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 kinderen- 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 - veerschipper 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 Kerkstraat 4. Hij trouwde met Henrica van Noesel,
de weduwe van Härmen Prins. Hij wordt schipper 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 schippers :
IJsbrand Schaap/Jan Heek/Tijmen de Rooij/Jan
van Aken.
Tijmen de Rooij en Jan Heek worden veerschippers 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 veerschipper van Eenmes op Amsterdam het pontschip 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 Amersfoort .
Hendrina v.d.Kuinder was eerst getrouwd met
Jan Heek, die dit schip hoogstwaarschijnlijk
al in eigendom had voor het veer op Amersfoort .
Op 1 juni 1818 wordt bij notaris Pen vastgelegd 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 genoemd :
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
Aken/Jacob Frantsen. Mensch Dop wordt
waagmeester genoemd.

van
als

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 schippersknecht bij Jacob Meijer.
In de loop der jaren gaat Willem van IJken
steeds zelfstandiger opereren op de beurtvaart 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 Willem 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 Gijsbartus 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 bouwen bij de firma Schouten in Muiden. Speciaal
op maat gebouwd voor de Eemnesser Sluis. De
beide schepen van Van IJken vervoerden ladingen 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 dienstregeling. 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 schip Jan van IJken en Roelof
te Braken.
Na enige jaren liet Egbert van IJken zich
uitkopen en ging Jan van IJken alleen verder.
In 1944 stierf zijn vrouw Cornelia Johanna
van den Dool. De 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: Cornells, 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 Frantsen. )
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 schijnwerpers speciaal richten op Eemnesser schippersfamilies.

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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