
In onze serie "Oude Eemnesser 

vertelt deze keer onze bekende schoenlapper, 
de heer A.P. Koppen (Toon) ons zijn verhaal. 
Wat zijn de Eemnessers toch goed in het mon
deling overleveren van hun geschiedenis en 
wat een waardevolle bijdrage leveren zij 
hierdoor aan de historie van Eenmes, gewel
dig. 

"Mijn opoe en opa woonden op "Stadwijk" in de 
achterste woning en hadden een kolenhandel. 
In 1928 is opa gestorven, er was nog geen 
A.O.W. maar opoe moest toch in leven blijven. 
Daarom verhuisden de kolenopslag en de 
schuifkar met van die houten wielen met 
ijzeren banden er omheen naar onze schuur op 
Meentweg 23. Mijn vader werkte bij de wegen
bouw, bleef dat ook doen (heeft dat zelfs 43 
jaar gedaan en werd daarna geridderd), zodat 
het oom Kees was die door de week in Eemnes 
de klanten ging horen. Hier een zak turf, 
daar een zak briketten, weer ergens anders 
een half mudje kolen en als mijn vader dan 's 
zaterdagsmiddags laat thuis kwam van z'n 
eigen werk moest hij dat allemaal gaan bezor
gen. Maar hij deed het met plezier voor opoe 
hoor. 

Na de lagere school ben ik bij een baas gaan 
werken. Eerst in Laren daarna in Bussum tot 
ik in 1943 naar Duitsland moest. Daar ben ik 
natuurlijk niet heen gegaan; ik ben gewoon 
hier op Eemnes gebleven. In de oorlogswinter 
heb ik bij Westerhuis gewerkt, de oude Wes-
terhuis op de Wakkerendijk tegenover Beuk. Na 
de oorlog ben ik bij schoenmaker Ter Wiel in 
Laren gaan werken. Daar heb ik ook m'm vakdi
ploma behaald waar ik best trots op was. Ter 
Wiel vond het ook fijn dus ik zei: "Nu wil ik 
ook graag meer verdienen." Waarop hij ant
woordde: "Nou, dan ben je zaterdag voor het 
laatst." Toen ging hij weer naar zo'n tehuis 
en daar heeft hij een weesjongen gehaald. Hij 
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Toon Koppen bezig met het verzolen van schoe
nen 

had tegen mij gezegd dat ik niet zoveel kon 
verdienen omdat hij dat niet kon missen, maar 
als hij zou stoppen of doodgaan dan zou de 
zaak voor mij wezen. Smoesjes, want dat zei 
hij ook weer tegen die nieuwe jongen. Op een 
dag lag hij inderdaad zomaar dood en kon die 
jongen mooi weer terug naar het gesticht. 
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Toon Koppen in zijn werkplaats aan de Veldweg 
nr 11 in Eemnes 

Daarna heb ik nog een tijdje bij Theo Roest 
in Blaricum gewerkt totdat Jacobs van de 
arbeidsinspectie kwam. Er moest een arbeids
kaart wezen of zoiets, maar die was er na
tuurlijk niet. 1 Mei moest alles in orde 
zijn, zoniet dan zou ik moeten vertrekken. 
Jammer, want we hadden het hardstikke leuk 
samen. 

Op 1 april 1950 ben ik voor mezelf begonnen. 
Eerst bij m'n ouders thuis die ondertussen 
naar Laarderweg 60 verhuisd waren, tot ik in 
1952 een huis toegewezen kreeg op de Veldweg. 
Het was lang niet altijd makkelijk in het 
begin. Ten eerste was Westerhuis er nog en 
ten tweede had je in Laren dertien schoenma
kers die ook elke week Eemnes afstroopten. En 
wat was Eemnes in die tijd helemaal? Je had 
de Meentweg, de Wakkerendijk, Laarderweg, 
Nieuweweg, Molenweg en de Sreefoordlaan, dat 
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was alles. Eemnes telde in die tijd zo ' n 
kleine 3000 inwoners. 
's Maandags ging ik heel Eemnes door om 
schoenen op te halen, vrijdagsavonds ging ik 
dan alles weer terugbrengen. Ik kwam eens in 
de stromende regen bij een klant van me, ik 
stapte de schuur binnen waar mevrouw de was 
deed en zei: "Goedemorgen, God wat een hope
loos weer he?" Weet je wat ze tegen me zei? 
"Toon, bij de Heer is niets hopeloos." Dat 
had ik natuurlijk ook nooit mogen zeggen maar 
't was me zo uit de mond gevallen. Gelukkig 
is er in die veertig jaar veel veranderd. 

In die tijd was het spijkeren, houten pennen 
of met de hand de zolen onder de schoenen 
naaien. Ja, met houten pennen! De werkschoe
nen van de mensen die in de bouw werkten, 
werden praktisch allemaal gepend. Met behulp 
van een bros, dat is een leerwerkerspriem en 
een hamer, werden er gaatjes in de zool ge-

Toon Koppen met vakmansoog achter de machine 
HKE- 77 



Mevrouw Koppen achter de stikselmachine in de 
werkplaats op Veldweg 11 in Eemnes 

slagen en deze gaatjes werden opgevuld met 
een houten pen. Naast je stond altijd een 
petroleumstelletje met daarop een blikje waar 
de houten pennen in lagen zodat ze goed droog 
waren, want de pennen die in de werkplaats 
lagen waren veel te vochtig. Daarna moest de 
schoen nog afgelapt worden. Wat aflappen is? 
Dat is het bevestigen van de zool aan de 
schoen, via de buitenkant. Je nam daarvoor 
een stuk of vier draden van garen, die draai
de je met pek in elkaar, vervolgens werd er 
een varkensharen borstel opgezet die in een 
punt uitliep. Daarna nam je een els, dat is 
ook een priem, die stak je door de rand van 
de zool, draad erdoor en zo bevestigde je de 
zool aan de schoen. Die kunststof zolen van 
tegenwoordig zijn afschuwelijk, want ze laten 
allemaal los. Die moet je tweemaal in specia
le lijm gooien, er een schietgebedje bij doen 
en dan blijft hij nog niet zitten, dus dan 
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moet je de zool toch weer doornaaien. 

Ik ben 42 jaar schoenmaker geweest en al die 
jaren heeft mijn vrouw meegeholpen. Ze deed 
het stikwerk, poetste alle schoenen voordat 
ze de deur uitgingen, zorgde er voor dat de 
werkplaats er altijd kraakhelder uitzag en 
dankzij haar kon ik blijven sporten en zin
gen. Ja, ik heb een parel van een vrouw en 
hoop dat we samen nog lang van onze rust 
mogen genieten." 

Dat hoop ik ook voor u beiden, maar ik vind 
het wel jammer, dat nu ook sinds 1992 de 
laatste schoenlapper op 't Emenesse is ver
dwenen. 

Henriet Liscaljet, 
Pijlenkamp 38 
3 7 55 JM Eemnes 
tel. 89256. 

P.S. Een aangename, steeds tevreden, vlijti
ge, trouwe en vaardige vrouw, ene met zulke 
voortreffelijkheden begiftigde is zonder 
twijfel een Godin des geluks in levende lij
ve . 

Subhäshitärnava 
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Schenkingen 

In de afgelopen maanden ontvingen we: 

- Een grote kaart van de erven in Eemnes in 
bruikleen ontvangen van: 
E.G. van IJken 
Eijso de Wendtstraat 28 
9291 ET Ko Hum. 

- Wandelstok uit de molen van: 
Mevrouw Nagtegaal 
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