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(1) Antonie Petrus (Toon) Koppen, schoenmaker, geboren op 23-10-1924 te 
Eemnes ten huize van zijn opa en oma Voskuilen-van Wegen op de Meen-
tweg 117, als één van een tweeling, samen met zijn broertje Petrus Antonie, 
dat maar een maand oud werd. Toon huwde op 27-jarige leeftijd op 3-9-
1952 te Laren NH, en voor de kerk op 9-9-1952 met Johanna (Annie) Puijk, 
geboren op 11-10-1914 te Utrecht, overleden op 8-6-2002 te Hilversum op 
87-jarige leeftijd, begraven op 13-6-2002 te Eemnes op het rk kerkhof. Annie 

Dit is de vijfde keer dat er een kwartierstaat wordt gepubliceerd en 
deze keer is het die van Toon Koppen, de welbekende schoenmaker 
in Eemnes. 

Kwartierstaat van 
Antonie Petrus (Toon) Koppen 

MICHEL MAJOOR 

Toon Koppen en Annie Puijk 35 jaar getrouwd in 1987. 
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was dochter van Gerrit Puijk en Meinsje van der Veer uit Laren. Haar ouders 
waren eigenaar van café “Heide-zicht” op de Smeekweg in Laren. 
Toon begon zijn schoenmakersloopbaan bij schoenmaker Ter Wiel te Laren, 
totdat hij op 1 april 1950 voor zichzelf begon; eerst op Laarderweg 60 bij 
zijn ouders thuis en later samen met Annie vanaf hun huwelijk op Veldweg 
11. Toon is ruim 42 jaar schoenmaker geweest en tevens lid geweest van de 
vrijwillige brandweer. Hij is hiervoor geridderd. Samen met Annie heeft Toon 
ook nog lang in het koor van de Rooms-Katholieke kerk gezongen, zowel La-
tijns-Gregoriaans als Nederlandstalig. Hun laatste jaren samen hebben zij op 
het Akkerpad 20 gewoond, alwaar Toon is overleden op 27-10-2001 op 77-
jarige leeftijd. Hij is begraven op 1-11-2001 te Eemnes op het rk kerkhof. 

 
(2) Rutger (Rut) Koppen (1896-1966), trouwt in 1922 met 
(3) Jacoba Cornelia (Co) Voskuilen (1903-1976) 

Rut was wegenbouwmachinist bij Hogenbirk Wegenbouw, het bedrijf waar 

Toon Koppen bezig met het verzolen van een 
schoen, aan het werk in zijn werkplaats aan de 
Veldweg 11. Rutger en Jacoba Cornelia Koppen-Voskuilen. 
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hij 43 jaar gewerkt heeft. Ook hij 
is geridderd. Samen met Co kreeg 
hij 9 kinderen, waaronder één 
tweeling. Co was zelf ook één van 
een tweeling; zij had een twee-
lingbroertje dat maar 1 maand 
oud is geworden. Van de 9 kinde-
ren hebben er 6 de volwassen 
leeftijd bereikt. Zij woonden ach-
tereenvolgens Meentweg 23 te 
Eemnes, Ericaweg 25 te Laren, 
Laarderweg 60 en later Wakkeren-
dijk 18 te Eemnes. Rut is daar 
overleden in 1966. Zijn weduwe 
Co heeft daarna nog op de Waag 
18 gewoond en is bij haar zoon 
Kees op de Graanoogst 12 overle-
den in 1976. 
Beiden zijn begraven op het rk 
kerkhof. 
 

(4) Antonie (Toon) Koppen (1862-1929), trouwt in 1888 met zijn buurmeisje 
(5) Cornelia (Kee) Ruiter (1865-1936) 

Toon woonde in het daggeldershuisje achter de boerderij van Van Beijeren 
op Meentweg 19. Kee Ruiter woonde met haar ouders op Meentweg 21. Na 
hun huwelijk woonden zij samen op Meentweg 19a, bij zijn ouders. Daarna 
woonden zij op de Laarderweg, op Meentweg 15 en op Wakkerendijk 20 bij 
Jan Steenman, de smid. In de twintiger jaren verhuisden Toon en Kee naar 
“Stadwijk” (Wakkerendijk 50) in de achterste woning en ze hadden daar een 
kolenhandel. Toon was transportarbeider en brandstoffenhandelaar. Hij over-
leed in 1929 en zijn weduwe verhuisde naar Wakkerendijk 13. De kolenhan-
del werd door haar zonen Aart, Kees en Rut voortgezet. 
Kee woonde op het laatst in bij haar zoon Rut, alwaar zij is overleden in 
1936. Toon en Kee kregen 9 kinderen, waaronder 2 tweelingen. 4 kinderen 
bereikten de volwassen leeftijd. 

 
(6) Pieter Voskuilen (1869-1944), trouwt in 1900 met 

Jansje van Wegen 1874-1959 en Pieter Voskuilen 
1869-1944 . 
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(7) Jannetje (Jansje) van Wegen (1874-1959) 
Ten tijde van haar huwelijk woonde Jansje als dienstbode in Laren en Pieter 
was afkomstig van Scherpenzeel (Gelderland) en was arbeider en los werk-
man. Hij woonde in 1900 in Eemnes. Hoe Pieter ooit in Eemnes terecht is ge-
komen is en blijft een raadsel. Hij zal naar werk gezocht hebben, vermoed 
ik, en is zo (waarschijnlijk) zijn vrouw Jansje tegengekomen. In 1903 verhuis-
den Jansje en Pieter naar Hilversum waar zij tot 1906 met hun gezin woon-
den. In 1906 kwamen zij toch weer in Eemnes wonen, en wel op Meentweg 
117 waar zij tot hun dood zijn blijven wonen. Pieter had de bijnaam “Pietje 
Puk” omdat het zo’n klein mannetje was. Zijn vrouw had de bijnaam “Jansie 
Kiep” omdat zij wanneer zij haar kippen riep altijd “Kiep kiep kiep” riep. 
Jansje overleed in 1959 in Weesp ten huize van haar dochter Mart en werd 
in Eemnes begraven op het rk kerkhof. 
Pieter en Jansje kregen 8 kinderen, waarvan één tweeling. Het jongetje van 
de tweeling is maar 1 maand oud geworden. 

 
(8) Aart Koppen (1822-1902), trouwt in 1856 met 
(9) Aaltje Wortel (1823-1909) 

Uit dit huwelijk 9 kinderen (waaronder óók één tweeling); 3 dochters en 6 
zonen, waarvan er 3 volwassen geworden zijn. 
Aart Koppen was werkman en arbeider van beroep. Na zijn trouwen woonde 
hij met zijn gezin tot ca 1870 op Meentweg 31. Tot 1890 woonde de familie 
op Meentweg 19 in het daggeldershuisje achter de boerderij. In 1889 ver-
huisden Aart en Aaltje met hun zoon Cornelis naar Kralingen waar ze tot  
26 februari 1890 woonden. Zoon Cornelis bleef in Kralingen, en is waar-
schijnlijk geëmigreerd naar Amerika. 
Terug in Eemnes woonden Aart en Aaltje op Wakkerendijk 46 (Stadwijk). Be-
gin 1900 trokken ze in bij hun zoon Toon op Meentweg 15. Aart overleed in 
een ziekenhuis in Utrecht in 1902. Zijn weduwe Aaltje Wortel verhuisde 
naar Hilversum in 1907 en is daar in 1909 overleden. 
 

(10) Rutger Ruijter (alias de Ruiter) (1822-1901), trouwt  
(1) in 1848 met Heintje van ISSELT (1819-1862),  
(2) in 1862 met 

(11) Annetje Kool (1823-1901) 
Uit het eerste huwelijk zijn 8 kinderen geboren, waarvan er 2 volwassen zijn 
geworden. De laatste 3 kinderen waren doodgeboren kinderen, en bij het 
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laatste is na 2 dagen moeder Heintje in het kraambed ook overleden. Uit het 
2e huwelijk met Annetje Kool zijn nog 2 kinderen geboren. Rutger was werk-
man en arbeider van beroep, zijn vrouw Annetje was naaister. Zij woonden 
op Meentweg 21, naast de familie Koppen-Wortel (zie hierboven). 

 
(12) Cornelis Voskuilen (1823-1912), trouwt in 1865 te Scherpenzeel met 
(13) Aartje van der Velde (1837-1882)  

Uit dit huwelijk voor zover bekend 7 kinderen, allen geboren te Scherpen-
zeel. Cornelis heeft zijn hele leven in Scherpenzeel gewoond als landbou-
wer, arbeider en dagloner en samen met zijn vrouw Aartje woonde hij op 
Nieuw Siberiën, een boerderij staande in Scherpenzeel. Aartje is geboren in 
Hoogland en woonde ten tijde van hun huwelijk in Barneveld als arbeidster. 
In 1882 overlijdt zij en Cornelis overleeft haar met 30 jaar. 

Rutger Koppen 1896-1966. Jacoba Cornelia Voskuilen 1903-1976. 
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Kwartierstaat van Toon Koppen. 
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(14) Jacobus van Wegen (1830-1909), trouwt in 1869 met 
(15) Maria Kuijer, (1835-1886) 

Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren te Eemnes. Jacob was arbeider. Hij 
en Maria bewoonden een huis aan de oostkant van de Wakkerendijk tegen-
over nummer 274. Dit huisje is rond 1890 gesloopt. Nu is daar de oprit voor 
de Rijksweg A1. 

 
(16) Cornelis Koppen (1787-1851), trouwt (1) in 1814 met 
(17) Anna (Antje) van den Berg (1791-1829) 

Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren. Cornelis was dienstbode en daglo-
ner van beroep. In 1830 trouwde hij met Willemijntje Roeten (1789-1836). 
Zij was spinster van beroep en afkomstig uit Eemnes. Tot ca 1830 woonde 

Antonie Koppen 1862-1929. Cornelia Ruiter 1865-1936. 
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Cornelis met zijn gezin in de woning op de plek van Meentweg 69A, later op 
Meentweg 63 en 51.  
 

(18) Anthonius Geurtz (Toon) Wortel (1794-1874), trouwt in 1821 met  
(19) Jannetje Albertsdr (Jansje) Steenhof (1790-1839) 

Toon was daggelder en afkomstig uit Laren. Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen 
geboren; 4 dochters en 5 zonen. Van de 9 hebben er 5 de volwassen leeftijd 
bereikt. 
 

(20) Rutger Ruijter (1781-1823), trouwt in 1812 met 
(21) Maria van der Heijden (alias Rutten) (1787-1864) 

Rutger Ruijter woonde samen met zijn gezin op Meentweg 23 en was daggel-
der van beroep. Maria was boerenmeid en spinster en afkomstig uit Soest als 
dochter van een ongehuwde moeder. Zij trouwde na de dood van Rutger met 
Dirk de Graaf (1784-1846) in 1829. Dit is het 3e huwelijk van Dirk, die af-
komstig is uit Eemnes en schoenmaker van beroep. 
Uit het huwelijk van Maria met Rutger zijn 7 kinderen geboren, waarvan er 
in ieder geval 2 de volwassen leeftijd hebben bereikt. Uit het huwelijk van 
Maria met Dirk de Graaf zijn nog 3 kinderen geboren, waaronder één twee-
ling. In ieder geval heeft 1 kind de volwassen leeftijd bereikt. 

 
(22) Antonius Lambers (Antonie) Kool (1786-1833), trouwt in 1816 met 
(23) Cornelia Pelt (1790-1863) 

Toon Kool was daggelder en woonde samen met zijn ouders op Meentweg 
21, die op hun beurt de buren waren van Rutger Ruijter en Maria van der 
Heijden van Meentweg 23 (zie hierboven). Toons vader Lambert was afkom-
stig uit Nijkerk en trouwde met Annitje Wijnbergen, een vrouw uit Eemnes. 
Toon is gedoopt te Hoogland en woonde te Eemnes. Hij huwde met Cornelia 
Pelt, een werkster afkomstig uit Eemnes. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen ge-
boren, waarvan er 3 volwassen zijn geworden. 

 
(24) Pieter (Peter) Voskuilen (1778-1849), trouwt in 1815 te Woudenberg met 
(25) Hendrikje (Heintje) van Walderveen (1794-1862) 

Peter Voskuilen is geboren te Woudenberg, is rooms-katholiek gedoopt in 
Achterveld en woonde tijdens zijn huwelijk te Woudenberg. Hij was land-
bouwer en arbeider van beroep. Hij huwde met Heintje van Walderveen, ge-
boren te Hoogland en gereformeerd gedoopt te Amersfoort. Dit gezin heeft 
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respectievelijk gewoond te Amers-
foort en Scherpenzeel. Uit dit hu-
welijk zijn tot op heden 7 kinde-
ren bekend, geboren te Amers-
foort en Scherpenzeel. 
 

(26) Dirk van der Velde (1810-1880), 
trouwt in 1836 te Hoogland met 

(27) Rijkje de Lange (1816-1890) 
Dirk van der Velde en Rijkje de 
Lange waren afkomstig uit en 
woonden in Hoogland. Dirk was 
boerenknecht, bouwknecht, dag-
huurder en landbouwer van be-
roep. Op latere leeftijd wonen zij 
in De Glind, een buurtschap in de 
gemeente Barneveld, alwaar zij 
beiden overlijden. Uit dit huwe-
lijk zijn tot nu toe 2 kinderen be-
kend. 
 

(28) Jan Cornelisse van Wegen (1787-
1858), trouwt in 1819 met 

(29) Joanna (Antje) van der Geer 
(1797-1875) 
Dit echtpaar woonde in Eemnes op Wakkerendijk 55-57. Jan was landbou-
wer en kocht het pand op 31-1-1832. Het pand kwam uit de boedel van de 
in 1831 overleden Lambert Michielsen van der Geer, gewezen winkelier te 
Baarn. Uit deze boedel werden de onroerende zaken via een publieke vei-
ling verkocht. Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren te Eemnes en daarvan 
hebben 4 kinderen de volwassen leeftijd bereikt. 

 
(30) Cornelis Kuijer (1806-1860), trouwt in 1829 te Soest met 
(31) Cornelia Kok (1807-1874) 

Cornelis was smid en samen met zijn gezin bewoonde hij Wakkerendijk 170, 
waar ook zijn smederij was gevestigd. Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen gebo-
ren waarvan in ieder geval 3 kinderen de volwassen leeftijd hebben bereikt. 

Bidprentje van Jan van Wegen 1787-1858. 
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Dit waren alle voorouders van Toon Koppen tot en met zijn betovergrootouders. 
Het overzicht bij dit artikel geeft ook nog de namen van de ouders van zijn beto-
vergrootouders. 
 
 
Dit is dus de vijfde keer dat er een kwartierstaat gepubliceerd wordt in het kwar-
taalblad van de HKE. In 2006 is er gestart met een kleine competitie onder het 
motto: “Wie heeft de meeste Eemnesser voorouders?” Een Eemnesser voorouder is 
dan iemand, die langere of kortere tijd in Eemnes gewoond heeft.  
 
De stand van deze competitie is nu als volgt: 
 
  gepubliceerd in aantal 
1) Pater Wijnand van Wegen (geb. 1934) 2008 boekje 4 29 
2) Tijs Blom (1909-1970) 2007 boekje 4 28 
3/4) Jan Scherpenzeel (1911-1970) 2006 boekje 4 25 
3/4) Toon Koppen (1924-2001) 2012 boekje 1 25 
5) Theo van ’t Klooster (geb. 1957) 2010 boekje 4 20 


