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Tweelingen en andere meerlingen in Eemnes 
(1675-1930) 
 

HENK VAN HEES 
 
Er is veel te vertellen over tweelingen en andere meerlingen in Eemnes. Met dit 
artikel wil ik slechts een tipje van de sluier oplichten in de hoop dat er in de 
toekomst nog eens meer studie naar gemaakt wordt. 
Om te beginnen kan ik nog niet echt opzienbarend nieuws melden. Dat komt 
mede omdat we maar beperkt kunnen teruggaan in de tijd. Bij die terugblik 
kunnen we tot 1811 gebruik maken van geboorte-aangiftes bij de Burgerlijke 
Stand. Daarvoor hebben we de periode van 1811 tot 1920 bekeken met een uit-
loop tot circa 1930. Als het gaat om de tijd voor 1811 zijn we afhankelijk van 
de doopboeken. Het doopboek van de Gereformeerde Gemeente Eemnes-Buiten 
loopt van 1731 tot 1811; dat van Eemnes-Binnen van 1738 tot 1811. Het doop-
boek van de Rooms-Katholieke Parochie Eemnes beslaat de periode van 1675 
tot 1811. We hebben dus veel meer gegevens over de rooms-katholieke tweelin-
gen in Eemnes. 
Geboortes van vijf kinderen tegelijk of meer zijn tot nu toe in Eemnes niet ge-
vonden. Daarom bespreken we in het volgende de vierlingen, drielingen en 
tweelingen. 
 
Vierling 
Op 3 september 1736 werd in Eemnes een vierling geboren! Het waren kinde-
ren van Jan Perier (1695-1743), veerschipper van Eemnes op Amsterdam, en 
zijn vrouw Johanna van Lenten (1699-1764). Eén van de vier kinderen werd 
dood geboren en zes dagen later op 9 september 1736 begraven in de N.H. kerk 
van Eemnes-Buiten. Op diezelfde dag 9 september werden in dezelfde kerk de 
andere drie kinderen gedoopt. Ze kregen een voorname peetvader nl. Cornelis 
Hasselaar (1676-1736), ambachtsheer van de beide Eemnessen, die Kasteel 
Groeneveld als buitenverblijf had. Hij was trouwens pas sinds 1735 ambachts-
heer. 
 
Van de drie gedoopte kinderen is het volgende bekend: 
1. Cornelis Eemnes kreeg bij zijn geboorte de voornaam van de ambachtsheer 

en als tweede naam Eemnes, de naam van zijn geboorteplaats. Uniek in on-
ze gemeente! Dit kind heeft circa drie weken geleefd en werd begraven op 
27 september 1736. 

2. Cornelia Constantia is ook vernoemd naar de familie Hasselaar. Zij werd 
circa zes weken oud en werd begraven op 18 oktober 1736. 
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3. Pieter Johannis werd vernoemd naar Pieter, de zoon van de ambachtsheer 
Cornelis Hasselaar. Zouden al die vernoemingen de familie nog iets opgele-
verd hebben? Pieter werd circa elf weken oud en werd begraven op 22 no-
vember 1736. 

Helaas bleven de kinderen van deze vierling dus niet lang in leven! 
 
Drielingen 
In de door ons onderzochte periode zijn er twee drielingen geboren! 
 
Op 26 februari 1826 kwam een drieling ter wereld in het gezin van Peter Aarts 
Stoutenburg (1787-1835) en Willempje Harder (1785-1846).  
 
Om 3.00 uur in de nacht werd dochter Gijsje geboren. Ze bleek levensvatbaar 
en trouwde op 46-jarige leeftijd met Aart Schothorst (1817-1899). Ze stierf kin-
derloos in Eemnes op 22 november 1893. 

Bidprentje van Wilhelmina (Willempje) Har-
der (1785-1846) gehuwd met Peter Aartse 
Stoutenburg. Zij was moeder van een tweeling 
en een drieling. 

Bidprentje van Jannetje Stoutenburg (1826-
1865) gehuwd met Cornelis van Wegen. Zij 
vormde samen met zus Gijsje en broer Toon 
een drieling. 



 HKE jaargang 30 47 

Een uur later, om 4.00 uur, werd zoon Toon geboren, die echter dezelfde dag 
ook weer is overleden. 
 
Zes uur later, om 10.00 uur, werd nog een dochter geboren. Ze werd Jannetje 
genoemd en ze bleek ook levensvatbaar. Op 12 juni 1855 trouwde ze met Cor-
nelis van Wegen en het paar ging wonen op de boerderij Wakkerendijk 196. 
Jannetje werd de stammoeder van vele Van Wegens in Eemnes en daarbuiten. 
Ze stierf in Eemnes op 17 december 1865.  
 
In datzelfde gezin van Peter Stoutenburg en Willempje Harder was op 21 de-
cember 1815 al een tweeling geboren: twee zonen, Rijk en Jan, die echter spoe-
dig zijn overleden. 

 

In 1926 was het nog een bijzonderheid wan-
neer een tweeling 75 jaar werd. Dan kwam je 
in de krant! Dit gebeurde met de Eemnesser 
tweeling Gerrit de Boer (1851-1938), die altijd 
ongehuwd bleef en zijn zus Maria de Boer 
(1851-1937), die trouwde met Jacob Bieshaar. 
Ze waren afkomstig van de boerderij Wakke-
rendijk 190. 

Jacob Schouten (1860-1957) vormde samen 
met zijn zus Barbara een tweeling, die op twee 
verschillende dagen geboren is. 
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De tweede drieling werd geboren op 20 november 1835 in het gezin van Gerrit 
Hendrikse Mossinkoff (1804-1872), timmerman op Wakkerendijk 84, en Griet-
je Peterse van Klooster (1802-1852). Eén van de drie kinderen werd dood ge-
boren. 
 
’s Nachts om 2.00 uur werd dochter Mietje geboren. Ze werd slechts twee da-
gen oud en stierf op 22 november 1835. Het was 21 uur later, ’s avonds om 
23.00 uur toen er nog een dochter werd geboren, die Gijsje werd genoemd. Zij 
heeft slechts drie dagen geleefd.  
 
We moesten vier generaties teruggaan om bij de voorouders van deze drielin-
gen een gemeenschappelijk ouderpaar te kunnen vinden. Grietje Peters van 
Klooster en Peter Aarts Stoutenburg hadden allebei als overgrootouders Han-
nes Hendriks Hoefsloot (1684-circa 1740) en Peternel Aalberts Voskuijlen. Als 
we willen weten of erfelijkheid hier een rol speelt dan worden we niet veel wij-
zer omdat de erfelijkheid langs de vrouwelijke lijn zou lopen en hier loopt de 
verwantschap langs de mannelijke en de vrouwelijke lijn. 

 
Jacob Schouten (1860-1957) wordt ter hoogte van Café Staal gehuldigd i.v.m. zijn 90e verjaar-
dag (1950). 
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Tweelingen in Eemnes 
Zoals aangegeven konden we voor de periode van 1675 tot 1700 alleen terug-
vallen op het doopboek van de Rooms-Katholieke Parochie Eemnes. Binnen 
deze parochie werden in de betreffende periode 18 tweelingen gedoopt. 
 
In de periode van 1701 tot 1750 werden de dopen van 22 tweelingen geteld. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat pas vanaf 1731 in 
Eemnes-Buiten en vanaf 1738 in Eemnes-Binnen doopinschrijvingen van de 
Ned. Hervormde Kerk bewaard zijn gebleven. 
Over de periode van 1751 tot 1800 werden de dopen van 29 tweelingen geteld 
(RK en Ned. Herv.) 
De periode van 1801 tot 1850 is opvallend! Hoewel het inwoneraantal van 
Eemnes in de verschillende perioden steeds onder de 2000 lag, is er hier plotse-
ling een enorme stijging van geboortes van tweelingen: in deze periode werden 
er maar liefst 62 geregistreerd. In dit tijdperk vallen ook de twee drielingen. 
We hebben geen oorzaak voor deze explosie kunnen vinden. 
Tussen 1851 en 1900 daalde het aantal tweelinggeboortes weer naar 38. 
Na 1900 wordt de situatie onoverzichtelijk. Uit de bevolkingsregisters zijn de 
gegevens geteld tot 1920. Over de pe-
riode van 1920 tot 1934 zijn de gege-
vens genoteerd vanuit de overlevering 
of via informatie van de families. Zo 
werden uit deze periode nog 24 twee-
lingen geregistreerd.  
In totaal zijn in de gemeente Eemnes 
over de periode van 1675 tot 1934 dus 
de geboortes van 193 tweelingen ge-
noteerd. 
 
Niet op dezelfde dag geboren 
Af en toe gaat het bij een tweeling zo 
dat de ene baby net voor middernacht 
en de andere net na middernacht 
wordt geboren. Sinds de invoering 
van de Burgerlijke Stand in 1811 
wordt precies de dag van geboorte ge-
noteerd. Tussen 1811 en 1920 konden 
we dus precies zien welke tweelingen 
niet op dezelfde dag geboren zijn. Het 
bleken er 7 te zijn. We hebben de vol-
gende informatie over ze gevonden: 

 
Jannigje Meijer (1878-1962), getrouwd met 
Mijndert Johan Seldenrijk. Zij werd maar 
liefst ruim 45 uur na haar tweelingbroer Jacob 
geboren. 
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1. Gerrit en Peter Kool 
Antonie Kool en Cornelia Pelt waren de ouders van:  
Gerrit Kool, geb. Eemnes 31-01-1826 (19.00 uur) overl. Eemnes 28-04-
1847. 
Peter Kool, geb. Eemnes 01-02-1826 (1.00 uur), overl. Eemnes 02-02-1826. 

 
2. Jansje en doodgeboren kind Van Hemert 
 Cornelis van Hemert en Aaltje van Es waren de ouders van: 
 Doodgeboren kind Van Hemert, geb. en overl. Eemnes 12-07-1844. 
 Jansje Anthonia van Hemert, geb. Eemnes 11-07-1844, overl. Eemnes 24-
 08-1847. 
 
3. Barbara en Jacob Schouten 
 Jacob Schouten en Gerbrechtje Hilhorst waren de ouders van: 

 
Toon Koppen (1924-2001), de schoenmaker, 
vormde een tweeling met zijn broertje Piet. 

 
Bidprentje van o.a. Petrus Antonie (Piet) Kop-
pen, die samen met zijn broer Toon, de latere 
schoenmaker, een tweeling vormde. 
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 Barbara Schouten, geb. Eemnes 08-08-1860 (20.00 uur), overl. Eemnes 11-
 04-1940. Zij bleef ongehuwd. 

Jacob Schouten, geb. Eemnes 09-08-1860 (13.00 uur), overl. Eemnes 01-06-
1957. Hij bleef ongehuwd en was in zijn tijd de oudste inwoner van Eem-
nes. Opvallend is dat hier 17 uur tijd verstreek tussen de geboorte van de 
eerste en de tweede baby. 

 
4. Jacob en Jannigje Meijer 
 Hermanus Meijer en Cornelia van Essen waren de ouders van: 

Jacob Meijer, geb. Eemnes 02-09-1878 (4.00 uur), overl. Eemnes 04-11-
1895. 
Jannigje Meijer, geb. Eemnes 04-09-1878 (1.30 uur), overl. Eemnes 07-08-
1962. Zij trouwde met Mijndert Johan Seldenrijk.  
Zeer opvallend is dat er hier twee dagen ofwel 45 en een half uur voorbij-
gingen tussen de geboortes van de kinderen. 

 
5. Arnoldus en Anna Koppen 

Antonie Koppen en Cornelia Ruiter waren de ouders van: 

Tweelingen 
 

Antonie Kool x Cornelia Pelt 
(1786-1833)  (1790-1863) 

 
Rutger Ruijter x (1) Heintje van Isselt x (2) Annetje Kool Gerrit Kool Peter Kool 
(1822-1901)          (1819-1862)       (1823-1901) (1826-1847) (1826-1826) 

 
Fijtje Ruiter Mietje Ruiter Cornelia Ruiter x Antonie Koppen 
(1854-1889) (1854-1941) (1865-1936)  (1862-1929) 
 x x 
Bernardus Becker Jan Steenman 

 
Anna Koppen Arnoldus Koppen Rutger Koppen Cornelis Koppen Rutger Koppen x Jacoba C. Voskuilen 
(1891-1970) (1891-1891) (1894-1896)     (1894-1895) (1896-1966)  (1903-1976) 

 
 Antonie Petrus (Toon) Koppen Petrus Antonie (Piet) Koppen 
 (1924-2001) (1924-1924) 
 x 
 Johanna Puyk 
 (1914-2002) 
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Arnoldus Koppen, geb. Eemnes 02-10-1891 (23.30 uur), overl. Eemnes 25-
10-1891. 
Anna Koppen, geb. Eemnes 03-10-1891 (3.30 uur), overl. Hilversum 01-01-
1970. Hier zat er 4 uur tussen de geboortes van de kinderen. 

 
6. Elisabeth Johanna en Jacobus Gerardus van Klooster 

Peter van Klooster en Cornelia Groen waren de ouders van:  
Elisabeth Johanna van Klooster, geb. Eemnes 15-02-1892 (4.00 uur), overl. 
Eemnes 03-04-1946. Zij trouwde met Pieter Majoor. 
Jacobus Gerardus van Klooster, geb. Eemnes 16-02-1892 (7 uur), overl. 
Eemnes 05-03-1892.  
In dit geval ging er 27 uur voorbij tussen de geboortes van de kinderen. 

 
7. Gerrit en Herman Eggenkamp 

Hendrik Eggenkamp en Grietje Koelink waren de ouders van: 

 
Schoenmaker Toon Koppen (1924-2001) en zijn vrouw An Koppen-Puyk (1914-2002). Deze foto 
is genomen in januari 1992 nadat ze in de bloemetjes waren gezet i.v.m. het 500e lidmaatschap 
van de Historische Kring Eemnes. Toon Koppen was er één van een tweeling. 
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Gerardus Hermanus Eggenkamp, 
geb. Eemnes 21-04-1908, overl. 
19-06-1991. Hij trouwde Alida Pe-
tronella de Graaf. 
Hermanus Gerardus Eggenkamp, 
geb. Eemnes 22-04-1908, overl. 
23-07-1984. Hij trouwde Theodora 
Gerarda Loman. 
Volgens de verhalen vormden Ger-
rit en Herman Eggenkamp een één-
eiige tweeling. Daar hebben ze af 
en toe goed gebruik van gemaakt. Zo schijnen ze tien jaar lang op één en 
hetzelfde rijbewijs te hebben gereden. En volgens de verhalen hebben ze in 
het begin van hun verkeringstijd wel eens stuivertje gewisseld zonder dat 
hun meisjes het merkten! 

 
De tweeling Herman en Gerrit Eggenkamp, 
geboren in 1908. Detail uit een schoolfoto van 
de H. Hartschool, gemaakt in 1916. 
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Gerrit heeft tijdens het werk eens een vinger verloren. Daaraan konden beken-
den het verschil tussen de twee broers zien. Gerrit en Herman hebben altijd sa-
men een bedrijf gehad en als zij elkaar via de telefoon spraken, kon niemand 
hen volgen. 
 
De tijd tussen twee geboortes 
Wat mij intrigeerde was het feit dat ik gevonden had dat er tussen de geboortes 
van de tweeling Jacob en Jannigje Meijer in 1878 maar liefst 45 en een half uur 
verstreken is. Er ging trouwens wel vaker veel tijd voorbij tussen de geboortes 
van tweelingkinderen. Dit was volledig in tegenspraak met de informatie die ik 
vond op Babyinfo.nl betreffende de bevalling van een meerling. Daar las ik: 
“Wanneer het geboortekanaal eenmaal is opgerekt door de eerste baby, volgt de 
tweede meestal snel daarna. Vaak zit er niet meer dan acht tot tien minuten tus-
sen. Tussen de geboorte van het eerste en het tweede kindje mag overigens niet 
meer dan een half uur verstrijken. Na een half uur loopt het tweede kindje na-
melijk een verhoogde kans om last te krijgen van zuurstofgebrek, omdat de 
baarmoeder begint samen te trekken nadat de eerst baby geboren is. Ook zou 
het kunnen dat daardoor de placenta van de tweede baby te vroeg loslaat.” 

 
De gebroeders Eggenkamp, gefotografeerd rond 1933. V.l.n.r. Wim, Rinus, Herman, Nico en 
Gerrit. Herman en Gerrit vormden een tweeling, geboren in 1908. 
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Dit komt vreemd over wanneer je ontdekt hebt dat in de negentiende eeuw 
vaak meer dan een half uur verstreek tussen de geboorte van het eerste en het 
tweede kind! Ik heb her en der geïnformeerd maar nergens vond ik het ant-
woord op de vraag hoe het toch mogelijk is dat er zoveel tijd verstreek tussen 
de geboortes van meerlingen. Ik houd me dan ook aanbevolen voor informatie 
op dit gebied van onze lezers! 
 
Erfelijkheid 
Volgens kenners is er bij ééneiige tweelingen geen sprake van erfelijkheid 
maar is dat een speling van de natuur. Bij meereiige meerlingen zou wel sprake 
zijn van erfelijkheid en dan via de vrouwelijke lijn. Het lijkt erop dat het krij-
gen van een tweeling dan steeds één generatie overslaat.  
 
We hebben geprobeerd om deze erfelijkheid in ons materiaal te ontdekken. Dat 
viel niet mee! Af en toe vonden we een spoortje. Maar geregeld leek het of de 
erfelijkheid ook via de vaders liep. Als voorbeeld hebben we de schoenmaker 
Toon Koppen genomen. Hij vormde een tweeling met zijn jong gestorven 
broertje Piet. Onder zijn directe voorouders komen geen tweelingen voor maar 
ze hadden wel geregeld broers en zussen die tweelingen vormden. 
 
Dit is dan nog het mooiste voorbeeld dat we konden vinden. Maar het moet ge-
zegd: er moet nog veel uitgezocht worden! Echter als we naar ons materiaal 
kijken, mogen we ook zeggen dat er geen duidelijke conclusies te trekken zijn 
als het gaat om erfelijkheid bij tweelingen in Eemnes! 

Graag ontvang ik reacties op dit artikel. We willen in de toekomst zeker 
nog eens terugkomen op dit onderwerp. Alles is welkom: verhalen en 
anecdotes over tweelingen, foto’s van tweelingen en ook medische gege-
vens. Graag zou ik willen weten hoe het toch kon dat er zoveel tijd ver-
streek tussen de geboortes van sommige tweelingkinderen.  
 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, 3755 CK Eemnes 
035 – 5389849, e-mail: info@kleinwee.demon.nl 

 
Dank aan de leden van de Genealogische Werkgroep voor het voorberei-
dende werk. 




