
Korte geschiedenis van het geslacht Koppen in Eemnes 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

We staan even stil bij drie zoons van Jacob Koppen. 

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

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

Gerarda Koppen (1894-1970) getrouwd met Jan Hilhorst 
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Koppen (1852-1944 ) foto gemaakt t.< 
te verjaardag op 25 oktober 194 2. 

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

Een broer van de vader van Antje Koppen was: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o.a Wakkerendijk 118 

Arie Huijbertse Koppen 
(1744-1820) 

Wakkerendijk 162 / Meentweg 

x / 

Huibert Koppen 

(1773-1825) 

Meentweg 19a 

Kaatje Roeten 

(1771-1842) 

Arie Koppen 
(1800-1848) 
Meentweg 69a 
_x 

Jannetje Visser 
(1795-1877) 

Teuntje Koppen 

(1806-1870) 

Leendert v.d. Berg 

Huijbert Koppen 

(1831-1892) 

Meentweg 69a 

Ongehuwd 
|(1) 

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

Grietje Beukbergen 
(1857-1932) 

Kornelis Koppen 

(1787-1851) 

Meentweg 69a/63/51 

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

Aartje de Zwart 

(1823-1899) 

KD 
Hannes Koppen 

(1858-1936) 

Wakkerendijk 108 

x 

Gijsberta Beukberger 

(1854-1940) 

Antje Koppen 
(1889-1969) 
Meentweg 21 
Ongehuwd 

Gerarda Koppen 
(1894-1970) 
x 
Jan Hilhorst 

(1882-1954) 

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

etje Teunisse Hilhorst 
46-1810) 

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

(1791-1829) (1789-1836) 

KD 
Annitje Koppen 
(1814-1890) 

Hendrik de Bruijn 

(1813-1854) 

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

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

Antonie Koppen 
(1862-1929) 

o.a Meentweg 15 
Wakkerendijk 20/50 

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

t Koppen 

1 

1 
Rutger Koppen 

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

Laarderweg 60 X 

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

(1903-1976) 
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Hannes Koppen (1858-1936 ) en zijn vrouw 
Giep Beukbergen (1854-1940) 

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

Toon Koppen was arbeider en brandstoffenhandelaar. 
Hij moet nog een tijdlang gewerkt hebben op een 
kweek in Naarden. Daar liep hij elke dag samen met 
Jan Hagen (Kokkie) naar toe. Ze vertrokken elke 
ochtend om 4 uur en liepen in twee uur naar Naarden, 
's Avonds laat kwamen ze weer thuis en dan deden ze 
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Cornelia Ruiter (1858-1936) gehuwd met 
Antonie Koppen. 
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Antonie Koppen (1862-1929) gehuwd met 
Cornelia Ruiter. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volgens de familieverhalen kon Anna zingen als een 
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lijster! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
Eenmes tel. 89849 

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

Over Cultuur in Eemnes. 

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