
Dan had je nog de karne-mo]en. In "ujn jeugd was 
dat nog een grote houten konstruktie, maar op de 
nieuwe boerderij was in de nieuwe schuur een ijz 
ren gekonstrueerd. Wel volgens hetzelfde systeem" 
en om de haverklap zei vader: "Toe jS, ga .t p e c r c J 

s anjaogen"; dat paard had een stom baantje: 
alsmaar met oogkleppen voor in het rond lopen, daar 
is ook geen aardigheid aan! 

Çn/ia/id Stoute.n(Lu; >-ig, die nu 73 jaar is, heeft nog 
meer herinneringen, die hij 
telt. Luist< 

graag aan anderen ver-
, u ' huiseer maar mee naar het verhaal over ge
beurtenissen in de vorige eeuw. 

Eemnes en de Kozakken. 

boerderij staat de zeer oude boerderij 
ke nu al lang gerenoveerd 

Naast „ „ „ ^ ^w^i-ucxij lid 

van Jaap Schouttin, welke 
en door burgers bewoond. + -> o. i uw ui uurgers Bewoond. 

3aap Schouten wist nog alles van de Suuk^kUt en 
van hem hoorde ik ook voor het eerst dat mijn 
grootmoeder van moederskant in haar jonge jaren 
moo^ nie. genoemd werd (door de jonge kerels dan 
zeker).Zij trouwde met Antoon van Klootte* en 
stierf in het kraambed aan de kraamvrouwenkoorts. 
In dezelfde tijd stierven nog zeven andere jonge 
moeders in Eemnes. De arts-verloskundige had de 
veelvuldige besmetting overgebracht. De voorko
ming van de kraamvrouwenkoorts, door de Weense 
arts Semmelweis in 1847 ontdekt, was hier 'nog niet 
doorgedrongen. J "Jt-L 

gehad ei 
bleven. 

3aap Schouten wist bij overlevering nog, 
de tijd van de Franse overheersing, Russische ko
zakken binnengedrongen waren om in combinatie met 

f L r n q e l S e t r o e P e n d e Fransen te bestrijden. 
(zie: H.K.L jaa/ig. Z, no.1 /iad. ) 
Deze kozakken waren ruige hyperwellustige knapen, 

O P h t m S L e u n e n -n.-i .< r-,l ï ,-> <- ,1, 
- • i r 

die zeer driest 
- ̂  v, «.^^i uiicoi, u\> nun s r e o pen. - oa i r d ' e s 

dorp raasden en Eemnes onveilig maakten. 
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Alle eemnesser maagden verstopten zich of droegen 
ruige mannenkleren teneinde zich voor verkrachting 
te behoeden. En wat is nu het merkwaardige: mijn 
jonge leven lang hebben we in Eemnes een inwoner 
nekend met een uitgesproken russische kop. Hij 
heette * Jan HorsekoU, een russische naam dus, die 
werd afgekort tot %an nors. Hij woonde met f ie van 
Leer in" het houten huisje naast timmerman Eggenkamp. 
Zij leefden in concubinaat, dus zonder getrouwd^te^ 

jn. Dat mocht van de pastoor. Ik ben da~ 
weest en Mie liet mij nogal demonstrati zi 

ge 

Jaar in huis 
e f twee 

'Hier slaap ik, en daar slaapt • laapkamers zien 
Dan! ". „ . . mnn¥ 

Het is dus heel goed denkbaar dat Dan zijn groot
vader ziel! als kozak verstopt heeft en in Eemnes 
is blijven hangen. 

Deze verhalen van Gerard Stoucenburg werden verza

meld door: 

Dan Out. 
"Voetnoot Q e.nealog ische bJeA.kgn.oep: 
liier wordt de historie gekuild met een Hinke 
hoeveelheid fantasie, de naam Plorsekoff, ook joel 
Closjenkoff geschreven, was volgen* de Burgerlijke 
Stand flossinkoff. De familie met deze naam woonde 
al sinds ±1720 in Eemnes, dus lang voor de komst 
van de kozakken. De familie is waarschijnlijk af
komstig uit de Achterhoek/'7wente. De naam komt 
daar veel voor en duidt op de hofstede van (iorsink, 
Zo .doende, ontstond ilorsinkho f, hetgeen weer op alle 
mogelijke manieren vertasterd werd. 

Het verblijf van de kozakken heeft de fantasie van 
de oude Eemnessers wel beziggehouden. Ha 170 jaar 
leven er nog altijd verhalen over deze russische 
soldaten en hun verblijf in Eemnes. We willen deze 
verhalen graag verzamelen. Wie ons hierbij kan 
helpen zullen we bijzonder dankbaar zijn. Weet u 
nog kozakken verhalen of kent u mensen die nog 
zulke verbalen vertellen, neem dan kontakt op met: 

Henk van Hees, 
Geutoomserf 23, 
tel. 8984?. 
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