bleef het 
water trouw. Henk, ik zei het al eerder, 
verkoos ook een baan aan de vaste wal en deed 
het woonscheepje na moeders verhuizing naar 
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"Overvecht" van de hand en trok in een flat 
te Utrecht. 

Wim Fecken 
Julianaweg 2 6 
Kortenhoef 

Beurtvaart op 
Amsterdam 

voor 1724 
Tijmen Versluijs 

1724-1743? 
Jan Perier 

Beurtvaart op 
Amersfoort 

al in 1761 
Härmen Prins 

1761 
Jeus Dirksz De Rooij 

Jeus de Rooij 
schipper op Amsterdam 
begraven 19-12-1793 

Tijmen de Rooij 
1793 tot zijn dood 
in 1812 

1775 
Geert Hendrikse 

vermoedelijk 
Hendrik Janse Heek 

Jan Heek + 1810 

1813 Hermanus Meijer 
overleden 1854 
dan: Jakob Meijer 
tot 1878 

Meins Dop + 
Hendrina v.d. Kuin-
der 
Hendrik v.d. Kuin 
der (1780-1848) 

1878-1882 
Willem van IJken 
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Personen die in Eemnes op en rond het water 
zijn overleden. 

Volken Jansz Bijl, verdronken 09-10-1711 

Jan Cornelisse de Boer, 49 jaar woont Zwart
sluis, aangespoeld te Spakenburg 21-08-1785 

Mijns Jansz Dop, sluiswachter van de Eemnes-
ser Sluis, 11-06-1802 

Dochter van Lambert Gerritse 2% jaar verdron
ken, 
21-03-1743 

Cornelis Geurtsz, zoon van Jan wonende Eem-
brugge, verdronken in de Eem, 23-01-1755 

Annetje Habel W Eembrug, overleden te Muiden 
op schip van dochter Reijntje Korver, 
23-04-1805 

Kind van Pieter Hage, molenaar op watermolen 
30-01-1795 

Kind van Dirk Hoogslag aan de Eembrug veron
gelukt, 07-06-1762 

Pieter v.d. Knok en zijn vrouw in de Eem 
verdronken, 09-01-1779 

Pieter Korver zoon van Annetje Habel, 15 jaar 
bij het zwemmen verdronken, 17-07-1788 

Gerrit Kraan, zoon van Willem Kraan, 3 jaar 
woont Eemnes -Binnendijk verdronken, 
01-09-1723 

Aalbert Crijnen in de Eem bij de Eembrug 
verdronken, 16-07-1727 

Teuntje Gerrits Kuijp woont in Eemnes achter 
de kerk verdronken 16-11-1734 
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Jan van Leuven, verdronken in de Eem, 
07-05-1731 

Willem Jansz Ligter, 2% jaar verdronken, 
nalatende moeder, 04-07-1719 

Dochter van Jan Maassen, zoon van Gijsbert 3 
jaar, verdronken bij Eembrugge, 19-06-1786 

Trijntje, dochter van Arij van Nugteren, 3% 
jaar, verdronken onder Eembrugge, 14-08-1777 

Gijsbert Petersen anders genaamd Geijs Oom, 
verdronken 04-08-173 0 

Manus Hermense Rijkegaa, knecht van Aalbert 
Hermense, schipper verdronken 02-05-1764 

Evert Ruijzendaal, verdronken achter de 
school, 28-02-1780 

Dirk, zoon van E. Ruizendaal, 2 jaar, ver
dronken, 03-07-1806 

Knecht van schipper Pietrer Schos, van Ame
land, dood neergevallen onder Eembrug, 
07-04-1726 

Dochter van Evertje Schut, 4 jaar verdronken 
12-02-1808 

Jacob, knecht op het schip van Ändert Mus, 
aan de Eembrug verongelukt, 02-07-1783 

Jacob, molenaar op de watermolen door een 
slag van de roed overleden op 02-03-1792 

Vrouwspersoon onder Eemnes aangespoeld, 
06-02-1750. 

Dit is een onvolledig overzicht. 
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Tentoonstelling over Eemnesser 
schippersfamilies 

Vanaf ± 1 november a.s. zal er gedurende een 
aantal maanden in onze Oudheidkamer een spe
ciale tentoonstelling te bezichtigen zijn 
over de Eemnesser schippersfamilies en de 
haven. 

Aan de hand van veel foto's wordt de historie 
van de families in beeld gebracht. Ook zullen 
er familie-overzichten zijn. Heel bijzonder 
is ook een maquette van het Eemnesser haven
gebied zoals dat er rond 1930 uitzag. Docu
menten en voorwerpen zullen meer vertellen 
gebied zoals dat er rond 1930 uitzag. Docu
menten en voorwerpen zullen meer vertellen 
over de historie van de haven. 

De tentoonstelling in de Oudheidkamer is elke 
zaterdagmiddag te bezichtigen tussen 14.00 
en 16.00 uur. 
De toegang is gratis! 

Wij zoeken nieuwe bestuursleden voor de HKE! 

Het bestuur van de Historische Kring Eemnes 
is in het afgelopen jaar enigszins uitgedund 
door onder andere verhuizing en overlijden. 
Daarom is er op dit moment plaats voor enkele 
nieuwe bestuursleden. We zoeken mensen die 
interesse hebben voor de historie van Eemnes 
en die op een gemoedelijke manier kunnen 
samenwerken met de zittende bestuursleden, 
Speciale kennis en ervaring zijn niet noodza
kelijk. Een beetje enthousiasme is nooit weg. 
Meld u eens aan en denkt u niet: dat zullen 
anderen wel doen! 
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Belangstellende kunnen contact opnemen met : 

T. Roodhart, voorzitter, tel. 035-5315462 
H. van Hees, vice-voorzitter tel. 035-5389849 

Baarhuisje op R.K. Kerkhof Eemnes 

Wie weet er meer van? 

Als je de R.K. Begraafplaats van Eemnes op
loopt zie je meteen aan je rechterkant, ge
heel aan de rand van het kerkhof een baar
huisje. Over de historie van dat baarhuisje 
is eigenlijk nauwelijks iets bekend. 

We zouden graag willen weten wanneer dat 
baarhuisje gebouwd is! Wie meer over het 
huisje en de historie ervan weet, kan contact 
opnemen met : 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
035-538 9849 

De familie Kuiper en de watersnoodramp van 
1916 

Bij de voorbereidingen voor het artikel over 
de familie Kuiper vertelde mevrouw E. Kuiper-
Bos, de vrouw van Tjeerd Kuiper me, dat haar 
schoonvader Hendrik Kuiper (1881-1959) inder
tijd een onderscheiding had gekregen in ver
band met geboden hulp bij de Watersnoodramp 
van 1916. Meer wist ze ook niet. 

Omdat bekend was, dat de boot van de familie 
Kuiper aan de Baarnse dijk lag, ben ik in de 
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mij ter beschikking staande literatuur over 
de Baarnse geschiedenis gaan zoeken. In het 
boek "Uit de geschiedenis van Baarn. Deel 
twee" van G. Hooijer Sr. (1974) las ik op 
pagina 7 6 : 
"Er zijn er velen geweest die zich ingezet 
hebben om drenkelingen uit hun benarde posi
tie te halen. Enkelen wil ik hiervan noemen: 
het zijn de heren P. Koops, J. Lokman, A. 
Kuiper, Nico Bos en de heer Van de Steeg. 
Deze heren stonden op die drieste ochtend (14 
januari 1916) op de Tromplaan bij de Eemweg" 
einde citaat. 
De mannen besluiten om door het water geïso
leerde mensen te gaan redden. Hooijer 
schrijft dan verder: 
"Ze vroegen aan schipper Kuiper of ze zijn 
vlet mochten gebruiken. 
"Ja, dat niet alleen maar ik ga zelf met 
jullie mee". Eerst hebben ze aan de Baarnse 
dijk een paar vrouwen naar veiliger oorden 
gebracht en daarna gingen ze naar de "Wolken-
berg" (boerderij van Rijk Hilhorst). 

Tot zover het verhaal van Hooijer. In het 
boek "De zuidkust van de Zuiderzee, geteis
terd door de stormvloed van januari 1916" van 
H.P. Moelker (1986) staat verder (blz. 88): 
"Ruim een jaar later viel de burgemeester de 
eer te beurt (Baarn) aan de personen die zich 
bijzonder hadden onderscheiden de watersnood
medaille 1916 te mogen uitreiken, die bij 
Koninklijk Besluit van 22 februari 1917 was 
toegekend aan: o.a. H. Kuiper, werkman." 

Na het lezen van beide citaten kun je als 
conclusie trekken, dat de schipper Albert 
Kuiper (1858-1947) op die 15e januari 1916 
zijn vlet beschikbaar stelde. Het verhaal van 
Hooijer zouden we dan zo moeten interprete
ren, dat niet Albert Kuiper maar zijn zoon 
Hendrik Kuiper is meegegaan om de mensen te 
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redden. Deze Hendrik heeft immers in 1917 de 
Watersnoodmedaille ontvangen. Er staat nog 
bij vermeld, dat hij de onderscheiding in 
brons heeft gekregen. 

Albert Kuiper was in 1916 58 jaar oud en zijn 
zoon Hendrik 35 jaar. Gezien die leeftijden 
lijkt de hier gegeven uitleg waarschijnlijk. 
Hendrik Kuiper heeft met de andere mannen 
diverse mensen die langs de Eem woonden uit 
hun benarde positie gered. 
Later zouden ze ook nog het nodige vee gered 
hebben. 

Zo is er dan toch nog iets boven water geko
men omtrent het optreden van de familie Kui
per in 1916. 

Henk van Hees 

Pater Wim Eggenkamp 

Op 23 november a.s. het het 50 jaar geleden 
dat de Eemnesser pater Wim Eggenkamp in het 
toenmalige Nederlands-Indie is overleden. 
Ter herinnering daaraan wordt er op zaterdag 
2 2 november a.s. om 19.oo uur een H. Mis 
opgedragen in de R.K. Kerk in Eemnes. Ieder
een is hierbij welkom. Voorganger is een 
pater van de congregatie waarvan Wim Eggen-
kamp lid was. 

In ons volgende kwartaalblad zal een uitge
breid artikel over pater Wim Eggenkamp ver
schijnen. Dit artikel is van de hand van Wim 
Eggenkamp, neef van de Pater en zoon van 
Gerrit Eggenkamp. 
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Tentoonstellingen organiseren! 
Iets voor U? 

Een paar keer per jaar wordt er in onze Oud
heidkamer een tentoonstelling opgezet. Binnen 
de Historische Kring Eemnes nebben we een 
speciale commissie die de tentoonstellingen 
voorbereidt en in elkaar zet. 
Het is interessant werk dat vaak een leuk 
resultaat oplevert. We zoeken nieuwe leden 
voor onze tentoonstellingscommissie, die het 
leuk vinden om in een groepje samen te werken 
aan zo'n klus. Speciale kennis en ervaring 
zijn niet vereist. Je hoeft niet eens bijzon
der handig te zijn. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met 

Mary v.d. Schaal of Henk van Hees 
tel. 035-5317093 tel.035-5389849 

De Historische Kring Eemnes kent 6 werkgroepen: 

Werkgroep Monumenten 
Contactadres: Marijke Beel, Plantsoen 9, 

3755 HH Eemnes, tel. 035-5313290 
Doel : Het beschrijven van oude panden 

in Eemnes en het verzamelen van 
foto's van deze panden. 

Werkgroep Bibliografie en Topografie 
Contactadres: Nellie Kaarsgaren, Willemserf 

78, 3755 XM Eemnes, tel. 035-
5386676 

Doel : Het verzamelen van boeken en 
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oude prenten betreffende Eenmes. 
Deze groep beheert ook de bibli
otheek. 

Werkgroep Genealogie 
Contactadres: Henk van Hees, Kerkstraat 15, 

3755 CK Eemnes. tel. 035-5389849 
Doel : Het samenstellen van stambomen 

van Eemnesser families.Ook het 
verzamelen van oude foto's en 
documenten (o.a. bidprentjes) 
betreffende de families. 

Werkgroep Recent verleden 
Contactadres: Alette den Boer, Aartseveen 32, 

3755 VC Eemnes, tel. 035-5389297 
Doel : Het opzetten van een collectie 

krantenknipsels. Het verzamelen 
en beschrijven van foto's uit de 
2 0e eeuw. Het afnemen van inter
views bij oude Eemnessers. 

Werkgroep Tentoonstellingen 
Contactadres: Mary v.d. Schaal, Watersnip 14, 

3755 GL Eemnes, tel. 035-5317093 
Doel : Het samenstellen van tentoon

stellingen en het onderhouden 
van de blijvende expositie over 
de historie van Eemnes. 

Werkgroep Klederdrachten 
Contactadres: Jos Eggenkamp, Laarderweg 2, 

3755 AN Eemnes, telefoon 035-
5387265 

Doel : Het aanleggen van een collectie 
klederdrachten uit de historie 
van Eemnes. Deze werkgroep vormt 
een deel van de Werkgroep Gooi 
en Eemland. 

Voor al deze werkgroepen kunnen wij nog 
medewerkers gebruiken! 
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Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en 
projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die 
erin geïnteresseerd is om mee te doen en die 
kan helpen aan materiaal kan contact opnemen 
met de desbetreffende personen: 

Henk van Hees,Kerkstraat 15,Eemnes, 
tel. 5389849 is bezig met: 
- de geschiedenis van het amateurtoneel in 
Eemnes. 

Jaap Luijf,Reijerserf 5,Eemnes,tel.5313086 
is bezig met : 
- de familie Luijf in Eemnes. 
Gevraagd: 
o.a familieverhalen, foto's, familieberich
ten. 

Livia Lankreijer,Aartseveen 94,Eemnes tel. 
5389198 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 inventarisatieformulie
ren. We zoeken alleen nog een paar mensen 
erbij om ze in te vullen. Dit kan met de 
kleding in de hand of aan de hand van oude 
foto's. 
Wie helpt? 

Wiebe van IJken, tel. 5389367 
Bertie van Wijk-Blom, tel. 5314689 
Henk van Hees, tel. 5389849 
zijn bezig met : 
- het aanleggen van een verzameling bidprent
jes van mensen die in Eemnes gewoond heb-
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ben. U kunt ons al een plezier doen wan
neer u de mogelijkheid biedt om kopietjes 
te laten maken van uw bidprentjes. 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, tel. 5389849 
Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, 
tel. 5314689 
zijn bezig met : 
- de familie van ('t) Klooster 
- de familie Van Oostrum 
Gevraagd: o.a. familieverhalen, foto's, 
familieberichten. 

Schenkingen H.K.E. 

In de afgelopen periode ontvingen wij de 
volgende zaken voor de collectie van de HKE: 

Grote verzameling bidprentjes; 202 ver 
schillende exemplaren betreffende Eemnes-
ser personenen overleden tussen 1845 tot ± 
1975 en 105 exemplaren uit andere plaat
sen. Dit is geschonken door 
Mevrouw M. v. Weerdenburg-Stalenhoef 
Herenweg 69, 4 63 5 DH Vinkeveen 

Twee bidprentjes van 
Mevrouw Van Veen 
Zomertalig 4 3 Eemnes 

Stempel van 
P. van Oostrum 
Zomertaling 1, Eemnes 

4 3 verschillende bidprentjes van Eemnes-
sers. De Naam van de schenker is onbekend. 

We willen alle personen die deze schenkingen 
beschikbaar hebben gesteld van harte bedan
ken. 
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Sponsors Oudheidkamer 

Giften van ƒ 50,-- en hoger 
Ontvangen tot en met 1 juni 1996 

C. van Breemen, Makelaardij Eemnes 
tel. 5313322 

John Ruis, Foto Laren 
tel. 5389452 

Sonia Bloemen, Eemhof Eemnes 
tel. 5311665 

Giften lager dan 50,-- worden niet afzonder
lijk vermeld, maar zijn natuurlijk zeer wel
kom. 

Alle goede gevers hiervoor onze dank. 
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