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Het verhaal van Anne Sepp 
 

arbeider bij de aanleg van de watermolens langs de Meentweg 
in Eemnes 

 
 
Dit is het verhaal van Anne Sepp. Als jongen uit het 
Friese land kwam hij in 1923 met een stel Friese ar-
beiders naar Eemnes om o.a. de watermolens langs 
de Meentweg te plaatsen. 
Toon van Piet Wortel heeft hem begin 1987 in zijn 
huis te Amsterdam op de band laten vertellen over 
zijn periode in Eemnes. Dit verhaal heb ik omge-
werkt tot het artikel dat hierna volgt.  
Anne Sepp werd geboren op 4 maart 1907 te Fer-
werderadeel als zoon van Christiaan Sepp en Maai-
ke de Groot. Hij trouwde op 20 mei 1937 te Heeren-
veen met Neeltje Schaafsma (1907-1987). Hij is 
overleden te Amsterdam op 5 juni 1990. Een groot 
deel van zijn leven heeft hij in Amsterdam gewoond. 
 
Anne Sepp aan het woord: 
Die Friezen, die aan de Meentweg in Eemnes kwamen werken, waren arme 
mensen. Ze hadden hele grote huishoudens. Er was toen een dijkgraaf over de 
polders van Eemnes, die baron Rengers heette. Hij woonde in Amersfoort en 
was een Fries van afkomst. Zodoende besteedde hij het werk aan de Meentweg 
uit aan een maatschappij in Dokkum. Als jongen van 16 jaar ging ik met zo’n 
50 Friezen naar dit karwei in Eemnes. We vertrokken in het voorjaar en zouden 
de hele zomer in Eemnes blijven. We gingen met bussen naar Eemnes en wer-
den ontvangen bij Jan Dop, die een timmermanswerkplaats had aan de haven. 
Dat was de vader van Keek Dop. Daar hebben we de eerste nacht in het stro 
geslapen. Ja, we moesten toch onderdak hebben want de barakken waarin we 
zouden verblijven, moesten nog gebouwd worden. De tweede nacht kwamen 
we te slapen bij Willem van den Brink op Meentweg 75. Na enige tijd kwamen 
we achter aan de Meentweg; daar woonde toen Piet Majoor op nummer 121. 
Hij woonde in een wit huisje, dat ver van de weg stond en daarvoor waren gro-
te grasvlakten. Daar werden keten (barakken) gebouwd voor de arbeiders om te 
eten en te slapen. Ik kwam daar ook terecht; ik sliep er met de opzichter in een 
heel mooi huisje.We hadden samen een slaapkamer en intrek. 
Ik was eigenlijk geen echte arbeider. Ik moest vooral zorgen voor de bood-
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schappen en het eten en ik bracht ook keteltjes koffie bij de arbeiders op het 
karwei. Eén van mijn taken was melk halen bijv. bij Willem van den Brink, die 
toen nog een stel koeien had. De boodschappen deed ik eerst op Eemnes bij 
ouwe Dirkje Dop, een zus van Jan Dop bij de haven. In het huis van haar broer 
had Dirkje zo’n klein kruidenierswinkeltje. Om het huis van Dop binnen te 
gaan moest je zo’n trapje op en dan had je aan de linkerkant het winkeltje en 
aan de rechterkant de ouwe baas Cornelis Dop. Ik had bij de barakken een spe-
ciaal keukentje, waar ik o.a. de groenten schoon maakte. Ik hoefde geen aard-
appelen te schillen. Dat deden de mannen zelf, ’s avonds nadat ze gegeten had-
den. Ze noemden me op Eemnes altijd Kok of Kokkie. Van veel boeren in Bui-
tendijk kreeg ik vaak groenten voor de Friezen. Zo kreeg ik bijv. van Vrouw 
Van den Brink altijd sperziebonen. Maar ik kocht ook veel in Laren of op de 
markt in Hilversum. Op Eemnes deed ik dure boodschappen bij Dirkje Dop 
want die betrok het weer van Jan Roothart, de kruidenier bij het Dikke Toren-
tje. Op een gegeven moment kwam de leiding tot de ontdekking dat er een 
zaakje van Albert Heijn was aan het kerkplein tegenover de basiliek in Laren. 
Daar was alles veel goedkoper. Toen gingen we niet meer voor boodschappen 
naar ouwe Dirkje. Ik vond het zo sneu voor Dirkje, die arme donder. Brood 
haalde ik bij bakker Post, naast het 
gemeentehuis. Op een gegeven mo-
ment vonden de Friezen dat brood 
van Post niet goed meer en toen 
kwam Van de Kuinder met een nieu-
we winkel op de Laarderweg en daar 
ben ik toen gaan kopen. Dat brood 
vonden de mannen beter. 
 
’s Avonds werd er door de mannen 
gegeten bij de barakken. Dan wasten 
ze eerst hun handen onder de pomp 
buiten. Ja, ze waren wel zindelijk, 
hoor! En dan moest er eerst even uit 
de Bijbel gelezen worden; om beurten 
las er een ander voor. Daarna schepte 
ik de soep voor ze op. Iedere zondag 
mochten er twee Friezen bij de fami-
lie Dop eten; bij Jan Dop aan de ha-
ven op Wakkerendijk 25. Jan had een 
dochter en dat was Griet Dop, een 
schat van een meid! Op zondag ging 
je eerst naar de kerk. Daar was een 
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dominee en die heette Kolkert maar niemand van ons mocht hem. Zo kwam het 
dat de Friezen na enige tijd naar de kerk in Laren gingen. Ze gingen allemaal 
naar de kerk lopen want ze fietsten op zondag niet. Om de beurt mochten er 
dus twee Friezen bij de familie Dop eten, maar ik mocht er elke zondag eten! 
En dan werd er eerst uit de Bijbel gelezen want ja, hij was koster van de her-
vormde gemeente. Geertje Koenen, de vrouw van Jan, was een schat van een 
mens. Ze kwam oorspronkelijk van Eemdijk. Na haar dood kreeg ik van haar 
als aandenken een zilveren pepermuntdoosje met de tekst Eemdijk 1880.  
 
Voordat de watermolens geplaatst konden worden, moest er beton gestort wor-
den. Verschillende Eemnesser boeren konden ook nog wat verdienen bij mijn 
Friese baas. Met paard en wagen reden ze materialen aan. Piet van den Berg 
was toen in volle dienst bij Willem van den Brink want hij was in die tijd nog 
vrijgezel. Hij reed bijvoorbeeld met paard en wagen zand en grind aan voor het 
beton. Er moesten in de polder ook van die betonbruggetjes worden aangelegd. 
De dijkgraaf kwam af en toe kijken. Hij reed met een ouderwetse auto, zo’n 
koekiedoos, weet je wel, zo’n hoge en als de oude koningin Emma door het 
dorp reed, dan reed hij er wel eens achteraan. 
 
Het waren aardige en goede mensen, die Friezen, maar ze konden geen post-
wissel invullen. En hun vrouwen in Friesland moesten toch geld hebben voor 
die grote huishoudens. Daarom moest ik ze helpen. Dus ging ik geregeld naar 
het postkantoor om de postwissels in te vullen voor de mannen. Eerst was dat 
op Wakkerendijk 6 bij Reinier Hilhorst. Toen we later in Eemnes werkten, was 
dat bij Westerhuis. Eén van die Friezen kon zo mooi harmonica spelen! Jacob 
heette hij. En dan ging hij langs de weg en dan zaten de mensen allemaal bui-
ten bij de boerderijen; de vrouwen nog met van die kappen op. Nou, dan werd 
er gezongen en gedaan! Dat was leuk, dat vergeet je nooit meer! Zo zijn we 
een hele tijd op Eemnes geweest en daar heb ik allemaal kennissen aan over 
gehouden maar ze zijn nu haast allemaal dood.  
 
Daar had je Willem van den Brink (1874-1955) en zijn vrouw Grietje Luijf 
(1874-1967). Ik zie het nog: ouwe Grietje: zulke grote pannenkoeken, mins, 
mins, mins! Daar heb ik ook zulke fijne herinneringen aan! Ik ben nog veel bij 
ze geweest, veel, veel, veel, hoor! Rijkje, een dochter van Willem en ik gingen 
op zondag veel fietsen. Gewoon vriendschappelijk, hoor! Rijkje is later ge-
trouwd met Henk van ’t Klooster. Ze had een ouwe oom en tante op Buitendijk 
wonen, Teus Elders en Neeltje Luijf, hele ouderwetse mensen! Daar gingen we 
wel eens heen op de fiets en daar kreeg je echte koffie en Gooise moppen. Op 
een gegeven moment ging het achteruit met de boerderij van Willem en toen 
moesten ze van de boerderij af. Willem en Griet hebben me ook nog geholpen 
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in de oorlog want toen ben ik bij ze 
ondergedoken. Ze woonden toen in 
Laren, in het gebouw waarin de Broe-
ders van Sint Jan les gaven. Daar wa-
ren ze conciërge van. Ze verdienden 
er niets mee maar ze hadden wel vrij 
wonen. Ik ben nog op de begrafenis 
geweest van ouwe Willem van den 
Brink; het was hartstikke koud. Bij 
Grietje ben ik er niet bij geweest. 
Ik kon het ook altijd zo goed vinden 
met ouwe Dirkje Dop (1884-1957); 
die was wel vreselijk christelijk. 
Met Griet Dop (1906-2000) was ik 
ook goed bevriend. Griet was vroeger 
een hele knappe meid, heel knap. Ze 
was naaister en ze maakte voor moe-
der wel eens van die mooie ringen om 
rond de petroleumlampen te doen. 
Dat was toen in de mode. 

Lammert Hoogeboom (1890-1976), de Lange Lat, woonde ook op Eemnes. 
Dat was wel een geinponem! Daar heeft Neeltje van den Brink nog lang ge-
werkt. Op een keer zei de Lange Lat: “Daar zullen we Kokkie (zo noemden ze 
me) eens even mistig maken. Kokkie, kom erin, man, mijn vrouw het de koffie 
bruin.” Nou, ik had wel dorst, dus ik erin. Neel deed het tafelkleed van de tafel 
af en ik dacht: wat is dat! Neel zei: “Ik zal je inschenken, hoor, Kok”. Nou en 
daar kwam ze aan met een kip, die tegenspartelde en Neel gaf hem daar de 
nekslag, daar op de tafel bij mijn koffie! Naast mijn kop lag de kop van die 
kip! Ik heb wel zo overgegeven, niet gewoon meer! Ik heb er later nog kippen-
poten van gehad! 
 
Ik leerde ook de familie Hilhorst kennen van het postkantoor. Dat waren Rei-
nier Hilhorst (1891-1967) en zijn vrouw Coba van den Berg (1898-1959). Co-
ba was een nicht van Jaap van Dijk, ook een goede bekende van me. Coba was 
eens te gast bij Jaap van Dijk en toen kwam ze aanlopen met een pan met ko-
kende soep in de handen. Er lag daar een vloerkleedje en op dat kleedje gleed 
ze zo met die pan met soep naar de tafel! Zo schoon was het bij Jaap van Dijk. 
Lachen, hè. Ik kwam later nog vaak bij Jaap. Hij had altijd van zulke grote 
kanjers van dahlia’s. Hij gaf ze me niet mee; hij zei: “Kokkie, je mag ze wel 
mee hebben, maar dan benne ze verlept voordat jij met die brommer in Am-
sterdam ben.” 

 
Dirkje Dop (1884 – 1957), die een kruide-
nierswinkeltje had op Wakkerendijk 25. 
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Ook bij Piet Wortel (1909-1970) en 
zijn vrouw Grad van den Berg (1909-
1993) kwam ik nog wel eens over de 
vloer. Op een keer moest ik naar de 
familie Westerhuis, waar ik ook goe-
de contacten mee had. Wim en Rie 
Westerhuis hadden een aantal jaren 
na de oorlog een zoon Daan gekre-
gen. Toen die gedoopt zou worden, 
heb ik met Piet Wortel samen een 
glaasje teveel gedronken. Later heb ik 
altijd goede contacten gehouden met 
de familie Westerhuis. De oude Wes-
terhuis had een dochter Miep, die op 
het postkantoor hielp. Zij is dood ge-
bleven op de Laarderweg. Dochter Jo 
hielp ook op het postkantoor. Jo was 
een lieve meid, hoor. Later hadden we 
nog geregeld contact met Ria, de 
dochter van Wim, die getrouwd is 
met Rinus van Oostrum. 
Toen we in Eemnes klaar waren, gin-
gen we naar Bunschoten-Spakenburg. 
Daar heb ik schatten van mensen ont-
moet waar ik nog steeds mee bevriend ben. We hebben ook nog werk gehad in 
de Hilversumse Meent en in Amersfoort. Daar zorgde baron Rengers steeds 
voor. We zijn nog één keer teruggekomen naar Eemnes gedurende een zomer, 
zo’n half jaartje. Toen stond onze keet bij de haven, bij de Vaart. ’s Winters 
waren we altijd thuis, in Friesland. Maar een groot deel van ons leven speelde 
zich hier af. Ik heb zelfs nog dansles gehad in Hilversum. De Merwedebrug, 
die hebben de Friezen ook nog gebouwd maar daar is de baas toen failliet aan 
gegaan. Daar heeft Tijmen van den Brink, de zoon van Willem toen ook nog 
gewerkt.  
 
Zo hebben we verschillende jaren in deze omgeving doorgebracht. Het was een 
mooie tijd. 

 
Bandopname van Toon Wortel uit 1987 
Bewerking van Henk van Hees uit 2006 
Met dank aan Ria van Oostrum-Westerhuis voor het beschikbaar stellen van fotomateriaal. 

 
Reinier Hilhorst (1891 – 1967) en Coba van 
den Berg (1898 – 1959), die het postkantoor 
op Wakkerendijk 6 beheerden. 


