
Korte geschiedenis van de oudste familie 
Van den Berg in Eemnes 

Dit is de geschiedenis van een familie Van den Berg, die vanaf 
± 1745 tot op de dag van vandaag in Eemnes woonachtig is. Het gaat 
om een Rooms Katholieke familie die in Eemnes van oudsher met de 
bijnaam DOT werd aangeduid. 

Het is ons niet bekend waar de voorouders van deze familie gewoond 
hebben. 
De stamvader heette Jacob, geboren ca. 1690. 
Er zijn van hem 3 zonen bekend: 

Cors Jacobse, die rond 1745 in Eemnes kwam wonen 
Jacobus Jacobse, die rond 1746 in Eemnes kwam wonen 
Leendert Jacobse, die rond 1750/1760 in Muiden woonde. Hij 
was eerst getrouwd met Jannetje Corssen en trouwde voor de 2e 

keer in de Rooms-katholieke kerk te Muiden op 11 november 
1759 met Geertje Rutte uit Bussum, weduwe van Manus 
Nagtegaal. 

In dit artikel behandelen we de twee Eemnesser takken: 

A. 1 Cors Jacobse van den Berg 
geboren ca. 1720 
overleden Eemnes 26-01-1762 
trouwt 1) R.K. Eemnes 08-11-1745 
Geertje Willemse 
gedoopt R.K.Baarn 12-03-1715 
begraven Eemnes 21-01-1758 
trouwt 2) Eemnes ca. 31-10-1758 
Agatha Wouters Coijman 
gedoopt R.K. Baarn 25-10-1726 
overleden Eemnes 21-02-1784 

Cors Jacobse woonde in ieder geval vanaf zijn huwelijk in 1745 in 
Eemnes. Volgens de belastinglij sten was hij boer en vanaf 1745 tot 
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1750 woonde hij in Eemnes-Binnen, ter hoogte van wat nu Wakke
rendijk 240 is. 
Daarna moet hij tot zijn dood in 1762 in Eemnes-Buiten gewoond 
hebben. 

In de Dorpsgerechten van Eemnes is een acte te vinden van 3 decem
ber 1761. Daarin staat dat Cors Jacobse ziek en bedlegerig is. Over 
de drie kinderen uit zijn eerste huwelijk met Geertje Willemse stelt 
hij dan als voogden aan, zijn beide broers: 

Jacobus Jacobse, wonende te Eemnes 
Leendert Jacobse, wonende te Muiden. 

Uit het eerste huwelijk van Cors Jacobse met Geertje Willemse zijn 
in ieder geval vier kinderen geboren, waarvan er in 1758 nog 3 in le
ven waren: 

Maria, geboren in 1747, overleden Eemnes 13-10-1762 
Jacob, geboren in 1748, overleden Eemnes 24-08-1777 
Jan, geboren in 1752; met hem vervolgen wij ons verhaal. 

Uit het tweede huwelijk van Cors Jacobse met de Baarnse Agatha 
Wouterse Coijman zijn een zoon en een dochter geboren. 

Wij vervolgen hier met zoon Jan uit het eerste huwelijk: 

A.2 Jan Corsse van den Berg 
gedoopt Eemnes R.K. 19-06-1752 
begraven Eemnes 01-09-1801 
trouwt Eemnes 30-10-1780 
Peternel Jacobse Tak 
gedoopt Eemnes R.K. 18-07-1757 
begraven Eemnes 25-09-1806 

Vanaf zijn huwelijk met Peternel Jacobse Tak woonde Jan Corsse 
van den Berg in Eemnes-Binnen. Hij verdiende de kost als daghuur-
der. Vele jaren, tot aan het einde van zijn leven, woonde hij ongeveer 
ter plekke van wat nu Wakkerendijk 232 is. 
Uit zijn huwelijk met Peternel Jacobse Tak zijn twaalf kinderen ge
boren: vijf zonen en zeven dochters. We noemen o.a. 
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a) Cors van den Berg (geboren 1781) 
Hij trouwde in 1814 met Marretje Bollebakker en vestigde zich 
in Hilversum. 

b) Evertje van den Berg (1783-1823). 
Ze was schoenmaakster en trouwde eerst met Elbert Bosterdijk en 
in 1822 met de uit Duitsland afkomstige schoenmaker Joseph Sie
beneich. 

c) Geertje van den Berg. (1784-1863) 
Ze trouwde in 1810 met Pieter Timmer (1780-1845). Met hun ge
zin woonden ze vele jaren op Klassenburg (Wakkerendijk 142 t/m 
148). Dochter Treijntje Timmer (1811-1853) trouwde met Hen-
dricus Benedictus van Hees (1810-1890) en zij kregen de Eem-
nesser familie Van Hees als nakomelingen. 
Dochter Nelletje Timmer (1823-1900) trouwde met Gijsbert 
Brouwer en zij kregen onder hun nakomelingen Eemnesser fami
lies als Groen en Van Oostrum 

d) Japik (Jacob) van den Berg (1788-1864) 
Hij trouwde in 1815 met Maria van Dijk (1775-1858). Maria was 
weduwe van Jacob Hoefsloot. Ze hadden een winkel + boerderij 
op Wakkerendijk 156. Jacob trok bij zijn vrouw in. Zij bleef eige
naresse. Na hun dood werd het pand overgenomen door hun zoon 
Jan van den Berg (1815-1892) getrouwd met Aaltje Bouwhui
zen die er tot zijn dood bleef wonen. Zoon Jan was koopman en 
boer. Zowel bij het gezin van Jacob als van zoon Jan woonde ja
renlang een nicht in. Dat was Elbertje Bosterdijk, dochter van 
Evertje van den Berg. 

e) Mietje van den Berg (1789-1840). Zij trouwde in 1819 met Jan 
Evertse Hilhorst. 

f) Antje van den Berg (1791-1829). Zij trouwde in 1814 met Cor-
nelis Koppen. Zij kregen als nakomelingen de Eemnesser familie 
Koppen. 

Tot zover de tak van stamvader Cors Jacobse. Wij vervolgen nu met 
het nageslacht van zijn broer Jacob. 
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B. 1 Jacobus Jacobse van den Berg 
geboren ca. 1720 
begraven Eemnes-Binnen 09-04-1806 
trouwt 
Anna Dirkse Bieshaar 
(ook genaamd Van Oosten) 
geboren ca. 1730 
begraven Eemnes-Binnen 30-01-1810 

Jacobus of Cobus Jacobse wordt voor het eerst in Eemnes gesigna
leerd rond 1746. Hij staat dan op één van de belastinglijsten. Hij is 
daghuurder van beroep, betaalt vier gulden belasting en woont ter 
plekke van wat tegenwoordig Wakkerendijk 244 is. Tot 1755 woont 
hij alleen. Dit zou er op kunnen wijzen, dat hij rond die tijd getrouwd 
is met Annetje (Anna) Dirkse Bieshaar (Van Oosten). Het huwelijk is 
echter niet in Eemnes gesloten. 

Van 1756 tot 1761 woont hij in één van de laatste huizen van de 
Wakkerendijk. Hij schijnt verschillende kostgangers in huis te heb
ben, want in 1758 staat er dat hij belasting moet betalen voor hem en 
zijn kostgangers. 

Op 17 juli 1761 koopt Cobus Jacobse het pand Wakkerendijk 214 
t/m 218 van juffrouw Cornelia Maria Huijshouwer en Jan Willemse 
Ruijter. 

In 1761 staat hij op de belastinglijst als Beijeman (bijenhouder) en 
koekverkoper, in 1762 als Beijeman en Keuter en in 1763 als Beije
man en Boer. Vanaf 1763 t/m 1776 wordt hij elk jaar beijeman ge
noemd en betaalt ± 25 gulden belasting per jaar. In 1771 heeft hij 
twee kinderen en in de jaren daarna moet hij steeds meer belasting 
gaan betalen, oplopend tot 40 gulden per jaar. 
Vanaf 1777 t/m 1797 wordt hij koopman genoemd. In 1783 heel spe
cifiek koopman en vetweider. Met een vetweider wordt bedoeld: een 
boer die vee voor de slacht fokt. Hieruit valt op te maken, dat hij 
waarschijnlijk veehandelaar was en dat hij daarmee goed verdiende. 
In 1795 betaalt hij nog 36 gulden belasting. Maar daarna werd het 
snel minder. Kwam dat door de problemen in ons land door de Fran-
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se tijd of kwam het door het feit dat Cobus ouder werd? Vanaf 1798 
tot zijn dood in 1806 wordt hij alleen nog maar beijeman genoemd. 
In 1798 betaalde hij nog 10 gulden belasting, in 1803 vijf gulden en 
vanaf 1804 wordt hij als "arm" aangeduid. 

Op 29 december 1803 verkoopt hij zijn woning Wakkerendijk 214 
t/m 218 aan Izak Gijsbertse Harder, die er gaat wonen en er een win
kel begint. 

Cobus en zijn vrouw Anna mogen er tot hun dood bij in blijven wo
nen. 

Cobus sterft in 1806 ongeveer 85 jaar oud. Zijn vrouw overlijdt vier 
jaar later. Uit hun huwelijk zijn twee zonen geboren: Jacob en Dirk. 
Wij volgen eerst het spoor van zoon Dirk. 

B.l.l Dirk Jacobse van den Berg 
gedoopt R.K. Eemnes 30-05-1771 
overleden Eemnes 28-08-1823 
trouwt Eemnes ? -05-1795 
Johanna Janse Harsink 
gedoopt Soest R.K. 26-10-1776 

Na hun huwelijk gaan Dirk en Johanna inwonen bij zijn ouders op 
Wakkerendijk 214 t/m 218. Dirk is van beroep vragter; dat betekent 
dat hij met vrachtvervoer bezig is. Vanaf 1804 is hij daghuurder en 
vanaf 1805 woont hij met zijn gezin in het Rooms-katholieke armen
huis van Eemnes-Binnen, gelegen achter het Dikke Torentje. 
(Wakkerendijk 51-53). In latere jaren wordt geschreven, dat het be
roep van Dirk slachter of koopman is. Hij bleef tot zijn dood in het 
armenhuis wonen. 
Hij en zijn vrouw kregen negen kinderen: vier dochters en vijf zonen. 

Dochter Anna (1796-1875) trouwde met Jan Steenhof. Ze woonden 
Wakkerendijk 160. 

Dochter Nelletje (geboren 1800) trouwde met Teunis van Wijk. Ze 
woonden Meentweg 17. Op 1 februari 1883 verhuisde Nelletje naar 
Naarden 

Eén zoon van Dirk en Johanna bleef in Eemnes wonen: 
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B i l l Jacobus van den Berg 
gedoopt Eenmes R.K. 22-09-1805 
overleden Eemnes 13-06-1893 
trouwt Eemnes 03-11-1831 
Teuntje van Eijden 
gedoopt Eemnes R.K. 09-10-1805 
overleden Eemnes 10-05-1888 

Jacobus trouwde met Teuntje 
van Eijden, dochter van Teu-
nis van Eijden en Heintje 
Reiniersen. Ze was opge
groeid op Wakkerendijk 288, 
de laatste boerderij van Eem
nes voor de grens met Baarn. 
Haar man kocht een pand 
vlak naast haar woonhuis op 
Wakkerendijk 278. Jacobus 
was daar schoenmaker en ook 
vleeshouwer (een soort sla
ger) tot 1875. Uit hun huwe
lijk zijn zeven kinderen gebo
ren: zes dochters en één zoon. 
Dochter Heijntje (1832-
1868) bleef ongehuwd. 

Zoon Dirk (geboren 1834) 
werd ook vleeshouwer en 
verhuisde naar Soest. Dochter 
Marretje (geboren 1839) 
trouwde Petrus van Klaarwa
ter uit Baarn. Dochter Hanna 
(geboren 1843) trouwde Jan 
Elders. Zij woonden in Soest. 
Dochter Antje (1845-1924) 
trouwde in 1871 met Hendri-
kus van Eijden. Hij was Pau-
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R Zij is gestörten , vol r e r t rouweo ou Cod 

•2 Mach. Vil : 9 . 

BID VOOR UB Z I E L 

V A N Z A L I G E R . 

HENDRIKA VAN DEN BERG, 
Denïl October 1868, na het ontvangen der H.H. 

Sacramenten, te Remues overleden, in den ouder
dom van bijna 'Si jaren, en den 27 October 

daaraanvolgende beijraven op het H. C. 
Kerkhof aldaar. 

Waarom kon Ie inijüe bopeloozc kwas i niet genezen 
woiden? Ach! ZIJ is uiij geworden, gelijk een bedr ie-
gclijk w a t e r , hetwelk men niet vertrouwen kan. 

Je renma X V ; 1 8 . 
Ue smarten en ziekten mei geduld »r rdragen , »ol -

trrkken de kroon, wel kir Goil ons bereidt in den 
bemel. Si . Alph. L i g u o r i . 

Weeat ge'roiJii, breeder en zusters , roept tut den 
lieer en HIJ /al uw redder zijn. Itdrurh IV : 2 1 . 

Verdraag dus (lieve ouders) brigecn <»•> I u tuez-ndt, 
neem aan hetgeen u o»frkonit, zijl lijd/aam in uwen 
druk, want gund eo zilrer wordt door bet »oor, maar 
((<• menicb, aan God aangenaam, wordl in «Ien oven 
.|,-r tcrdrakkiffg bèprur f l . Krc. I! : 3 , i , 0. 

G K B Ü l>. 
i'»ar m hartige God! ontferm U u v r de ziel fan uwe 

dienares. Verbeef haar ile zonden en zwakheden barer 
j rug ' l , U J I haarde »rucbt ran baar geloof, van bare 
b>to|i en liefde lol U in de eeuwigheid inoogsten, en 
(.:. 1er liet getal der ïal igen door U ' mei genade opge-
nonfii £>JIï. Ihi smt'eken wij U om eu do«>r de VIT-

1 dieiMeu *an Jezus Christus , Uwen / u >u , oozen , 
X Verlosser. Amen. 
jü Onze f'adar. . . Jf'ees aeyoet.. . . 

4-.<^*t*< — >**<&? ̂ 4 
Amersfoort b<j PHILIP MEUERS. 

Bidprentje van Hendrika (Heijntje) van den 
Berg (1832-1868) dochter van Jacobus van den 
Berg en Teuntje van Eijden. Ze was ongehuwd 
en woonde Wakkerendijk 278 



selijk Zouaaf geweest en was van 1875 tot 1895 bakker op Wakke
rendijk 24. Vader Jacobus van den Berg en Moeder Teuntje van Eij-
den brachten hun laatste levensjaren door bij dit echtpaar. 

We gaan terug naar Jacobus Jacobse en Anna Dirkse Bieshaar. Ze 
hadden nog een zoon: 

B. 1.2 Jacob Jacobse van den Berg 
gedoopt Eenmes R.K. 21-03-1767 
overleden Hilversum 27-05-1808 
trouwt Eemnes 14-04-1786 
Gijsbertje Gerritse Koelen (ook genaamd Kok) 
gedoopt Eemnes R.K. 16-07-1765 
overleden Hilversum 19-03-1818 

Jacob was daghuurder van beroep. Na zijn huwelijk woonde hij eerst 
enkele jaren in bij zijn ouders op Wakkerendijk 214-218 (1786-
1789). Daarna woonde hij met een korte Eemnesser tussenpoos 
(1790-1793) van 1789 tot 1802 in Baarn. Het gezin woonde in 1803 
nog korte tijd bij de ouders van Jacob en vertrok daarna naar Hilver
sum. 
Jacob was overigens getrouwd met de dochter van zijn tante. De 
moeder van Gijsbertje Koelen was Agatha Wouterse Coijman, eerst 
getrouwd met Cors Jacobse van den Berg en daarna met Gerrit Gijs-
bertse Koelen. 
Uit het gezin van Jacob en Gijsbertje zijn twaalf kinderen geboren: 
zeven zonen en vier dochters en een doodgeboren kind. Twee zonen 
bleven in Eemnes. Allereerst Leendert van den Berg (1795-1866) ge
trouwd met Teuntje Koppen. Hij was boerenknecht. 

We vervolgen met zijn broer: 

B. 1.2.1 Dirk van den Berg 
gedoopt Baarn R.K. 02-04-1794 
overleden Eemnes 14-12-1853 
trouwt Eemnes 17-01-1826 
Grietje Tijmense Luijf 
gedoopt Eemnes R.K. 01 -02-1797 
overleden Eemnes 18-09-1868 
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Dirk is daghuurder van beroep. Aanvankelijk huurt hij voor zijn ge
zin een deel van de boerderij Wakkerendijk 200. Als het gezin groter 
wordt, slaat de armoede toe. Dirk en Grietje en hun kinderen moeten 
na enige jaren in het Rooms-katholieke armenhuis achter het Dikke 
Torentje gaan wonen. (Wakkerendijk 51-53) Daar blijft de familie 
heel lang wonen. Dirk en Grietje sterven er. Tussen 1826 en 1841 
krijgen ze tien kinderen: zeven dochters en drie zonen, die op één na 
allemaal volwassen worden. Dat is een unicum in die tijd maar het 
brengt wel veel zorgen en armoe met zich mee. De kinderen moeten 
al heel vroeg het huis uit om de kost te gaan verdienen. Drie van de 
dochters worden ongehuwde moeders. Ze krijgen kinderen die bij 
hun grootmoeder Grietje Luijf opgevoed worden. Dochter Antje 
(1827-1900) bleef tot haar dood in het armenhuis op Wakkerendijk 
51-53 wonen met Dirk van den Berg, zoon van haar zus Willemijntje. 
De zonen moeten al jong gaan werken als boerenknechts. 

We volgen even het spoor van de zonen: 

Tijmen, geboren 1838 is o.a. knecht bij Aart Stoutenburg en ver
huist op 8 oktober 1872 naar Ouderkerk aan de Amstel. 

Bekend is het verhaal van de andere zoon: 

B. 1.2.1.1 Willem van den Berg 
geboren Eemnes 29-07-1841 
overleden Rocca di Papa (Italië) 30-09-1868 

Als boerenknecht werkte hij o.a. in Hilversum, Muiden, Abcoude en 
Baarn. Na enige tijd trok het avontuur hem. Hij deed wat vele 
Rooms-katholieke jongens in zijn tijd deden: hij sloot zich aan bij het 
leger van de Paus en werd Pauselijk Zouaaf met de bedoeling de Ker
kelijke Staat te verdedigen. Willem werd als zouaaf ingeschreven op 
28 december 1867. Kort daarna is hij naar Italië vertrokken. Als hij 
in het legerkamp van Rocca di Papa verblijft, wordt Willem ziek. Als 
het kamp moet worden opgebroken is hij te ziek om mee te gaan. 
Moederziel alleen is Willem in Rocca gestorven, terwijl er niet eens 
iemand was tegenover wie hij zich verstaanbaar kon maken, (zie 
HKE-blad, jrg. 17, nr.l - 1985 pag. 20-21). 
226 - HKE 



De oudste broer van Willem was: 

B.1.2.1.2 Jacobus van den Berg 
geboren Eemnes 21-04-1835 
overleden Eemnes 10-01-1894 
trouwt Eemnes 17-01-1866 
Jaapje van Wegen 
geboren Eemnes 20-10-1833 
overleden Eemnes 15-01-1894 

Jacob werd boerenknecht. Rond 1860 was hij intern bij Gijsbertje 
Pen-Schoonderbeek, weduwe van Härmen Pen. In 1863 gaat hij wer
ken in Abcoude en vervolgens in Muiden en in 1865 is hij weer terug 
in Eemnes om er te trouwen met Jaapje van Wegen. Het paar woonde 
enige tijd op Klassenburg (Wakkerendijk 142 t7m 148) en na 1886 

cDi'c/ voor i/e JSiel oaii lïaliqcr 

JAAPJE VAN WEGEN, 
WEPI-U V V \K 

JACOBUS VAN DEN BERG, 
éclairer te J-enmei den »u/v* October 1833 tu aldaar, 
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den dae 7-au de leçrafeuh :-aii liarea t-cateciioot 
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Wat it de mensch, o Heer! dat gij hem cedachtit? 

rijt: Heden is Inj en niereen zinkt hij in tiet niet Icruir, 

Mijne kinderen, ziet ik volf; uwen vader in hel eraf 

Droefheid vervult wel uu hart, doch »ill niet .reureu. 
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F.euc zaak lud it u. Blijft in de vreeze des Heeren, 
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JACOIIA vergiffenis van alle fouten' en zwakheden en 

ïeef haar deel aan de eeuwige vreup.de des HenieU, 

dit smeeken wij U door Je/us Chrutus onzen Heer. Aulen 
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Bidprentje van Jacoba (Jaapje) van den 
Berg (1833-1909) dochter van Dirk van 
den Berg en Grietje Luijf 

Bidprentje van Jacobus van den Berg 
(1833-1894) zoon van Dirk van den Berg 
en Grietje Luijf 
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enige jaren in de oude dorpsschool van Eemnes-Binnen nadat deze 
gesloten was. Uiteindelijk gingen ze inwonen bij de boerderij Wak
kerendijk 178, in die tijd bewoond door de familie Bieshaar. 

Grietje van den Berg (1866-1950) en haar man Wouter van Dijk (1865-1941), Foto ca. 1935 
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Geheel links: Grietje van den Berg (1866-1950). Ze werkte bij een bakker die hier met zijn 
gezin en personeel zou zijn afgebeeld. Mogelijk bakker Harskamp in Eemnes-Binnen. 
Wie herkent mensen op deze foto? De samensteller van dit artikel houdt zich aanbevolen 
voor de namen! 

Staande vlnr: Henk van Dijk (1894-1960) 
Jaap van Dijk, de postbode (1897-1981) met 
hun ouders (zittend) Grietje van den Berg 
(1866-1950) en Wouter van Dijk (1865-1941) 
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Grietje van den Berg (1866-1950) gehuwd met Wouter van Dijk voor de schouw van haar 
woning Wakkerendijk 96. Foto ca. 1940 

Jacob en Jaapje stierven vijf dagen na elkaar in 1894. Ze kregen drie 
kinderen: 

zoon Willem (geboren 1871) verhuisde op 2 november 1895 
naar Hilversum. 
dochter Grietje van den Berg (1866-1950) trouwde in 1893 met 
Wouter van Dijk uit Hoogland. Na hun huwelijk woonden ze 
tot 1919 op Wakkerendijk 178. Daarna op Wakkerendijk 92 en 
96. 
Ze kregen twee zonen: 
Henk (1894-1960) en 
Jaap van Dijk (1897-1981). 
Jaap was zeer bekend als Eemnesser postbode. 

Hun derde kind was: 

B. 1.2.1.2.1 Jan van den Berg 
geboren Eemnes 
overleden Eemnes 
trouwt Eemnes 
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24-09-1868 
05-11-1940 
09-11-1897 



Maria Koppen 
geboren Soest 
overleden Hilversum 

02-12-1870 
27-08-1910 

Jan van den Berg werd evenals zijn vader boerenknecht. Na enige 
tijd in Baarn gewerkt te hebben kwam hij op 9 december 1895 weer 
naar Eemnes waar hij ging werken bij H. van der Wardt. In 1897 
trouwde hij met Maria Koppen uit Soest. Ze was een dochter van Pe
ter Koppen en de Eemnesserse Rijkje Snoek. In Eemnes woonde toen 
nog een ongetrouwde tante van Maria Koppen. Dat was Marretje 
Snoek, die met haar ongetrouwde neef Bart Snellenberg woonde op 
Wakkerendijk 168. Dat was een klein huis achter de smederij van 
Van den Bergh (later V.d. Hengel). Jan van den Berg en zijn vrouw 

Mie Koppen (1870-1910) gehuwd met 
Jan van den Berg (1868-1940) 

Bid voor de ziel van zaliger 

MARIA K O P P E N 
echtgenoote van 

JOANNES VAN DEN BERG, 
geboren te Soest 2 December 1870, na voor

zien te zijn van de H.H. Sacramenten der 
stervenden overleden te Hilversum den 

27Sten Augustus i g t o en begraven den 
31 sten daaraanvolgende' op het 

R. K. kerkhof te Eemnes. 

• God heeft mij beproefd, gelijk het goud 
in het vuur beproefd wordt. Mijn voet wan-

• delde op zijne schreden; ik heb zijn weg ge
volgd en ben er niet van afgeweken. 

Job XXIII, 10. 
De zoetste vertroosting, die men in het graf 

medeneemt, is liet getuigenis, dat men een 
onberispelijke echtgenoote, eene oprechte en 
standvastige vriendin, eene teedere en liefde
volle moeder geweest is. H. Fr. v. Sales. 

Vergeet mijne zuchten niet, denk aan het
geen ik geleden en de zorgen die ik voor u 
gekoesterd heb. Leg u dun plicht op v o o r d e 
rust mijner ziel te bidden. 

H. Joannes Chrys. 
Beweent gij een waardige echtgenoote, dan 

geschiedt dit niet om uwen twijfel aan de ver
rijzenis, maar om uwe liefde, die betreurt mij 
verloren te hebben en wenscht mij weer te 
vinden. H. I 'aulinus. 

Zoel Hart van Jesu!, ontferm U onzer. 

K. I . P . 

J . LL'IJF - LF.MNES. 

Bidprentje van Maria Koppen (1870-1910) ge
huwd met Jan van den Berg 
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Onze Vade r - Wees ge- roet 

R. 1. P. 

Bidprentje van Joannes (Jan) van den Berg gehuwd 
met Maria Koppen 

Maria Koppen gingen 
bij deze familieleden in 
huis wonen. Daar wer
den ook hun beide kin
deren Coba en Piet ge
boren. 

Jan van den Berg werk
te hard als daggelder bij 
de boeren. Volgens de 
familieverhalen moest 
hij 's nachts om 3 uur 
beginnen: eerst een uur 
dorsen en dan twee uur 
melken. Zo verdiende 
hij zes gulden per week. 
Om er wat bij te verdie
nen ging zijn vrouw 
Mie uit naaien bij fami
lies in Baarn. Ze kon 
daar een rijksdaalder 
per dag verdienen! Ze 
moest dan wel haar ei
gen naaimachine op de 
kruiwagen meenemen. 
Als ze aan het eind van 
de middag met de krui
wagen weer terug moest 
lopen, viel dat haar 
zwaar. 

Daarom moest zoon Piet als hij om vier uur uit school kwam zijn 
moeder tegemoet lopen om daarna voor haar een stuk te kruien. 
Mie Koppen is jong overleden. Ze was nog géén veertig jaar oud toen 
ze in 1910, waarschijnlijk aan een blindedarmontsteking, overleed. 
Ze liet haar man met twee jonge kinderen achter. Kort daarna in 
1911, overleed tante Marretje Snoek. Bart Snellenberg was al vijf 
jaar eerder gestorven en Jan van den Berg wilde niet alleen met zijn 
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Klaar voor de optocht; op de wagen: Jan van den Berg (1868-1940) en Cis Hagen (geb. 
1919). Foto ca. 1935 bij de woning Wakkerendijk 78 

kinderen in het huisje achterblijven. Hij verhuisde naar Wakkerendijk 
156. In 1918 trouwde zijn dochter Coba met Reijnier Hilhorst. Ze 
gingen wonen op Wakkerendijk 17 en Jan van den Berg en zijn zoon 
Piet trokken er bij in. 
In 1921 werd er opnieuw verhuisd. Reijnier Hilhorst was beheerder 
geworden van het Eemnesser postkantoor op Wakkerendijk 6. Ook 
nu trokken Jan van den Berg en zoon Piet bij de familie Hilhorst in. 
In 1928 werd Reijnier Hilhorst beheerder van het postkantoor in 
Nieuwkoop. Jan van den Berg ging niet mee, Hij bleef in Eemnes en 
ging in de kost bij Cornelis Hagen op Wakkerendijk 78. 
Uit die tijd is van hem bekend, dat hij werkte als doodgraver op de 
R.K. begraafplaats van Eemnes en dat hij de tuin van de pastorie van 
de katholieke kerk verzorgde. Jan wordt herinnerd als een klein man
netje altijd gekleed in zijn zwarte boerenpak. Tot zijn dood in 1940 
bleef hij in de kost bij de familie Hagen. 
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Zijn dochter was: 

B. 1.2.1.2.1.1 Jacoba Rigarda van den Berg 
geboren Eemnes 18-08-1898 
overleden Nieuwkoop 26-12-1959 
trouwt Eemnes 26-11-1918 
Reijnierus Johannes Franciscus Hilhorst 
geboren Hilversum 20-09-1891 
overleden Nieuwkoop 11 -08-1967 

Coba trouwde al toen ze 20 jaar was. De gelukkige was Reijnier Hil
horst, zoon van bakker Cornelis Hilhorst, die op Kerkstraat 2 woon
de. Na 3 jaar gewoond te hebben op Wakkerendijk 17 ging het gezin 
in 1921 wonen op Wakkerendijk 6. Reijnier werd beheerder van het 

V, 

Jan van den Berg (1868-1940) met 
kleinzoon Jan van den Berg (geb. 1934) 
Foto september 1937 
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Jan van den Berg (1868-1940) op weg naar de 
R.K. kerk 



Reinier Hïlhorst (1891-1967) van 1921 
tot 1928 beheerder van het Eemnesser 
postkantoor op Wakkerendijk 6. Hij po
seert hier samen met zijn vrouw Jacoba 
(Coba) Rigarda van den Berg (1898-
1959), Foto ca. 1920 

Eemnesser postkantoor dat daar gevestigd was. Hij werd opvolger 
van Joahnnes Harmsen, die van 1903 tot zijn dood in 1920 beheerder 
was geweest. In Eemnes kregen Coba en Reijnier drie zonen. In 1928 
verhuisde het gezin naar Nieuwkoop. Daar werd opnieuw het post
kantoor beheerd. Ook daar was het kantoor gewoon aan huis. 
Coba bleef daar tot haar dood in 1959 actief. 

We eindigen dit verhaal met de enige zoon van Jan van den Berg en 
Maria Koppen: 

B. 1.2.1.2.1.2 Petrus Jacobus van den Berg 
geboren Eemnes 13-11-1901 
overleden Laren NH 21 -02-1991 
trouwt Eemnes 24-05-1932 
Margaretha Gesina Makker 
geboren Eemnes 10-09-1910 
overleden Laren NH 28-05-1995 
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Piet verloor zijn moeder toen 
hij negen jaar oud was. Hij 
kwam al jong met de harde 
realiteit van het leven in aan
raking. Vanaf zijn 12e jaar 
moest hij gaan werken als 
boerenknecht (vanaf 1913!). 
Hij woonde dan in bij de boer 
waarvoor hij werkte. Aanvan
kelijk verdiende hij daarmee 
90 gulden per jaar. Hij genoot 
daarbij dan nog kost en inwo
ning. In zijn beginjaren werk
te hij bij Mijndert Seldenrijk 
(buurman op Wakkerendijk 
166), Teus Stoutenburg 
(Wakkerendijk 118) en Teus 
van Klooster (Wakkerendijk 
116). 

Voordat hij in militaire dienst 
ging, werkte hij bij Klaasje 
Pen op Wakkerendijk 136. 
Daar moest hij volgens de fa
milieverhalen gruwelijk hard 

werken, terwijl het er geen vetpot was. Voordat hij in dienst ging 
woog hij 123 pond. Toen hij na 5lA maand weer uit dienst kwam 
woog hij 147 pond! In de twintiger jaren woonde hij enige tijd in het 
huis Meentweg 89 (Lakeman) samen met Teus van Moorst en Dorus 
Agteveld. Een bijzonder huishouden met drie mannen! Daarna woon
de hij als boerenknecht in bij Willem van den Brink op Meentweg 
75. Daar ging hij al een beetje aan koehandel doen. Dat lag hem wel. 
In die tijd leerde hij Griet Makker kennen en toen er trouwplannen 
kwamen, kocht hij in 1932 de boerderij Meentweg 73 voor 3000 gul
den van Izak Hilhorst. 
Volgens de verhalen was dat toen "een laag hutje met planken op een 
stenen vloer". De voorste helft werd toen afgebroken wanneer een 
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Piet van den Berg (1901-1991) in militaire dienst. 
Foto ca. 1920 



Boerderij Meentweg 73 in Eemnes. In 1932 gekocht door Piet van den Berg. Hij liet het 
voorhuis slopen en vervangen door een nieuwe woning. Foto ca. 1940 

Familiefoto Van den Berg 
Staande vlnr: Rietje v.d. Berg, Mien v.d.Berg, Theo van Eijden, Jan v.d. Berg, Ali Kuijer, Jan-
ny v.d. Berg. zittend: vader Piet van den Berg (1901-1991) moeder Griet Makker (1910-1995) 
Foto gemaakt op 24 mei 1957 tgv het 25-jarig huwelijk van de ouders bij boerderij Meentweg 
73 Eemnes 
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nieuw voorhuis werd gebouwd. 
Piet begon dan weliswaar zijn eigen boerderij maar hij ging zich 
steeds meer toeleggen op de veehandel. Diverse knechten hielpen om 
de boerderij te runnen (o.a. Paul Strijd, Kees van Wegen, Kees 
Hoogeboom, Jaap Makker). Piet ging elke ochtend eerst melken al
vorens op pad te gaan voor de handel. Zijn vrouw hielp dan mee. 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog moesten alle koeien uit 
Eemnes worden weggevoerd. Piet werd gevraagd om hierbij te bege
leiden. Hij moest er toezicht op houden, dat alle koeien de Meent op 
gingen en hij moest helpen bij de inscheping in Huizen. 
Ook na de oorlog bleef Piet zeer actief met de veehandel. Hij kwam 
in plaatsen uit de wijde omgeving: o.a. Huizen, Hoogland, Laren, 
Blaricum, Maartensdijk en hij bezocht alle veemarkten zoals Den 
Bosch, Utrecht, Zwolle en Purmerend. In 1951, 50 jaar oud, haalde 
hij nog zijn rijbewijs. Daarvoor reed hij altijd mee met de veerijders 
zoals Jan Elders (Jakkie), Klaas Zoon uit Laren of Drikus de Gooijer. 

Familiefoto Van den Berg 
staande vlnr: Rietje v.d. Berg (geb. 1939), Jan v.d. Berg (geb. 1934), Mien v.d. Berg 
1936) Janny v.d. Berg (geb. 1944) 
Zittend: vader Piet van den Berg (1901-1991) moeder Griet Makker (1910-1995) 

238 - HKE 



Midden Piet van den Berg (1901-1991) met rechts zijn vrouw Margaretha G. Makker (1910-
1995). Foto ca. 1977 

Volgens zijn zoon Jan was hij nooit thuis en stonden er altijd vreem
de koeien op stal. Soms had hij het in zijn hoofd dat hij bepaalde 
koeien moest hebben. Dan reed hij 's avonds om 18.30 uur nog op de 
fiets naar Hoevelaken of b.v. Hooglanderveen. Rond 22.00/22.30 
werd hij dan eindelijk thuisgebracht door een veewagen waarin 5 à 6 
koeien en zijn fiets werden meegevoerd. 
Toen zijn zoon Jan (geboren 1934) van school af kwam, kon die op 
de boerderij gaan werken en toen waren de knechten niet langer meer 
nodig. In 1959 trouwde Jan met Alie Kuijer. Zij namen de boerderij 
op Meentweg 73 over. Piet en zijn vrouw gingen eerst enige tijd wo
nen op Wakkerendijk 138 (voormalige Boerenleenbank) en daarna 
op Meentweg 3, waar ze inwoonden bij Willem van Hamersveld. 
Daar hebben ze nog een keer brand gehad waardoor ze weer 10 we
ken in huis kwamen bij zoon Jan op Meentweg 73. 
Piet ging door met de handel! Elke donderdag ging hij nog naar de 
veemarkt in Utrecht. Op 't laatst moest wel zijn zoon Jan mee. Tot 
ongeveer zijn 85e jaar (1986) is hij doorgegaan met de handel. Ook 
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STAMBOOM VAN HET GESLACHT 
VAN DEN BERG IN EEMNES 

Jacob (va 

1 
Cors Jacobse (van den Berg) x (1 ) Geertje Willemse 

I 
Leendert Jacobse x (1 )• 

(+/- 1720-1762) (1715-1758) Muiden (2)l 
o.a. Wakkerendijk 242 (2)Agatha Wouterse Coijman 

(1726-1784) 

(1) r 
(1726-1784) 

I 
Jan van den Berg x Peternel Jacobse Tak Jacob van den Berg : << 
(1752- 1801) (1757- 1806) (1767-- 1808) I 
Wakkerendijk 232 Eemnes/Baarn/Hvs 

Evertje 
I 

Geertje 
I 

Jacob 
I 

Mietje 
I 

Antje 
van den Berg van den Berg van den Berg van den Berg van den Berg ' 
(1783-1823) (1784-1863) (1788-1864) (1789- 1840) (1791 -1829) i 

X — X - X X —X ; 
Elbert Pieter Maria Jan Cornelis 
Bosterdijk Timmer van Dijk Hilhorst Koppen 

Wdijk156 
l I 

Wdijk156 

Treijntje Nelletje Jan Aart , 
Timmer Timmer van den Berg Koppen ' 
(1811 -1853) (1823-1900) (1815-1892) (1822-1902) ( 

r X r x X —X ( 
Hendricus B. Gijsbert Aaltje Aaltje \ 
van Hees Brouwer Bouwhuizen 

W'dijk 156 
Wortel 

I 
Fam. Van Hees fam. Groen fam. Koppen 
Eemnes Eemne s Eemnes > 

Jacoba R. van den Berg 
(1898-1959) 
X 

Reijnierus J.F. Hilhorst 
(1891 -1967) 
o.a. W'dijk 6 + Nieuwkoop 

Petrus J. van den Berg 
(1901 -1991) 

r-X 

Margaretha G. Makker 
(1910-1995) 
o.a Meentweg 73 

I 
Johannes R. van den Berg 
(1934- ) 
X 

Alijda M.Kuijer 
Meentweg 73 
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I 
Wilhelmina M. van den Berg 
(1936- ) 
X 

Gerardus J. van Eijden 
Kuinre 

I 
Maria W.J. van 
(1939- ) 
X 

Kees Wets 
Laren 

de 



Jen Berg) geb. ca. 1690 

I 
netje Corssen Jacobus Jacobse (van d sn Berg) K Anna Dirkse Bieshaar 
srtjeRutte (+/-1720-1806) (+/- 1730- 1810) 

sbertje Gerritse Koelen/Kok 
I 

Dirk van den Berg x Johanna Janse Harsink 
35-1818) (1771 -1823) (1776- ) 

o.a. Wakkerendijk 51-53 

ndert Dirk 
I 

Anna 
I 

Nelletje 
I 

Jacobus 
den Berg van den Berg van den Berg van den Berg van den Berg 

95-1866) (1794-1853) (1796-1875) (1800- ) (1805-1893) 
r - X X X rx 

ntje Grietje Jan Teunis Teuntje 
>pen Luijf 

o.a. W'dijk 51-5C 
Steen hof 

! 
van Wijk van Eijden 

W'dijk 278 
I 

ie Jacobus 
I 

Willem 
I 

Hanna 
I 

Antje 
den Berg van den Berg van den Berg van den Berg van den Berg 

27-1900) (1835-1894) (1841 -1868) (1843- ) (1845-1924) 
ehuwd x ongehuwd X X 

iijk 51-53 Jaapje Pauselijk Jan Hendrikus 
van Wegen zouaaf Eiders van Eijden 
W'dijk 142-148 zouaaf 

W'dijk 24 i i 

zouaaf 
W'dijk 24 

Grietje Willem 
den Berg van den Berg van den Berg 

68-1940) (1866-1950) (1871- ) 

ria 
A. 

Wouter 
>pen van Dijk 
70-1910) (1865-1941) 
W'dijk 168 o.a. W'dijk 96 

s J. van Hendricus J. van Dijk Jacobi s J. van Dijk 
(1894-1960) (1897-1981) 
X ongehuwd 
Maria H. van Druten Wakkerend ijk 96 
(1901 -1988) 

"I 
Johanna F. van den Berg 
(1944- ) 
x 
Bernardus Bakker 
Blaricum 
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bleef hij zelf autorijden. Toen hij op een gegeven moment in het zie
kenhuis in Hilversum terecht kwam, kregen de kinderen de gelegen
heid om zijn auto weg te doen. 
Piet is overleden in 1991, bijna 90 jaar oud. Uit het huwelijk van Piet 
en Griet Makker zijn 4 kinderen geboren: 

1. Johannes Reinierus van den Berg 
geboren Eemnes 23-05-1934. 
Nadat hij van school af kwam, ging hij bij zijn vader werken op 
de boerderij. Vanaf dat moment hoefde zijn vader niet meer met 
knechten te werken. Hij trouwde in 1959 met Alijda Maria (Ali) 
Kuijer. Ze namen samen het boerenbedrijf op Meentweg 73 over. 
Tot op heden wonen ze nog steeds op de boerderij. 

2. Wilhelmina Maria van den Berg 
geboren Eemnes 26-07-1936 
Mien trouwde met Gerardus Jozef van Eijden. Dit echtpaar woont 
in Kuinre. 

3. Maria Wilhelmina Jacoba van den Berg 
geboren Eemnes 06-08-1939 
Riet trouwde met Kees Wets. Ze wonen in Laren NH. 

4. Johanna Francisca van den Berg 
geboren Eemnes 06-11-1944 
Janny trouwde met Ben Bakker. Ze wonen in Blaricum. 

Tot zover deze geschiedenis van de familie Van den Berg in Eemnes. 
Dit artikel is tot stand gekomen dankzij de medewerking van enkele 
personen. Allereerst Jan en Ali van den Berg-Kuijer uit Eemnes. Ze 
hebben de nodige informatie geleverd en ze stelden diverse foto's be
schikbaar voor dit artikel. Ook Mien Walraven-Brouwer en Ben Hil-
horst uit Nieuwkoop stelden foto's beschikbaar. Al deze personen 
worden hartelijk bedankt voor hun prettige medewerking. 

Voor op- en aanmerkingen betreffende dit artikel kunt u terecht bij de 
samensteller. 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 

3755 CK Eemnes 
035-538 9849 
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