
Een familie Hagen in Eemnes. 

Met opzet staat hierboven een familie, want er zijn 
meerdere takken 'Hagen' in Eemnes, een hervormde, een 
katholieke en een 'gemengde' tak. Daar een onderlinge 
verwantschap nog niet gevonden is, volgen we in dit ar
tikel alleen de levensloop van de hervormde familie. 

De stamouders zijn: 

I Willem Hagen 
trouwt ca. 1745 

Leentje Biering 

Zij wonen in Kortenhoef als hun zoon Cornelis geboren 
wordt. 

II Cornelis Hagen 
geboren Kortenhoef ca. 1748 
overleden Eemnes 06-09-1827 
trouwt Baarn 23-06-1776 

Willemijntje Horst (1746-?) 

De eerste 3 kinderen worden gedoopt in Baarn. Vanaf 
1782 worden nog 3 dochters gedoopt in Eemnes-Buiten. 
Het gezin woont aanvankelijk op Wakkerendijk 136 (nu 
familie Post). In 1813 koopt Cornelis het pand Wakke
rendijk 206 en gaat daar wonen. De oudste zoon van Cor
nelis en Willemijntje is: 

III Wouter Hagen 
gedoopt Geref . Baarn 08-06-1777 
over leden Eemnes 16-09-1826 
t r ouw t Eemnes 03-11-1797 

1 . G e r r i t j e G r o o t v e l d 
t r o u w t Amersfoort 12-12-1799 

2 . J a n n e t i e W o l f s w i n k e l (ca.1771-1828) 
j 

Wouter trekt naar de grote stad. In dit geval Amersfoort, 
waar zeker 3 zoons geboren worden. In 1814 komen we het 
gezin weer tegen in Eemnes. Wout en Jannetje huren de 
boerderij Wakkerendijk 136, waar eerst vader Cornelis 
boerde. Hier worden nog een zoon en een dochter gebo-
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ren. Zoon Willem sterft op jonge leeftijd, maar de an
dere jongens, Cornelis, Jan en Wouter zorgen voor de 
nodige nakomelingen in Eemnes. 
Uit het eerste huwelijk is geen kind bekend. De oudste 
uit het tweede huwelijk is zoon: 

IV.A Cornelis Hagen 
gedoopt Geref. Amersfoort 23-07-1801 
overleden Eemnes 30-10-1876 
trouwt Eemnes 23-12-1826 

Aaltje Blom (1806-1882) 

De eerste jaren van hun huwelijk wonen Cornelis en Aal
tje bij vader Wout Hagen op Wakkerendijk 136. In 1834 
koopt Cornelis de boerderij Wakkerendijk 172 (nu familie 
Rigter) van Huijbert Hilhorst. Na het overlijden van 
Cornelis verkoopt de familie het pand in 1877 aan Ger
rit Stalenhoef. 
Het echtpaar krijgt 14 kinderen, waaronder een tweeling. 

Er worden 8 kinderen volwassen. Van hen trouwt dochter 
Aaltje met Jan Roodhart en Gerritje met Jan Scherpenzeel. 
Ook hun 3 zoons trouwen. 
De oudste is: 

IV.A-1 Wouter Corneliszn Hagen 
geboren Eemnes 16-04-1841 
overleden Eemnes 07-12-1926 
trouwt Eemnes 05-02-1886 

Amerentia Frantsen (1848-1927) 

Wouter is nog altijd bekend als 'Wout Schepie'. Hij was 
landbouwer en tevens kastelein op Wakkerendijk 21/23 (nu 
café Staal). Na zijn huwelijk heeft hij het huidige 
pand als nieuwbouw betrokken. Het jaar daarvoor, op 10 
juni 1885, had n.l. op deze plek een grote brand ge
woed. Het vuur was ontstaan in de timmermans-schuur die 
bij het huis stond, doordat een zoon van zijn neef, 
Wouter Hagen Woutzoon, daar zijn natte sokken probeerde 
te drogen boven een vuurtje van houtkrullen. Die poging 
liep wat uit de hand en door hevige wind sloeg de brand 
over naar andere panden, waardoor in totaal 4 huizen 
verwoest werden (zie H.K.E. 1985, jg.7-nr3). 
Wouter en Amerentia kregen 2 dochters, Johanna trouwde 
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Anne Schuurmans en haar zus Aaltje vond in Gerrit 
Schram uit Blaricum de ware Jacob.Wouter bleef kaste
lein tot 1919, daarna heeft hij op Kerkstraat 10 nog 
enige jaren van zijn rust genoten. 
Na Wout Schepie kwam zijn broer: 

iV-A-2 Teunis Hagen 
geboren Eemnes 13-12-1842 
overleden Eemnes 28-10-1895 
trouwt ca 1878 

Annetje Middendorp uit Nijkerk (1854-1889) 

Het echtpaar komt in 1881 vanuit Baarn in Eemnes wonen, 
aan de Wakkerendijk 242. (Het Hofje') 
Zij krijgen 7 kinderen. Annetje overlijdt in het kraam
bed van haar jongste zoon Gijsbert-Jan (geb. 17-09-
1889). Als enkele jaren later ook leunis overlijdt zijn 
de overgebleven 3 meisjes en 2 jongens wees geworden. 
Zij vertrekken naar Hilversum, Baarn en Barneveld, 
waar ze waarschijnlijk bij familie ondergebracht zijn. 
Grietje komt weer terug naar Eemnes en trouwt hier in 
1907 met Jan Bos. 
De jongste zoon van Cornells en Aaltje Blom (IV-A) is: 

IV.A-3 Jan Corneliszn Hagen 
geboren Eemnes 05-04-1851 
overleden Eemnes 07-04-1911 
trouwt Eemnes 01-11-1889 

Cornelia van Woudenberg (1858-?) 

Jan en Cornelia woonden aan de Laarderweg nr. 37. Hun 
huwelijk is kinderloos gebleven. 

De tweede zoon van Wouter Hagen en Jannetje Wolfswinkel 
(III) is: 

IV.B Jan Hagen 
gedoopt Geref. Amersfoort 05-04-1804 
overleden Eemnes 10-12-1841 
trouwt Eemnes 29-11-1827 

Aartje de Boer uit Bunschoten (1804-1864) 

Jan is landbouwer. Na zijn huwelijk gaat hij wonen op 
Wakkerendijk 206, het huis van zijn grootvader, die kort 
daarvoor overleden is. Het echtpaar krijgt 5 zoons en 
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2 dochters. Helaas overlijdt Jan op 37-jarige leeftijd. 
Twee jaar later hertrouwt zijn weduwe Aartje de Boer met 
Dirk Vos. 
Waarschijnlijk is Aartje op Wakkerendijk 206 met een 
winkeltje gestart. 
Dochter Aaltje Hagen trouwt n.l. met Alexander de Win
ter die kruideniersknecht van beroep is. 
Het enige kind van Jan en Aartje dat in Eemnes blijft, 
is de oudste zoon: 

IV.B-1 Wouter Janszn. Hagen 
geboren Eemnes 19-03-1828 
overleden Eemnes 14-01-1894 
trouwt Eemnes 08-09-1865 

Hendrica Aleberta de Ruiter (1835-1911) 

Zij wonen eveneens op Wakkerendijk 206. Hendrica staat 
te boek als winkelierster. 
Het echtpaar krijgt 5 kinderen, waarvan 2 dochters blij
ven leven. Dochter Aartje trouwt met Bart Bos. Zij wor
den de grootouders van o.a. de familie v.d. Kamp, Bos 
en v.d. Broek. 
De tweede dochter Willemijntje trouwt met Aart Veld
huizen. Dit echtpaar zet de kruidenierswinkel op Wak
kerendijk 206 voort, totdat het pand ca. 1930 verkocht 
wordt aan J. Elders. Het is dan ruim 100 jaar familie
bezit geweest. 

We keren voor de laatste zoon weer terug naar Wouter 
Hagen en Jannetje Wolfswinkel (III) 
Hun jongste zoon is: 

IV.C Wouter Hagen 
geboren Eemnes 25-11-1814 
overleden Eemnes 30-04-1886 
trouwt Eemnes 05-12-1838 

1. Evertje van Es (1814-1844) 
trouwt Eemnes 10-05-1846 

2. Grietje Schaaij uit Kortenhoef 
(1814-1873) 

Wouter is van beroep timmerman. De eerste van een 
lange reeks in de familie Hagen. Hij woont met zijn 
ppTQfp vrouw, Evert ie van Es in een boerderij die 
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Smmmt 

[Voûter Hagen 
(ook genoemd Lange Wout) 
(1850-1905) gehuwd met 
Steintje Dop 

Steintje Dop (1853-1926) 
gehuwd met Wouter Hagen. 

gestaan heeft op de hoek Laarderweg /Meentweg. 
Zij krijgen 6 kinderen die allen jong zijn overleden. 
Tijdens zijn tweede huwelijk woont Wouter op Kerk
straat 18. Dichtbij, op Kerkstraat 15, heeft hij sa
men met Jan Pas een timmerbedrijf/winkel (later 
woonhuis familie Frantzen). 
Wouter en Grietje Schaaij krijgen 7 kinderen, waarvan 
er 3 volwassen worden. 
Dochter Aaltje trouwt met Harmanus Frantzen en zoon 
Jan vertrekt in 1885 naar Hengelo. In Eemnes gaat de 
geschiedenis verder met: 
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W o u t e r W o u t e r s z n . Hagen 
geboren Eemnes 22-02-1850 
over leden U t rech t 02-04-1905 
t rouwt Eemnes 07-06-1878 

Steintje Dop (1853-1926) 

Net als zijn vader was Wouter timmerman van beroep. 
Steintje en 'lange Wout', zoals hij genoemd werd, woon
den op Wakkerendijk 21/23. Zij kregen 15 kinderen 
( 2 tweelingen), waarvan 4 jongens bleven leven. Na de 
brand (zie IV.A-1) woonden de gezinnen van lange Wout 
en Wout Schepie, samen op Wakkerendijk 21/23. 

Steintje Dop (1853-1926) gehuwd met Wouter Hagen 
(T.? Wnijt) 
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DE FAMILIE HAGEN IN EEMNES Willem Hagen x Leentje Bleri 

Kortenhoef 

Cornells Hagen x Willemijntje 

(+/-1748-1827) wakkerendijk 

Wouter Hagen x I Gerritje 

(1777-1826) II Jannetje 

Wakkerenc 

Cornells Hagen x Aaltje Blom 
(1801-1876) Wakkerendijk 136/172 

Jan Hagen 

(1804-1841) 

Wouter (schepie) 

(1841-1926) 

cafe staal 

x 

Amerentia Frantsen 

Teunis Hagen 

(184,. 1895) 

Wakkerendijk 242 

x 

Annetje Middendorp 

Jan Hagen 

(1851-1911) 

Laarderweg 37 

x 

Cornelia van Woudenberg 

Johanna Hagen 

x 

A. Schuurmans 

Aaltje Hagen 

x 

G. Schram 

Grietje Hagen 

x 

J.G. Bos 

Aartje Hagen 

(1866-1940) 

x Bart Bos 

Laarderweg 

Wouter Hagen 

(1879-191 

o.a. Kerkstraat 3 

x 

Jan Hage 

(1881-19 

o.a. Laarderw 

Jannetje Oosterbroek Hendrina 

naar Laren (1884-19 
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irst 
•6/206 

ootveld 
i l fswinkel 
k 136 

Aart je de Boer 
Wakkerendijk 206 

j ter Hagen 
S28-1894) 
:kerendijk 206 

idrica Aleberta 
Ruiter 

Wouter Hagen 
(1814-1886) 

I Evertje van Es 

II Grietje Schaaij 

Kerkstraat 18 

2 Wouter (lange) 2 Jan Hagen 

(1850-1905) (1853- ) 

Wakkerendijk 21/23 naar Hengelo 

x 

Steintje Dop 

(1853- ) 

l i l l em i j n t j e x Aart 
lagen Veldhuizen 
1867- ) W.dijk 206 

Hendrik Hagen 
) (1884-1940) 
114 o.a.Streefoordlaan 6 

Johannes (Joop) Hagen 
(1889-1955) 
Streefoordlaan 14 

op Jansje Bos Johanna Balfoort 

Jan Gosen Hagen x Gerda Dop Henk 

(1910-1974) Marinus 

Gerrit 

Wout 

Wim 
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Steintje hield wel van een geintje, getuige de volgen
de verhalen. 
Jaap Kuijt pruimde. Als hij langs kwam voor een praat
je, liet hij z'n pruim buiten op de vensterbank lig
gen. Als Steintje de kans kreeg, maakte zij met een 
stokje stiekem een gaatje in die pruim en strooide er 
wat peper in, waarna ze het hele zaakje weer dicht-
propte. En dan maar wachten tot Jaap weer ging prui
men. 
Ook kookte ze wel in een grote pan 'varkenspot' op het 
fornuis. Tegen haar zoons zei ze dan: 'Jongens, dit is 
een pan 'sukkela' (chocola). Goed stoken, dan krijgen 
jullie straks warme sukkela.'De jongens deden hun best 
en lieten het vuur in het fornuis lekker branden, tot
dat er één de geur niet vertrouwde, de deksel optilde 
en de varkenspot ontdekte. Als troost werden ze dan ge
trakteerd op 'stuk met suuker'. Tot zover Steintje. 

De oudste zoon van Wouter Hagen en Stein Dop was ook 
weer een Wouter. 

VI-1 Wouter Hagen 
geboren Eemnes 17-05-1879 
overleden Laren 03-08-1930 
trouwt Eemnes 01-05-1903 

Jannetje Oosterbroek uit Baarn (1882-?) 

Wout was eveneens timmerman van beroep en woonde met 
zijn gezin in de Kerkstraat nr. 3, Het Hoge Huis. Het 
echtpaar kreeg 6 meisjes en 3 jongens. In 1926 vertrekt 
het gezin naar Laren. 
De tweede zoon van Wout en Steintje was: 

VI-2 Jan Hagen 
geboren Eemnes 23-01-1881 
overleden Eemnes 21-10-1950 
trouwt Eemnes 05-06-1903 

Hendrina Dop (1884-1957) 

Na hun huwelijk vestigde dit paar zich in het huisje 
op Molenweg 6. Jan werd aktief in de bouw. Na enige tijd 
ging hij zelf huizen bouwen, die hij daarna meestal 
weer verkocht. Hij had een eigen bouwstijl. Bekend wa
ren zijn luiken met zandlopertjes. Veel huizen aan de 
Laarderweg en de Nieuweweg zijn door hem gebouwd. 
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Jan Hagen, bouwer, 
gemeenteraadslid van Eemnes 
(1881-1950) gehuwd met 
Hendrina Dop. 

Hendrina Dop 
(1884-1957) 
gehuwd met Jan Hagen 

Voor zijn gezin bouwde hij rond 1926 het pand Laarder-
weg 114, waar hij tot zijn dood bleef wonen. 
Hij was ook op andere fronten aktief. Zo was hij een 
van de voormannen van de Oranjevereniging. Lange tijd 
maakte hij deel uit van de Eemnesser gemeenteraad, o.a. 
als wethouder. Hij was de grote man van de toenmalige 
partij Gemeentebelangen, waarvoor hij tot zijn dood in 
de raad zat. 
Hij en zijn vrouw kregen 2 zoons. 
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Jan Hagen (1881-1950 ) bekend als bouwondernemer en wet
houder/raadslid van de gemeente Eemnes. 

VI-2 .a W o u t e r Hagen J a n s z o o n 
geboren Eemnes 15-12-1903 
over leden Eemnes 13-05-1985 
trouwt Eemnes 30-06-1927 

Anna C h r i s t i n a S w i l d e n s (1906- ) 

Wout brak een b e e t j e met de f a m i l i e t r a d i t i e . Hij werd 
geen timmerman, maar h u i s s c h i l d e r . Bovendien was h i j 
ook een v e r d i e n s t e l i j k a m a t e u r - k u n s t s c h i l d e r , g e t u i g e 
de ve le s c h i l d e r i j e n d ie h i j gemaakt h e e f t . 
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Trouwfoto gemaakt op 30-06-1927. 
Wouter Hagen (1903-1985) zoon van Jan Hagen en 
Anna,Christina Swildens, geb. 1906. 

Wout woonde met zijn gezin aan de Laarderweg 130, een 
huis gebouwd door zijn vader Jan. Zijn vrouw Anna 
woont daar nog steeds, samen met dochter Dikkie en haar 
gezin. Zoon Jan woont op de Nieuweweg. 
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Voor een huisje bij de R.K. kerk in Blaricum, dat Jan 
Hagen daar gebouw had {+_ 1920) 
v.l.n.r. Jan Hagen (1881-1950), Wout Hagen (1903-1985) 
Goos Hagen (1910-1974) en Hendrina Hagen-Dop (1884-
1957 ). 

De tweede zoon van Jan en Hendrina was: 

VI-2.D Jan Gosen Hagen (bekend als Goos Hagen) 
geboren Eemnes 31-12-1910 
overleden Eemnes 20-02-1974 
trouwt Eemnes 10-05-1939 

Gerda Dop (1912- ) 

Goos Hagen zoch zijn werk niet in de bouwerij. Hij ging 
een heel andere weg. Na zijn schooltijd ging hij werken 
in de fietsenwinkel van Aart de Bruijn. Al snel kreeg 
hij zijn eigen ruimte voor fietsenreparatie op Laar-
derweg 64 (de latere fietsenmakerij van Siem Nagel). 
De fiets ging hem echter niet snel genoeg en Goos 
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Goos Hagen en zijn vrouw Gerda Dop bij de auto die ze 
+_ 1930 te leen hadden van Peter v.d. Kamp. 

kreeg belangstelling voor het gemotoriseerde verkeer: 
hij ging in de autohandel. 
Tussen het autoverkopen door nam hij vaak tijd om men
sen te rijden waarvoor dat nodig was. 
Met enkele anderen nam hij kort na de Tweede Wereldoor
log het initiatief voor de bejaardentochten. Eens per 
jaar vertrok dan een lange sliert auto's met bejaarden 
uit Eemnes. Een waar feest! 
Goos vervulde allerlei functies: hij zat in het bestuur 
van de Eemnesser boerenleenbank en van de Kiesverenig
ing. Ook was hij tot zijn dood in 1974 een tiental ja
ren gemeenteraadslid voor de A.R.. 
Hij woonde met zijn gezin op Nieuweweg 32. 

De derde zoon van Wout en Steintje (V) was: 

VI-3 Hendrik Hagen 
geboren Eemnes 27-01-1884 
over leden Bussum 1940 
t rouwt Eemnes 15-04-1910 

J a n s j e Bos u i t Huizen (1890-1980) 
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Goos Hagen (1910-1974 ) bekend als autohandelaar en 
raadslid voor de A.R. in de gemeenteraad van Eemnes. 

Hendrik was de derde timmerman van deze generatie. Hij 
woonde met Jansje eerst een aantal jaren in de Kerk
straat 22/24. Daarna verhuisde het gezin naar Streef-
oordlaan 6,een huis door Hendrik zelf gebouwd. Later 
werd er nog eensverhuisd naar Laarderweg 83 (nu Kroes-
kamp). 
Daar stond destijds een houten huis, dat in 1941 afge
broken is. Een tiental jaren daarna werd het huidige 
pand er gebouwd. 
Hendrik en Jansje met hun gezin 
ling) waren toen al vertrokken, 
in Bussum terecht. 
Enkele van hun kinderen zijn: 
• Henk Hagen uit Putten, die voor ons verschillende Eem 
nesser jeugdherinneringen op papier gezet heeft. 
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Hendrik Hagen (1884-1940) 

- Marinus, woont in Hilversum 
- Gerrit, trouwt met Geertruida van Velzen en woont in 
Australië. 

Moeder Jansje heeft hem daar op 88-jarige leeftijd nog 
een bezoek gebracht. 

De laatste zoon van Wout en Steintje was: 
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Gerrit Hagen, zoon van Henk Hagen en Jans Bos. 
Bij de houten woning, die zijn vader liet bouwen 
op Laarderweg 59 (nu 83) tegenover café Eemland. 

VI-4 J o h a n n e s ( j o o p ) Hagen 
geboren Eemnes 19-11-1889 
over leden Eemnes 18-01-1955 
t r ouw t Heerlen 22-07-1920 

Johanna Balfoort (1897-1984) 

Ook Joop was timmerman. Het gezin woonde in de Streef-
oordlaan nr 14. Zij kregen 3 kinderen. Zoon Wout heeft 
ook weer het timmermansbloed en woont op de Veldweg. 
Wim trouwt met E.A. v.d. Wilt, dochter Steintje is ook 
gehuwd en woont in Hilversum. 

Dit was dan beknopt weergegeven de geschiedenis van de 
familie Hagen. 
Het artikel kwam tot stand met medewerking van Henk 
van Hees. Fotomateriaal werd beschikbaar gesteld door 
Mevrouw A. Hagen-Swildens, Mevrouw G. Hagen-Dop en de 
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Het gezin van Joop Hagen (1889-1955 ) en zijn vrouw 
Johanna Balfoort met hun zoons Wout en Wim. 

heer Wout Hagen, waarvoor hartelijk dank. 
Voor opmerkingen, aanvullingen of informatie kunt u 
terecht bij: 

Bertie van Wijk-Blom, 
Raadhuislaan 39 
3755 EH Eemnes ' 
tel. 02153-14689. 
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