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Herinneringen
Op zondag 17 september 1944 liep ik over de Wakkerendijk. Ter
hoogte van de toen nog open Driest tussen de boerderij van Gij s
Gieskens, Wakkerendijk 228 en de voormalige bakkerij van Harskamp werd ik plotseling opgeschrikt door een oorverdovend lawaai. Er kwamen net boven mijn hoofd drie geallieerde vliegtuigen
over op zeer geringe hoogte. Ze kwamen uit de richting Laren, passeerden de Wakkerendijk, scheerden over de polder en waren snel
uit het gezicht verdwenen.drukwekkend, vooral ook omdat ik de
enige persoon was, die dat van zo nabij hoorde en aanschouwde.
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Gert Baatje voert de kippen. In één van deze hokken werden de evacuee van de familie Roothart en
haar kind tijdelijk onder gebracht.

Vliegtuigen waren in de oorlog niets bijzonders voor de mensen in
Eemnes, ze waren er aan gewend.
Elke avond omstreeks tien uur kwam er uit de lucht een eentonig
gebrom, dat minstens een uur duurde.
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Dat gebrom werd veroorzaakt door bommenwerpers van de geallieerden, die op weg waren naar Duitsland om daar de steden plat
te bombarderen.
In de nacht herhaalde zich het gebrom, dan keerden de bommenwerpers terug na zich in Duitsland ontdaan te hebben van hun zware last.
Achterafheb ik begrepen waarom dat gebrom altijd zo goed te horen was in Eemnes: Eén van de routes van de bommenwerpers lag
over het zuidelijk deel van het IJsselmeer, dan hadden de vliegtuigen op dat deel van de route geen last van zoeklichten en luchtdoelgeschut.
Het merkwaardige op die zondagmiddag was, dat die drie vliegtuigen zo laag vlogen en nog wel op klaarlichte dag.
Het gebrom van bommenwerpers vond altijd in het donker plaats
en die bommenwerpers vlogen altijd hoog.
Enige tijd later begreep ik het. De drie vliegtuigen die me zo verschrikt hadden, waren op weg naar de Betuwe.
De slag om Arnhem was begonnen en dat zou voor Eemnes grote
gevolgen hebben: er kwamen evacué's.
In HKE, jaargang 17. nr 1, pagina 45 staat vermeld, dat Eemnes op
een gegeven moment 575 geregistreerde geëvacueerden herbergde.
Wij kregen er twee: een jonge vrouw met haar pasgeboren baby.
De kennismaking viel erg tegen. De vrouw zei bijna niets, ze gedroeg zich uitermate teruggetrokken en gaf zelfs niet of nauwelijks
antwoord op de meest voor de hand liggende vragen.
Reeds de volgende morgen ging het mis. Het bed van onze évacuée
zat barstens vol ongedierte.
Maar wat nu?
Wijkzuster Prudentiana werd ontboden. De zuster inspecteerde het
bed en ook de armen van de évacuée. In zeer korte tijd had dekordate wijkzuster het bekeken. Ze oordeelde: "Deze vrouw moet met
haar kind worden afgezonderd".
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Zuster Prudentiana en Gijsje van der Veen (1886-1977) de vrouw van Cornells Hagen, gefotografeerd tijdens een bejaardentocht ±1952.

Zuster Prudentiana had er weer een probleem bij. Ze moet in die
dagen wel vleugels gehad hebben. Ze spoedde zich van her naar
der.
Als je naar de armenakker ging, dan lag voorbij de tweede bochtvan het pad de tuin van de pastorie (HKE, jaargang 18, nr,4,
HKE-150

pagina 233).
In die tijd had Gert Baatje (Wakkerendijk 218) die moestuin voor
het grootste deel gehuurd. Hij had er twee of drie zeer fraaie kippenhokken op gezet. In één van die kippenhokken werden onze
évacuée en haar kind tijdelijk ondergebracht, in afwachting van een
beter verblijf en medische verzorging.
Zuster Prudentiana was blijkbaar erg vindingrijk.
Ongeveer een week later kwam voor mij de napijn of liever de najeuk. Ik kreeg hevige jeuk en begon de krabben en te krauwen, tot
ergenis van mijn huisgenoten. Mijn broer beval me een vel schuurpapier aan. "De carreboleumkwast"" zal ook wel helpen", sprak hij.
Enkele dagen later kon ik mijn gram halen: het hele gezin kreeg
jeuk en begon te krabben.
Wederom werd zuster Prudentiana ontboden. "Hier moet de dokter
bijkomen", oordeelde zijj.
Dokter Fros stelde vast dat w:e scabies oftewel schurft hadden. Het
idee van mijn broer om de carreboleumkwast te hanteren bleek
achteraf nog niet zo gek, want we kregen een grote gezinsbus met
bruine zalf. Het spul was wat dikker van samenstelling en wat lichter van kleur dan bruine carbolineum.
Op een avond moesten we allemaal in de teil en van top tot teen
gewassen worden en daarna moesten we helemaal worden ingesmeerd met de bruine zalf. Vervolgens met schone nachtkleding
aan in een verschoond bed. De volgende morgen moesten we weer
in de teil en weer schone kleren aan.
Enkele dagen later had niemand van het gezin nog jeuk, de schurft
was weg.
De Meern. maart 1997
Chris Roothart
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In onze serie; "Oude Eemnesser.
verteit de 83-jarige Mart Scherpenzeel, dochter van Hendrik Scherpenzeel en Marretje Kok haar jeugdherinneringen. Mart zal ons
vooral iets vertellen over oude Eemnessers en het oude winkelcentrum van Eemnes. Ja, het is bijna niet te geloven voor de "import"
maar vroeger had je hier ook al een prachtig winkelcentrum waar
de mensen elkaar ontmoetten en de laatste nieuwtjes uitwisselden.
Maar nu is het woord aan Mart......

'••• :

Winkelccntrm van Eemnes gefotografeerd ± 1940
Vlnr: Manufacturenwinkel van Hendrik Luijf. kappers-en sigarenwinkel van Jan van Hees. kruidenierswinkel van Henk Raven, visgereedschapswinkel van Dirk Mol, veetransporteur Drikus de
Gooijer Dirk Bieshaar (boerderij), café Staal

"Gevraagd naar herinneringen aan oud-Eemnessers denk ik allereerst aan mijn kleuterjaren toen ik opgroeide naast en op de boerderij van Jan en Aagje van Dalen en hun onvergetelijke dienstbode
Mie Eggenkamp, (Meentweg 43.)
Jan en Aagje waren niet getrouwd en hadden dus geen kinderen,
maar voor de buurkinderen betekenden ze heel veel. Toen ze na de
Ie Wereldoorlog een Oostenrijks meisje in huis namen werd de
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Aagje van Dalen(1875-1966). Alom gewaardeerd in Eemnes. Ze woonde haar leven lang op
Meentweg 43.

boerderij het trefpunt voor de hele buurt en zelfs daarbuiten, Aan
het werk tilden Jan en Aagje niet zwaar en als het met de hooioogst niet erg vlotte, zei Jan berustend: "Het is nog geen november
hoor". Aagje was meer gastvrouw dan huisvrouw, ook reisde ze
veel voor die tijd. Ze ging op bedevaart naar Kevelaar, op bezoek
bij de ouders van haar pleegkind in Wenen, dat vond ze schitterend. Wat kon ze vertellen over dat bezoek en vooral over een
dienst die ze bijgewoond had in de kerk van Maria Zeil. Mie was
voor mij een soort kleuterjuf. Soms had moeder het te druk om
zich met mij te bemoeien en dan zocht ik troost bij Mie. Als het
mooi weer was, mocht ik wel eens mee naar het land als ze de
koeien moest melken. Dan zat ik naast haar op de grond en commandeerde: "Mie, zingen!" En Mie zong met een stem puur natuur
in half dialect het trieste verhaal van een weeskind; Aan de oever
van de snelle vliet een treurend meisje zat
Dat was een bewogen maar wilde het toch steeds weer horen.
Ook herinner ik me uit mijn jeugd de gebroeders Willem en Gerrit
HKE-153

Engelen die met hun zuster Mie in een klein huisje aan de Laarderweg 5 woonden. Zij beoefenden het vak van kapper en kleermaker
uit ledere zaterdagavond togen mijn vader en Arian Woudenberg
naar de scheerwinkel zoals in die tijd een kapperszaak heette, om
mooi gemaakt te worden voor de zondag. Vader kwam niet alleen
keurig geschoren thuis maar bracht ook het dorpsnieuws mee dat
daar onder het genot van een kop koffie besproken werd. Willem
en Gerrit waren heel rustige mensen die altijd heel bedachtzaam
spraken. De een kon in opperste verbazing zeggen: "Wel Gorditteme" en de ander zijn gezegde was:"dat raai je de blikslagen". Dat
betekende zoiets als dank je de koekoek. Willem bracht altijd lopend het gemaakte kledingstuk naar de klant, keurig gekleed in een
zwart lakens jasje, pet op en het werkstuk in een zwarte doek gewikkeld. Datzelfde deed ook kleermaker Van Hees van de Wakkerendijk maar die bracht het al veel luxer weg namelijk op de fiets.
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Begin Wakkerendijk. Foto van ± 1935
vlnr: Manufacturenwïnkel van Hendrik Luijf. Café Gies van Dalen Dirk Mol. Drikus de Gooijer,
Dirk Bieshaar. Rechts de woning van schoenmaker Westerhuis

In mijn jeugd waren het begin van de Wakkerendijk en de Kerkstraat het winkelcentrum van Eemnes; een bijzonder gezellig winHKE-154

keicentrum vond ik het. Het begon bij de hoek Meentweg/Laarderweg met het kruidenierswinkeltje van Joh. Frantsen
Het winkeltje was niet groot maar het zag er onberispelijk uit.
Wakkerendijk 1 was de fietsenwinkel van A, de Bruijn. Daar stond
een gloednieuwe fiets in de etalage waar wij ons als kinderen aan
vergaapten, want een fiets was in die tijd nog een ongekende luxe.
Later werd daar het postkantoor gevestigd. Ondanks zijn drukke
werkzaamheden in de zaak was meneer De Bruijn altijd actief in
het dorpsleven.
Naast De Bruijn was de bakkerij van J. Heek die samen met zijn
broer Gij s de bakkerij verzorgde. Broer Gij s trok er 's morgens met
de handkar op uit om het brood bij de klanten te bezorgen. Reclame maken was niet nodig, want wie bakte er heerlijker roggebrood
en met Sinterklaas lekkerder speculaas dan bakker Heek? Mijn
oudste zus Ger is 25 jaar de dienstbode van de familie Heek geweest en heeft in die tijd liefen leed met ze gedeeld, maar dat was
wederzijds.
Even voorbij bakker Heek was de winkel van Luijf, een manufacturen winkeltje waar alles nog met de el gemeten werd. Ze verkochten ook sigaren en als er dan op een winteravond bezoek kwam, dat
noemde je vroeger een avondje praten, ging je bij Luijf 3 of 5 sigaren halen, die in een wit zakje gedaan werden, waar een rebus opstond, zo leerde ik voor het eerst puzzelen. Moeder sprak altijd met
grote waardering over Luijf, omdat ze soms een strengetje sajet op
de pof kreeg. Daarom heeft ze ons vaak op hel hart gedrukt altijd
bij Luijf te blijven kopen, omdat hij haar zo dikwijls uit de nood
geholpen had. Wij hebben moeders verzoek gehoorzaam opgevolgd en zijn tot het laatste toe bij Luijf blijven kopen. Nu is smederij Eek er gevestigd.
Van het café van Gies van Dalen (Wakkerendijk 11) dat daarop
volgde weet ik eigenlijk niets, omdat ik daar nooit binnen ben
geweest. Wei hebben wij vaak met hun kinderen gespeeld als ze bij
hun tante en oom, onze buren waren.
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Dan volgde het winkeltje van D. Mol (Wakkerendijk 13), waar je
allerlei visbenodigdheden kon kopen, Ook was Mol actief voor de
Christelijke Werkmansbond en ik herinner me nog heel goed, dat
hij op zaterdagochtend de contributie op kwam halen, ik meen de
kapitale som van 10 cent. Nadat er betaald was, werd er een stempeltje op een groene kaart gezet.
Bij de haven was de timmermanszaak van C, Dop (Wakkerendijk
25), Als Dop bij ons een kwarweitje had geklaard voerden de oude
man en mijn moeder onder het genot van een kopje koffie meestal
een geestelijk gesprek. Zijn zoon J, Dop heeft later de zaak voortgezet.
»«* ':-:|

Het huis van de familie Westerhuis: Wakkerendijk 8-10 Hier was een schoenmakerij gevestigd en
tot 1944 het E-emnesser poststation.

Dan was er nog de fietsenhandel van G. Roodhart (Wakkerendijk
12) waar wij onze fietsen kochten maar hij zorgde ook voor onze
nieuwe naaimachine. Ik was 16 jaar oud toen ik mijn eerste fiets
kreeg en trots als een pauw fietste ik door het dorp. Maar weet je
wat een kwajongen me nariep? "Op een Batavus trap je je eigen het
lazarus!" Wat was ik nijdig, hoe durfde hij dat te zeggen van mijn
gloednieuwe fiets.
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Verder was er de schoenenzaak van Westerhuis, waar ook schoenen werden gerepareerd. Wij droegen altijd zwarte schoenen maar
bij Westerhuis heb ik mijn eerste bruine schoenen gekocht. Op de
wreef zat een knoop waarvan een goud kwastje bengelde, wat een
schoonheid! Ik zie het nog voor me.

Jan Liii|l'( 1893-1945). bakker in hei pand Kerkstraat 2.

Op de hoek Wakkerendijk/Kerkstraat was de bakkerij van .1. Luijf
(Kerkstraat 2.) Bij warm weer stonden de ramen van de bakkerij
wijd open en die heerlijke geuren die dan opstegen vooral als er
beschuit gebakken werd. dat is iets om nooit te vergeten. In die tijd
werd de lucht nog niet verpest door diesel- of benzinedampen. De
etalage bestond uit een grote ruit. dat was een zeldzaamheid. Aangezien de winkel in de winter niet verwarmd was. ontstond er als
het vroor een prachtige ijsbloem op dat raam waar we vol bewondering naar keken. In de Kerkstraat was de winkel van de weduwe
Raven (Kerkstraat 6), maar op het dorp werd ze altijd bij haar meisjesnaam genoemd, Daatje Nagel, Dat was nu letterlijk het winkeltje uit het gedicht van Hanna de Wijs Mouton....... In de donkere
straat waar het belletje gaat.,,. In het gedicht komt ook de regel
voor .... De kinderen kijken verbaasd dat de juf zo raast. Maar dat
deed Daatje nooit. Met engelengeduld stond ze achter de toonbank
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te wachten tot wij na lang wikken en wegen onze keuze bepaald
hadden voor 1 cent van 't blad. In ons dialect heette dat een cent
uutseuksel,

De bakkerij van Jan Luijf met de grote etalageruiten, waar het /o lekker kon ruiken! Deze winkel
lag op de noordhoek van de Kerkstraat en Wakkerendijk
Foto ± 1940

Aan de overkant was het café van J Eek (Kerkstraat 5). daar ben ik
nooit binnen geweest. Wel herinner ik me Eek en zijn vrouw als
bijzonder vriendelijk mensen voor ons kinderen.
Naast Eek (Kerkstraat 7) woonde weduwe Van de Kuinder, wij
noemden haar Marretje Meu. Zij verdiende de kost met de verkoop
van velletjes postpapier, postzegels en kastpapier. Ik meen dat ze
uit Kampen kwam en als we haar winkeltje verlieten zei ze altijd
op zangerige toon: "Groeten aan oew moeder". Hoewel we zelf
uitsluitend dialect spraken, vonden we dat oew zo vreemd, dat we
er altijd om gniffelden, 's Zondags droeg zij een prachtige bonte
omslagdoek met die mooie antieke motieven. In de kerk was ze m
alle eenvoud toch een apart figuur.
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Buiirtfoto, genomen rond 1932 naast de boerderij van Jan en Aagje van Dalen op Meentweg 43
Volwassenen vlnr
Theo Splint. Jan van Dalen, onbekend, (ierritje Rozenberg-Blom, Marritje Scherpen/eel-kok grote
Cier Scherpenzeel. kleine Oer Scherpenzeel Aagje van Dalen. Aart Scherpenzeel
Daarvoor de kinderen vlnr
loon Rozenberg. Antoon Rozenberg (kleintje) Tens Rozenberg

Als geboren Eemnesser zou ik bij elk huis in het oude gedeelte van
ons dorp wel een verhaal over een oud Eemnesser kunnen vertellen, maar ik wil het bij deze groep laten.
Met respect en met heimwee blijf ik me deze mensen herinneren."
Mevrouw Scherpenzeel, hartelijk bedankt voor de tijd en moeite
die u genomen hebt om ons dit allemaal te vertellen.
Henriet Liscaljet
Pijlenkamp 38
3755 JM Eemnes
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Auto van Dr. Holtmann in de sloot
In het afgelopen voorjaar werd in de vroegere woning van Dr
Holtmann aan de Molenweg in Laren een nog gave schuilkelder
ontdekt. In de maanden april en mei verschenen in de Gooi-en
Eemlander en in De Bel allerlei artikelen over de persoon van Dr.
Holtman en de achtergronden van de schuilkelder . Dr. Hermann
Theodor Rudolf Holtmann (1885-1957) was jarenlang actief als
huisarts. Ook in Eemnes had hij heel wat patiënten.
In de Gooi-en Eemlander van vrijdag 10 april 1998 verscheen een
groot artikel over de dokter voorzien van diverse foto's, die momenteel in het bezit zijn van de heer Fred Langendorff in Laren.
Op één van de foto's was te zien dat de auto van de dokter op 30
januari 1926 in een sloot beland was. Volgens de beschrijving was
echter niet bekend waar en onder welke omstandigheden het ongeluk gebeurd was.
Toen mijn vader. Antoon van Hees, de foto in de krant zag slaakte
hij meteen een kreet van herkenning. De auto was terechtgekomen
in de sloot naast zijn geboortehuis Wakkerendijk 114 in Eemnes.
Hij herinnerde het zich nog als de dag van gisteren.
Een toen kwam het verhaal:
"Het was niet dokter Holtmann zelf die in de auto reed, maar een
assistent van de dokter. Deze was op bezoek geweest bij Antje Rigter, de zus van Tijmen Rigter op Wakkerendijk 112.
Bij zijn vertrek wilde de assistent keren; hij reed daarbij achteruit
van de dam van Rigter naar de heulsloot tussen Wakkerendijk 112
en Wakkerendijk 114.
Toen hij de auto niet meer vooruit kreeg, riep hij de hulp in van
mijn vader, de kapper Hendrik van Hees. Hij vroeg hem te helpen
om de auto weer tegen de dijk in de richting van de straat te duwen. Ik liep, als jonge jongen, mee om te kijken. Plotseling zag ik
dat het verkeerd ging en ik schreeuwde dat mijn vader aan de kant
moest gaan. De auto gleed namelijk geleidelijk in de richting van
HKE-160

Op 30 januari 1926 belandde de auto van Dr. Holtmann in de sloot tussen Wakkerendijk I 12 en
114 in Eemnes

de heulsloot. Mijn vader sprong opzij waarna de auto inderdaad in
de sloot belandde. Later is de auto door één of twee paarden van
Tijmen Rigter weer uit de sloot gehaald."Fred Langendorff ontving
ook een reactie van Wim Hoofd uit Laren (geh. 1920). Hij woonde
indertijd in Eemnes en kan zich nog herinneren, dat over dit ongeluk veel gesproken werd. Zijn vader werkte bij de PUEM en zou
het bericht per telefoon doorgegeven hebben. Hij weet nog dat ze
de auto met paarden eruit getrokken hebben Wim Hoofd spreekt
het vermoeden uit, dat de auto m de sloot geraakt is ten zuiden van
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de boerderij Wakkerendijk 178 op de grens van Eemnes-Binnen en
Eemnes-Buiten. Hij wist het niet zeker!
Antoon van Hees heeft veel moeite gedaan om de mensen die op
de foto met de ongeluksauto staan te herkennen. Het is hem niet
gelukt. Wie meent deze mensen te herkennen of wie meer weet
over dit ongeluk kan contact opnemen met
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
035-538 9849
ft

Wie herkent deze mannen bij de Eemnesser Sluis
Onlangs ontvingen we van één van de leden van de Eemnesser
Stichting 't Sluisje deze oude foto.
Op de al duidelijk vergeelde foto. zien we een fraai tafereel. Een
groep mannen heeft zich om een duiker geschaard aan de westzijde
van het gebouw waarin het gemaal is gehuisvest. De foto is misschien wel zo'n 70 jaar oud.
Het zou fijn zijn als er nog achterhaald kan worden wie er op deze
foto zijn afgebeeld. Ook zou het interessant zijn om te weten wat
hier gebeurt!
Wanneer u meer informatie kunt verstrekken over deze foto, kunt u
contact opnemen met
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
035-538 9849
HKE-162
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GEZOCHT
Computerliefliebber voor ons documentatiewerk!
De Historische Kring Eemnes zoekt iemand die het interessant
vindt om in de computer op te slaan welke informatie er in het documentatiecentrum van de Eemnesser Oudheidkamer te vinden is.
De collectie van de HKH bestaat uit allerlei voorwerpen, vele foto's, prenten, folders, boeken, bidprentjes, familieberichten, kledingstukken enz.
De persoon die dit werk zou willen doen, zal in overleg moeten
beslissen hoe alles gesystematiseerd moet worden. Vervolgens zullen leden van de werkgroepen aanleveren wat ze in beheer hebben.
HKE-163

De computerdeskundige kan deze gegevens dan opslaan.
Wie voelt er wat voor dit werk? In de toekomst zullen velen plezier
kunnen hebben van het eindresultaat als ze om informatie komen
vragen in het documentatiecentrum van de Oudheidkamer Eemnes,
Wie belangstelling heeft of wie er meer over wilt weten, kan contact opnemen met
leus Roodhart of
voorzitter
Laarderweg 12
3755 AN Eemnes
035-531 5462

Henk van Hees
Vice-voorzitter
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
035-538 9849

Korte Geschiedenis van een derde Familie Hagen in Eemnes
Reeds twee keer eerder verscheen er in ons kwartaalblad een artikel
over een Eemnesser familie Hagen. In ons tweede nummer van
1987 is er een artikel gepubliceerd over de Nederlands Hervomde
familie Hagen en in het 3e nummer van 1988 verscheen een artikel
over de Rooms Katholieke familie Hagen in Eemnes.
De derde familie, die in dit artikel wordt beschreven, is ook Rooms
Katholiek en vanaf 1794 in Eemnes woonachtig geweest. Het aardige is nu dat deze familie hoogstwaarschijnlijk afstamt van de Nederlands Hervormde familie Hagen uit Kortenhoef waar ook de
Eemnesser Nederlands Hervormde familie Hagen van afstamt.
Ons verhaal begint dus in Kortenhoef met
I.
Cornelis Ansums Hagen
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Het woonhuis in het midden is Nieuwevveg 28 Eenmes, van 1926 tot l(>93 bewoond door de familie Hagen. In de schuur links was de smederij van Drikus en Kees Hagen
Foto ± 1960

geboren ca. 1660
trouw!
1) Hilletje Pieters Moij
trouwt Kortenhoef
19-08-1708
2) Jannetje Jans Cloet
Uit het eerste huwelijk zijn zeven kinderen bekend: 6 zoons en 1
dochter. Mogelijk waren er nog meer kinderen maar het doopboek
van de Hervormde Gemeente in Kortenhoef begint pas in 1695,
Mogelijk de oudste zoon van Cornelis Hagen was:
II

Ansum Cornelisse Hagen
geboren Kortenhoef ca. 1690
trouwt Kortenhoef
25- i 1-1714
Lijsbeth Wülemse Jonkhart
jongedochter van Maartendijk
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Uit dit huwelijk zijn vier zonen bekend, allen gedoopt te Kortenhoef .
De oudste was:
III

Willem Ansums Hagen
gedoopt Kortenhoef (NH)
overleden Nederhorst den Berg
trouwt Kortenhoef
Leentje Pieters Bieris
gedoopt Kortenhoef (NI I )
overleden Oud-Loosdrecht

29-09-1715
12-11-1799
01-05-1740
03-08-1721
18-12-1817

Uit dit huwelijk zijn maar liefst veertien kinderen geboren, allen
gedoopt te Kortenhoef tussen 1740 en 1764. Twee van deze kinderen zijn naar Eemnes gekomen. Tenminste: daar zijn sterke aanwijzingen voor.
De eerste was:
IV.a.

Cornells Willemse Hagen
gedoopt Kortenhoef (NI 1 )
overleden Eemnes
trouwt Baarn
Willemijntje Horst

01 -03-1750
06-09-1827
23-06-1776

Dit echtpaar woont vanaf 1782 in Eemnes. Eerst op Wakkerendijk
136, later op Wakkerendijk 206.
Uit hun huwelijk worden zes kinderen geboren. Hun zoon Wouters
is de stamvader van de Eemnesser Nederlands Hervormd familie
Hagen.
Gezien de namen en de familierelaties nemen we aan dat er nog
een zoon van Willem Hagen en Leentje Bieris vanuit Kortenhoef
naar Eemnes gegaan is. Dit is:
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Gezien de namen en de familierelaties nemen we aan dat er nog
een zoon van Willem Hagen en Leentje Bieris vanuit Kortenhoef
naar Eemnes gegaan is. Dit is:
IV b

Pieter Willemse Hagen
gedoopt Kortenhoef (NH)
overleden (aangifte) Eemdijk
trouwt
Grietje de Wit
geboren Enkhuizen ca. 1761
overleden Eemnes

06-09-1761
19-10-1808

05-03-1828

Om de waterstanden in de polder goed te regelen heeft Eemnes
kort na 1790 een watermolen gekregen nabij de Sluis. Voor die
molen is door het Waterschap een molenaar aangesteld. Hij moest
bij de molen wonen en voor het onderhoud zorgen.. De eerste molenaar die hier kwam wonen en werken was Pieter Hagen. Hij is
hier in ieder geval vanaf 1794 als molenaar actief. We vinden zijn
naam vanaf dat jaar op de lijsten met aanslagen voor de consumptieve lasten van Eenmes-Buiten. Vanaf 1798 is er ook een schippersknecht genaamd Jan Scherpenzeel. die vanaf 1802 als sluiswachter wordt genoemd.
Het is niet bekend tot wanneer Pieter Hagen als watermolenaar in
functie is gebleven. Op 1 mei 1808 wordt Jan Scherpenzeel aangesteld als watermolenaar en op 19 oktober 1 808 wordt er in Eemdijk
aangifte gedaan van het overlijden van Pieter Hagen. Waarschijnlijk heeft hij dus kort voor zijn dood zijn functie overgedragen aan
Jan Scherpenzeel.
Pieter Hagen, die van huis uit dus Hervormd was. trouwde met de
Rooms Katholieke Grietje de Wit uit Enkhuizen. Ze lieten hun kinderen voor een deel Hervormd en voor een deel Rooms Katholiek
dopen. De twee oudsten Willem (1794) en Jannetje (1795) werden
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Bidprentje van Piet Hagen (1838-1897) gehuwd met Maasje van Veen (1850-1914) Hij woonde
zijn hele leven op Wakkerendijk 78

Hervormd gedoopt in Eemnes-Buiten, vervolgens werden Willem
(1799) en Lena (1802) Rooms Katholiek gedoopt in Eemnes en
tenslotte is Joannes (1806) Rooms Katholiek gedoopt in Baarn.
Moeder Grietje de Wit sterft in 1828 in Eemnes. Toen ze weduwe
was verdiende ze de kost als spinster. Ze woonde in op Wakkerendijk 13.
Het verhaal in Eemnes gaat verder met één van de zonen: een R K,
tak:
V
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Willem Hagen
gedoopt Eemnes (RK)
overleden Eemnes
trouwt Eemnes

16-02-1799
05-09-1869
14-05-1828

Annetje Bosch
gedoopt Baarn (RK)
overleden Eemnes

03-06-1802
14-01-1873

Waarschijnlijk al snel na hun huwelijk is dit echtpaar gaan wonen
op het adres dat nu Wakkerendijk 78 is. (Vermoedelijk 1829) In
december 1839 koopt Willem Hagen dit huis van Gerrit Jacobse de
Boer. In de verkoopacte wordt gesproken van grond met daarop
een arbeiderswoning (notaris Pen-Baarn inv.nr. 6132)
Willem Hagen was dagloner van beroep. Hij en zijn vrouw Annetje
kregen acht kinderen: vier zonen en vier dochters.
Dochter Neeltje (1833-1874) trouwde met Dirk Tijken.
Grietje (1840-1 893) trouwde met Willem Verver.
Evertje (geboren 1845) trouwde Gijsbert Driest.
Twee zoons zijn op jeugdige leeftijd gestorven, de twee andere
zoons zijn altijd in de ouderlijke woning blijven wonen. lijmen
(1831-1908) bleef ongehuwd.
Ons verhaal gaat verder met zijn broer:
VI

Pieter Hagen
geboren Eemnes
overleden Eemnes
trouwt Eemnes
Maasje van Veen
geboren Hoogland
overleden Eemnes

26-06-1838
04-09-1897
10-11-1874
17-06-1850
01-12-1914

Op 13 februari 1866 kopen Pieter en zijn broer Tijmen het huis van
hun ouders op Wakkerendijk 78. Ze betalen er dan 700 gulden
voor. Tijmen blijft vrijgezel en Piet trouwt in 1874 met Maasje
Veen. Piet moest de kost verdienen als arbeider. Hij en zijn vrouw
kregen twee zonen: ze bleven hun hele leven op Wakkerendijk 78
wonen. De oudste zoon was:
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Bidprentje van Willem Hagen (1876-19.19) getrouwd met Antonia de Wit Woonde in het laatste
deel van zijn leven op Nieuweweg 28.

Vll.a,

Willem Hagen
geboren Eemnes

12-07-1876

overleden Eemnes

28-08-1939

trouwt Eemnes

28-10-1902

Antonia de Wit
geboren Stoutenburg 20-10-1872
overleden Hoogland

22-11-1956

Willem was aanvankelijk arbeider maar later werd hij vertegenwoordiger voor de houthandel van Van Dijk uit Laren Dat werd
toen handelsreiziger genoemd. In die hoedanigheid was hij ook één
van de eersten in Eemnes die een auto had. O p 16 december 1916
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verhuisde Willem met zijn gezin naar Laren. Bijna tien jaar later, 4
oktober 1926 kwam het gezin terug naar Eemnes. Er werd een
nieuwe woning betrokken op Nieuweweg 28. Willem Hagen is ook
nog koster geweest in de R.K. kerk van Eemnes. Als SUISSE
stond hij dan achter in de kerk om de orde te bewaren. Daarbij had
hij een sjerp om en een soort staf in zijn hand. Volgens de verhalen
was hij zo sterk als een beer en kon hij makkelijk iedereen eruit
zetten, die zich niet gedroeg. Uit zijn huwelijk met Antonia de Wit
zijn vier zoons geboren, waarvan er één jong gestorven is. De
tweede zoon was:
Pieter Hendrikus Hagen
geboren Eemnes
overleden Apeldoorn
trouwt Medan (Ned. Indië)
Maria Joanna Rudolphina
geboren (1913)

30-08-1907
17-10-1963
18-09-1939
Coesel

Pieter werd marconist en hij verliet Eemnes in 1937 om de wijde
wereld in te trekken. Via Singapore kwam hij in Nederlands Indië
waar hij in 1939 is getrouwd.
In Medan krijgen hij en zijn vrouw hun eerste zoon. In 1947 komt
hij met zijn gezin voor bijna twee jaar weer in Nederland. Van
1948 tot 1952 woont hij in Bahrein en van 1953 tot 1959 met een
kleine onderbreking in Indonesië. Later wordt hij administratief
mployé bij scheepvaartondernemingen. Zijn laatste levensjaren
woonde hij in Amersfoort.
Pieter Hagen en zijn vrouw kregen in totaal twee zoons.
Uit het huwelijk van Willem Hagen en Antonia de Wit zijn nog
twee zoons geboren:
Cornells Hagen
geboren Eemnes
07-03-1916
overleden Eemnes
04-04-1966
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Pietei Hendricus Hagen (19(17-1963) getrouwd mei Maria Joanna Rudolphina Coesel Hij was o.a.
marconist

en
Hcnricus Cornelis Hagen (Drikus)
geboren Eemnes 09-08-1910
overleden Eemnes 18-04-1993
Drikus en Kees werden allebei smid en ze bleven ongetrouwd. Hun
hele verdere leven woonden ze samen in hun ouderlijke woning op
Nieuweweg 28. Naast de woning werd een grote loods gebouwd,
die dienst deed als smederij. De gebroeders stonden bekend als
uitstekende vaklieden. Nadat Kees in 1966 was overleden, heeft
Drikus nog 27 jaar alleen bij de smederij gewoond, Hij was een
wat eenzelvig man die in zijn stulp aan de Nieuweweg en wat teruggetrokken leven leidde.
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Het verhaal gaat verder met de enige broer van de vader van Drikus
Hagen:

Hendricus Cornells (Drikus) Hagen (1910-1993). smid op Nieuweweg 28 in E-.emnes
Foto* 1924

Vll.b.

Cornells Hagen
geboren Hemnes
overleden Kemnes
trouwt Blaricum
Gijsje van der Veen
geboren Blaricum
overleden Hilversum

18-09-1881
08-06-1956
05-10-1915
31-08-1886
08-03-1977
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STAMBOOM VAN EEN FAMLIE
HAGEN IN EEMNES

Cornells Ansums Hagen
(Geb. ca. 1660)
Korten hoef

x (1) Hilletie Piet
(2) Jannetje Jé

(1)
Ansum Cornelisse Hagen x Lijsbeth Willen
(Geb. ca. 1690)
Kortenhoef
Willem Ansums Hagen
(1715-1799)
Kortenhoef
Hoogstwaarschijnlijk:
Pieter Willemse Hagen
(1761 -1808)
Watermolenaar bij de
Eemnesser sluis

Leentje Pieters
(1721 - 1 8 1 7 )

Cornells Willems
(1750-1827)
Wakkerendijk 13

x Grietje de Wit
ca. 1761 -1828)

x Annetje Bosch
Willem Hagen
(1802-1873)
(1799-1869)
Wakkerendijk 78
Tijmen Hagen
(1831 -1908)
ongehuwd
Wakkerendijk 78

Pieter Hagen x Maasje van Veen
(1838-1897) (1850-1914)
Wdijk78

Neeltje Hagen x
(1833-1874)

Cornells Hagen x Gijsje van der Veen
(1881 -1956)
(1886-1977)
Wakkerendijk 78
—I
I
Francisca Hagen
Petrus A. (Piet) Hagen
Maria Antonia Hagen
(1919)
(1921 - )
(1916)
x
r-X
x
Jan Christiaan van Dijk
Everarda W. (Evelien) Dazelaar
Luit Jan de Lange
(1919-1978)
(1910-1988)
(1926)
Laarderweg 70
Nieuweweg 1
Drunen
Cornelis (Cees) G.J. Hagen
(1947- )
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Johannes (Hans) G.P. Hagen
(1949)

i/loij

îloet

lonkhart

'IS

en

x Willemijntje Horst

i. Hervormde tak
i. Hagen - Eemnes

Tijken

Grietje Hagen x Willem Verver
(1840-1893)

lern Hagen
x Antonia de Wit
76-1939)
1872-1956)
. Nieuweweg 28
T
Cornelis Hagen
ter H. Hagen
07-1963)
(1916-1966)
ongehuwd
ria J.R. Coesel
Nieuweweg 28
. Indonesië
ïldoorn

rus (Peter) H.G. Hagen
53)

I

Evertje Hagen x Gijsbert Driest
(1845- ? )

Henricus C. (Drikus ) Hagen
(1910-1993)
ongehuwd
Nieuweweg 28

Yvonne CE. Hagen
(1956)

I

Sonja M. Hagen
(1964)
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Cornells (Kees) Hagen koos al op jeugdige leeftijd voor het timmermansvak. In de avonduren volgde hij een beroepsopleiding op
een school in Bussum. Toen hij 1 7 jaar oud was, stierf zijn vader.
Zijn moeder stierf toen hij 31 jaar oud was. Volgens de familieverhalen is hij daarna pas op zoek gegaan naar een vrouw! In Blaricum vondje hij Gijsje van der Veen. Ze trouwden in 1915 en gingen in het ouderlijk huis op Wakkerendijk 78 wonen. Kees Hagen
werkte ondertussen als timmerman bij Hendrik Eggenkamp. Rond
1922/1923 bouwde hij zelf net achter zijn woning een nieuw huis.
Het oude huis was een laagachtig huisje dat na de bouw van de
nieuwe woning gesloopt is.
Kees Hagen heeft in die tijd ook meegewerkt aan de restauratie van
de R.K. Kerk van Eemnes. Op een gegeven moment zakte de steiger waarop hij samen met Hendrik Eggenkamp stond te werken in
elkaar. Eggenkamp kon zich nog net vastgrijpen aan de dakgoot,
maar Kees Hagen viel naar beneden Hij heeft toen een aantal
maanden op bed gelegen met rugklachten.
In de crisisjaren verloor hij zijn baan bij Eggenkamp. Hij heeft toen
nog bij verschillende anderen in Laren en zo gewerkt.
Kees Hagen was graag organiserend bezig. Hij was een actief man.
Hij was onder andere penningmeester van de geitenfokvereniging
Eemnes; hij was administrateur van de Centrale Volksbank, een
bank waatrbij de leden van de R.K. Werklieden vereniging spaarden; hij was incasseerder voor de Levensverzekering Concordia, ook
behorende bij de R.K. Werkliedenvereniging; hij was incasseerder
van de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Eemnes en penningmeester van de Bouwvakarbeidersbond, een onderdeel van de
R.K. Werkliedenvereniging.
Vanaf 1940 was hij als opvolger van Jan v.d. Berg in functie als
doodgraver bij de R.K. Kerk van Eemnes. Dat betekende dat hij de
zorg had over het kerkhof, dat hij voorbidder was in de kerk op de
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Kinderen van Cornelis Hagen en (iijsje van der Veen..
Vlnr Francisca (Cis) Hagen (geb 1919) Petrus Adrianus (Piel) Hagen (geb. 1921) en Maria Antonia
(Rietje) Hagen (geb. 1916)
Foto van ± 1923

avonden dat er gebeden werd voor de overledene (3 rozenkransen)
en dat hij aanspreker was. Dat laatste hield in dat hij op verzoek
van de familie de huizen langs ging om daar te melden, dat er iemand overleden was, Van Kees Hagen wordt verteld, dat hij na
hetoverbrengen van de officiële mededelingen altijd afsloot met de
zinssnede: "Ziezo, die is d'r ook weer geweest!" Deze activiteiten
heeft hij tot zijn dood in 1956 volgehouden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij drie jaar lang een Joodse man in zijn huis laten onderduiken. De auto van die man verHKE-177

stopte hij onder het hooi, Dit alles is door de Duitsers nooit ontdekt.
Zijn zoon Piet Hagen typeert hem als een fijne vader, een lieve
man die iedere ochtend op zijn Solexje naar het huis van zijn zoon
Piet reed om er een kopje koffie te drinken. Op 8 juni 1956 had hij
dat ook gedaan. Zijn schoondochter Evelien, die toen op de Nieuweweg woonde, had hem gevraagd even een boodschap te doen.
Toen hij met zijn Solexje van de Verbindingsweg de Laarderweg
opreed, werd hij door een auto aangereden. Bij dit ongeval is hij
om het leven gekomen.
Zijn vrouw Gijsje van der Veen wordt door haar zoon Piet getypeerd als een kordate vrouw. Ze was afkomstig uit Blaricum als
dochter van Aart v.d. Veen en Fransje de Jong. Ze stond bekend als
een bekwaam naaister. Zo kwamen oudere boerenvrouwen bij haar
als er een nieuw jak gemaakt moest worden voor de klederdracht,
waarop dan van die kleine kraaltjes bevestigd moesten worden. Ze
gaf ook privé-les in naaien aan anderen. Toen haar man zonder
werk kwam. ging ze naar diverse naaihuizen (o.a. Laren) om daar
verstelwerk te doen.
Ze had een goed hart. Eemnes werd in die tijd regelmatig aangedaan door de zwerver Henk v.d. Voort, een gewezen bakker uit
Barneveld. die bekend stond als spiritusdrinker. Gijsje v.d. Veen
had in het prieeltje bij haar huis een slaapplaats gemaakt voor
Henk v.d. Voort. Er stond een divan in waar Henk gebruik van kon
maken als hij langs kwam. Ook kreeg hij in het prieel een maaltijd.
Hij mocht namelijk niet in huis komen.
Uit het huwelijk van Cornells Hagen en Gijsje van der Veen zijn
twee dochters en één zoon geboren.
De dochters waren:
a.
Maria Antonia Hagen
geboren Eemnes
10-12-1916
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trouwt Hilversum
Luit Jan de Lange
(1910-1988)

15-07-1970

Rietje Hagen was naaister van beroep en ze was zelfs enige tijd op
Curacao gezelschapsdame voor een oudere heer. Ze woonde na
haar huwelijk in Bantenga en tegenwoordig in Drunen.
b.

Francisca Hagen
geboren Eemnes
09-02-1919
trouwt Hilversum
09-05-1942
Jan Christiaan van Dijk
(1919-1978)
Cis ging na haar huwelijk in Hilversum wonen waar ze tot op
heden nog op hetzelfde adres woont.

Vlnr Gijsje van der Veen (1886-1977) Cornells Hagen (1881-1956) en hun schoondochter Evelien
Dazelaar (geb. 1926)
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Identiteitsbewijs van Gijsje van der Veen, gehuwd met Cornells Hagen. Uitgegeven in 1940

De enige zoon van Cornells Hagen en Gijsje van der Veen was:
VIII
Petrus Adrianus Hagen
geboren Eemnes
04-04-1921
trouwt Bussum
17-04-1946
Everarda Wilhelmina Dazelaar
geboren Bussum
12-01-1926
Piet I lagen kwam als indrukwekkende baby op de wereld: hij woog
1 3 pond! Enige tijd na zijn geboorte was hij op onverklaarbare wijze uit zijn wiegje gerold. Toen zijn moeder ontdekte dat hij niet
meer in de wieg lag, waren er kort daarvoor twee zigeunerwagens
voorbijgereden. De eerste reactie was, dat de zigeuners kleine Piet
hadden meegenomen totdat nadere inspectie van de kamer aan het
licht bracht dat Piet ergens op de grond lag.
Na de Mariaschool in Eemnes ging Piet samen met Gerard Staal
naar de Aloysius Mulo te Hilversum. Nadat hij zijn diploma had
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gehaald moest hij gaan werken. Hij begon (± 1936) bij de hondenkennel van mevrouw JUNGERLING aan de Eemnesserweg in Blaricum. Hij moest daar gedurende 7 dagen per week 70 honden verzorgen. Daarmee verdiende hij een rijksdaalder per week. Na een
aantal maanden ging hij in Laren aan de Ericaweg werken bij IJZERDRAAD, een klein meubelzaakje waar o.a. theemeubeltjes
werden gemaakt.
Het was 1937 toen hij aan een kantoorbaan in Hilversum begon.
Hij startte daar met een salaris van 15 gulden per maand en toen hij
er na 4/4 jaar wegging verdiende hij 45 gulden per maand. Hij werke bij de HaKaBee (Handelskamer voor de Bakkerij) en verrichtte
daar administratief werk.
Ondertussen was de Tweede Wereldoorlog uitgebroken en kon Piet
een baan krijgen op het Distributiekantoor in Eemnes. Zijn verdienste was daar 40 gulden per maand. Het kantoor stond onder leiding van de heer Merkx en was gevestigd bij Café Staal op Wakkerendijk 19 in wat nu het noordelijk gedeelte van het café is.
Toen dit kantoor werd opgeheven ging Piet voor 70 gulden per
maand op het Distributiekantoor in Baarn werken. Na een aantal
maanden kreeg hij de tip, dat hij daar beter ontslag kon nemen,
omdat hij zich niet had aangemeld voor de Arbeidsdienst. Met een
collega is hij daarna een Distributie Ophaaldienst begonnen.
Vervolgens is Piet gaan werken bij de Centrale SPAR in Amsterdam. Ook heeft hij nog enige tijd gewerkt bij de afdeling Zeeland
van de SPAR in Kruiningen,
Daarna kwam hij terecht bij Hendriks Graanhandel in Eemnes. Deze was gevestigd in de maalderij aan de Molenweg vlakbij de plek
waar vroeger de molen had gestaan. Piet was daar boekhouder. Op
17 april 1946 trouwde Piet met Evelien Dazelaar uit Bussum. Zewas een dochter van Gerardus Dazelaar en Hendrika van Eijden.
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Foto gemaakt in 1955 t g \. het 50-jarig huwelijk van Cornelis hagen en Gijsje van der Veen
Achterste rij vlnr. Cis Hagen (geb. 1919). haar man Chris van Dijk (1919-1978) Rietje Hagen
(geb. 1916). Piet Hagen (geb. 1921) en zijn vrouw Evelien Dazelaar (geb 1926)
Voorste rij vlnr Hans Hagen (geb. 1949). Piet Hagen (geb. 1953). Gijsje van det Veen (18861977). Cornelis Hagen ( 1881-1956). Cees Hagen (geb, 1947) en Johanna van Dijk (geb 1945)
De foto is genomen bij de woning van het bruidspaar op Wakkerendijk 78.

I Iet jonge paar ging wonen op Laarderweg 70 (naast de garage
van Van Ijken). In 1946 ging Piet ook weer werken bij de HaKaBee in Hilversum. Na een paar maanden stierf de directeur en nam
Piet die functie over. Hij heeft dat werk tot 1960 gedaan.
Ondertussen was Piet met zijn gezin in 1956 verhuisd van Laarderweg 70 naar Nieuweweg 1. Achter het huis van Frans van Duijne
had Kroeskamp twee woningen onder één kap gebouwd.
In 1960 kreeg Piet grote veranderingen voor ogen. Hij zag de teloorgang van de particuliere bakkers en de opkomst van de supermarkten. Hij zegde zijn baan bij HaKABee op en trad in dienst bij
T.I.P. (Tot Ieders Profijt), een landelijke organisatie met 2000 kruideniers. Binnen deze oganisatie kreeg hij een aanstelling als beHKE-182

deniers. Binnen deze oganisatie kreeg hij een aanstelling als bedrijfsleider in Wijk en Aalburg (Brabant). Hij verliet toen met zijn
gezin Eemnes en ging bij de zaak wonen in Wijk en Aalburg.
Na enige tijd had Piet wel in de gaten, dat hij liever op het zand
woonde. Hij liet een huis bouwen in het wat zuidelijker op het zand
gelegen Drunen. In deze plaats is hij tot op de dag van vandaag
woonachtig.

Foto uit 1996 t.g.v. het 50-jarig huwelijkvan Piet Hagen en Evelien Dazelaar.
Zittend (voor) vlnr Peter Hagen. Sonja Hagen, vader Piet Hagen, moeder Evelien Dazelaar
Staand (achter) vlnr Hans Hagen. Yvonne Hagen . C ees Hagen

Vermeldenswaard is nog dat Piet verscheidene jaren met veel plezier toneel gespeeld heeft bij de Eemnesser Toneelvereniging Deo
et Arti. Hij is zeer actief geweest bij de oprichting van deze club in
1946. Nadat hij had meegespeeld in het Openluchtspel "De geheimen van de H. Mis" in de Kweek van Van Dijk (rol van Paulus)
heeft hij met een aantal anderen een startkapitaal voor de nieuwe
vereniging bij elkaar gebracht. Via brieven aan begunstigers werd
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toen 4000 gulden opgehaald. Jarenlang is Piet ook een trouw lid
geweest van de biljartclub in Café Staal. Momenteel houdt hij zich
actief bezig met toerfietsen.
Geregeld komt hij nog eens een kijkje nemen in Eemnes en omgeving. Het liefst rijdt hij dan zachtjes de Wakkerendijk af en vervolgens de Meentweg om te kijken naar de polder en de oude boerderijen.
Uit het huwelijk van Piet Hagen en Evelien Dazelaar zijn 5 kinderen geboren:
a.
Cornelis Gerardus Johannis Hagen (Cees)
geboren Eemnes 06-02-1947
b.
Johannes Gerardus Petrus Hagen (Hans)
geboren Eemnes 04-11-1949
c.
Petrus Hendrikus Gijsbertus Hagen (Peter)
geboren Eemnes 17-03-1953
d.
Yvonne Clara Everarda Hagen
geboren Eemnes 24-05-1956
e.
Sonja Maria Hagen
geboren Drunen 08-01 -1964.
Hiermee besluiten we de geschiedenis van deze derde familie Hagen uit Eemnes. In het bijzonder willen we de heer Piet Hagen uit
Drunen bedanken. Hij heeft ons geholpen aan allerlei materiaal
betreffende deze familie Hagen en heeft ons voorzien van allerlei
foto's.
Mocht u aanvullingen of correcties op dit artikel willen geven dan
kunt u contct opnemen met de samenstellers:
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
035-538 9849
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Bertie van Wijk-Blom
Raadhuislaan 39
3755 HA Eemnes
035-5314689

Wakkerendiik 268 en de Familie van Schie
Op 3 juli 1998 hebben Marijcke Beel en Rom van der Schaaf een
bezoek gebracht aan de familie J.C.W van Schie op Wakkerendijk
268 te Eemnes. Wij werden gastvrij ontvangen met koffie en cake.
Een geanimeerd gesprek kwam daardoor snel op gang en het ijs
was gebroken. De Wakkerendijk was wegens wegwerkzaamheden
voor alle verkeer afgesloten, zodat we via de Rijksweg Al en ventwegen ons doel moesten bereiken.
De familie Van Schie
De ouders van Jan van Schie zijn, zoals Jan vertelde, geboren onder Den Haag. Vader Cornelis Willem van Schie is in 1896 geboren in Veur, een buurtschap tussen Voorschoten en Leidschendam;
moeder Wilhelmina Adriana van Schie-Burger in 1895 in Wassenaar. In 1921 trouwden zij en kwamen vervolgens direct wonen op
Wakkerendijk 268 te Eemnes, omdat er in de omgeving van Den
Haag geen boerderij beschikbaar was. Voor hen was dit een grote
stap en ook een hele beleving. Zij kregen vier kinderen, twee zoons
en twee dochters, waarvan Jan de oudste is. In de eerste jaren heeft
vader Cornelis van Schie nog in Baarn gereden met de bakfiets,
voor het venten van boter, kaas en eieren.
Jan Cornelis Willem van Schie is in 1922 geboren op Wakkerendijk 268. Zijn vrouw Ernestina Sigmunda van Schie-Roothart, geboren in 1925, is een dochter van Jan en Johanna Roothart, die jaren op Wakkerendijk 210 hebben gewoond (zie HKE'98 blz 65).
Jan van Schie en Erna trouwden in 1947 en gingen toen ook wonen
op de boerderij in Eemnes. De ouders van Jan keerden terug naar
de boerderij waar moeder Wilhelmina was geboren. Broer Cornelis
Adriaan, geboren in 1928, ging met hen mee. Die boerderij was
eigendom van kasteel Duivenvoorde bij Wassenaar en Voorschoten. Daar hebben zij nog jaren met andere familieledengewoond.
Jan en Erna hebben vier kinderen, die nu wonen in
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Betekenis afkortingen in de plattegrond
GK = grote kamer met schouw
Ka = kaaskamer (koel door noord-west)
k = grote kast in kamertje bij bedstede be (warm door oven)
OK = opkamer met 4 bedsteden be
Ke = kelder onder opkamer (koel door schaduw van karnmolen)
Ge = geut (nu woonkeuken)
KM = schuur van karnmolen (ca 1930 tot extra stal verbouwd)
po = grote pomp op deel; dicht bij de geut
do = doos /plee
Kn = knechtenkamer (op de hilt boven de koeien)
PS = paardenstal
HM = hooimijt (nu iets verder van schuur door eis verzekering)
kHM= kleine hooimijt (pas geplaatst ca 1975)
Baarn, Eemnes, Leeuwarden en Zeewolde.
Het bereiken van de leeftijd van 65 jaar werd voor Jan van Schie de
mijlpaal in zijn leven om te stoppen met zijn werk als boer. Uit
liefhebberij worden nog twee koeien gehouden, die jaarlijks kalveren. Ook wordt veel tijd en werk gestoken in het onderhouden van
tuin en erf, die er fraai bij liggen.
De boerderij
Waarschijnlijk is de boerderij gebouwd omstreeks het jaar 1700.
Bijgaande plattegrond en de lijst van afkortingen geeft aan hoe het
een en ander er in 1950 uitzag. De Hervormde Diaconie EemnesBinnen was gedurende meer dan 200 jaar de eigenaar; namelijk
van 1755 tot 1965. In dat jaar is de boerderij gekocht door Jan en
Erna De indeling is in de loop der jaren nauwelijks gewijzigd. Wel
werden noodzakelijke vernieuwingen uitgevoerd en veranderde de
functie van enkele ruimtes. Zo werden de kap en de binten van de
boerderij vernieuwd in 1920. kort voordat familie Van Schie er
kwam wonen. De binten van de schuur voor de karnmolen zijn
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waarschijnlijk nog wel origineel. Van de buitenmuren lijkt alleen
de muur van kelder en opkamer origineel (in schaduw en luwte van
de karnmolen schuur). Als gevolg van de vroegere bouwwijze hebben alle deuren en ramen nog verschillende maten.
De ouders van Jan van Schie hadden een ander leefpatroon dan de
vorige bewoners. Zij hebben geen kaas meer gemaakt. De kaaskamer werd dan ook al gauw veranderd in slaapkamer. De vorige
bewoners gingen met melk, wei en kaas door de woonkamer. Dat
gaf geen problemen, want men leefde in de zomermaanden op de
deel en er was minder melk, wegens veel minder koeien. In de winter verhuisde men weer naar de woonkamer. De pekelbakken stonden in de kelder. De drie dochters van Jan en Erna sliepen jaren in
de opkamer, die nu een rommelkamertje voor Erna is geworden.
De schaapskooi werd door de familie Van Schie gebruikt als extra
stal voor de koeien. Totaal werden ongeveer 30 melkkoeien gehou

Vanaf de Wakkerendijk zien we niet veel van de boerderij, omdat de grote zeshoekige hooimijt er
voor staat. Het houten beschot is pas na 1987 aangebracht, toen Jan van Schie was gestopt met
boeren en de hooimijt vooral werd gebruikt als berging.
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den, die 's winters verspreid stonden over drie stallen: de deel, de
schaapskooi en de schuur van de karnmolen. Vorige bewoners hielden slechts ongeveer 16 koeien. Toen Jan stopte met boeren, was
de schaapskooi een bouwval geworden en al gedeeltelijk ingestort.
De boerderij is in 1997 door de Provinciale Utrechtse Monumentencommissie voorgesteld voor opname in de Gemeentelijke
Monumentenlijst. Omstreeks oktober 1998 is hierover een besluit
van de Gemeente Eemnes te verwachten. In het in 1992 verschenen
rapport van het Monumenten Inventarisatie Project van Provincie
Utrecht voor Gemeente Eemnes, lezen we als motivering voor opname in het overzicht: Als deel van de gegroeide structuur, vanwege het interieur en als restant van een occupatievorm.

Het land
De familie Van Schie had in totaal 25 hectare land in gebruik. Het
meeste land lag in de polder. Ver in de polder had Jan van Schie
1 1,5 hectare grond. Daar staat nu de boerderij van Harry van der
Wardt, aan de Geerenweg. Die grond werd toentertijd gehuurd van
graaf Lynden van Sandenburg uit Doorn. Dichterbij in de polder.
bij de kerk het Dikke Torentje, had hij nog twee percelen grond
van totaal 6.5 hectare. Dit land werd gehuurd van de Hervormde
Diaconie Eemnes-Binnen. Om hooi op te halen moest men altijd de
weg oversteken. Ook voor het overbrengen van de koeien, de mest
en de melk moest men altijd van de weg gebruik maken. Al met al
erg bewerkelijk.
Achter de boerderij, waar nu vooral de Rijksweg is gekomen, lag
nog eens een lange strook van 7 hectare land. Deze strook liep tot
voorbij de Gooijergracht: zelfs tot aan het vakantiecentrum Heidebloem . Vroegere beweoners hadden ook akkerbouw . Zij verbouwden rogge, haver, knollen en bieten. Van Schie deed dit niet.behalve in de Tweede Wereldoorlog; als verplichting voor de Duitsers.
Vader Van Schie tuinierde wel graag, maar deed niet aan
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Jan van Schie voor de grote inrijdeuren aan de oostzijde Naast de verzorging van de twee koeien
besteedt hij nu een groot deel van zijn tijd aan het netjes houden van boerderij en erf.

akkerbouw. Voor het werk had men vroeger hulp van een aantal
arbeiders in vaste dienst. Geleidelijk werd dit echter te duur. Daarom had Jan van Schie vanaf 1968 geen vast personeel meer. Hij
werd daarna alleen bijgestaan door loonwerkers.
Op de deel
Hier is alles bij het oude gebleven. Staande op de deel werd je
vroeger "bekeken" door ongeveer 16 koeien. Nu word je blik
getroffen door een verzameling van allerlei gereedschappen enkleine werktuigen van het boerenbedrijf. Jan van Schie heeft op de
deel zijn hobby kunnen realiseren, namelijk een nostalgisch museum waarin werktuigen, gereedschappen, andere herinneringen uit
het vroegere boerenleven en erfstukken van zijn ouders te zien zijn.
Ook de opgepoetste trouwschoenen ontbreken niet; als bewijsstuk
van zijn huwelijk. Alles is overzichtelijk gerangschikt en is een lust
voor het oog .

HKE-190

De boerderij gefotografeerd uit het zuid-westen. We zien de schuiframen van de grote woonkamer
en rechts de schuur van de karnmolen

Staan we even stil bij de vaste onderdelen van de boerderij bij de
deel. dan zien wij het volgende:
De vloer is grotendeels van klinkers en gedeeltelijk van
beton, zoals het was toen Jan zijn vader in 1921 op de.
boerderij kwam wonen.
Op de hilt (boven de koeien) werden zakken pulp en stro
bewaard, die over bleven van het dorsen en geleidelijk
werden gevoerd aan het vee. De losse knecht Van de Pol.
die als tuinman in Baarn werkte, heeft op deze deel ook
veel graan gedorst voor de gebroeders Van Voorthuizen.
Zij woonden in de buurt van Baarn. waar zij ook bouwland
hadden
Onder de hilt staan houten staken, die de afscheiding
vormden tussen de ongeveer 16 koeien op de deel. De
koeien waren vast gemaakt aan de staken Tussen de grote
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De deel is nu vooral een museum, waarin werktuigen gereedschappen en andere herinneringen
overzichtelijk zijn gerangschikt De stallen zijn in originele staat bewaard. Dat geldt ook voor de
knechtenkamer op de hilt. die rechts boven is te zien In de tweede wereldoorlog verblevea hier
ook evacué's

binten (op afstanden van ongeveer 3 m) staan drie staken.
Als er staken braken, werden deze direct vernieuwd, Sta
ken werden door de boer zelf of door een knecht gemaakt,
door vanboomstammen de schors af te hakken. Bij de
verzameling oude gereedschappen toonde Jan nog een dis
se}.waarmee hij heel wat staken heeft gemaakt. Deze dissel
is een soort grote schep met steel als bij een houweel. Aan
de spijker gaten is te zien dat er vroeger per stuk van 3 me
ter vier staken waren. De koeien waren toen namelijk
kleiner van formaat. Jan van Schie kon de overige van zijn
dertig melkkoeien plaatsen in de schaapskooi en de schuur
van de karnmolen.
Vóór de staken loopt aan beide zijden van de deel de drinkgoot. Met enkele slagen van de grote pomp had je de ce
menten bak vol welwater. De dweil werd uit het afvoergat
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gehaald, zodat aan beide zijden de drinkgoot vol water
stroomde. De huidige pomp is van koper. De resten van de
vroegere houten pomp zijn bewaard gebleven. Ook in de
schuur waar de karnmolen stond was een pomp voor
welwater. Een put voor regenwater heeft men op deze
boerderij niet gekend.
Tussen de tweede en de derde bint staat aan de zuidkant op
de hilt de knechtenkamer. Via een losse ladder kwam men
boven.
In de muur tussen de woonkamer en de deel is naast de
schouw nog een kijkgat met een ruitje van glas, waardoor
je vanuit de grote kamer zicht had op de koeien en tevens
de knechten kon controleren.
In de noord-oosthoek van de deel is de paardenstal. Een
aparte ruimte; als het ware los gebouwd in de schuur. Er
was ruimte voor twee paarden en een veulen, die in en uit
konden lopen via de buitendeur. Later is de paardenstal ook
gebruikt voor stieren en jong vee. Nog later, toen een ge
koelde melktank werd vereist, bleek de buitendeur met zijn
105 cm net breed genoeg om de melktank op zijn kant door
te laten. Jan van Schie heeft de gekoelde melktank nog on
geveer 6 jaar gebruikt. Een klein deurtje geeft verbinding
van de paardenstal met de deel.
Bij de brandmuur was de stookhoek. Hier stond vroeger het
ronde waterfornuis, dat ook nog door Jan en Erna van
Schie werd gebruikt, onder andere bij het slachten van
varkens. Het deksel van het fornuis hangt als curiositeit aan
de schoorsteen. Rechts van het waterfornuis was het
vuurgat van de bakoven. die enkele keren per week w e r d
gebruikt om brood te bakken. De aangrenzende bedstede
was daardoor altijd behaaglijk warm. Het originele deurtje
van de bakoven is later aangebracht in de woonkamer.
Iets verder naar rechts, tegen de buitenmuur was het hokje
met de doos. Door uitbreken van de bedstede heeft men nu
in die hoek kamertjes met toilet en douche.
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In de hoek bij de oven is de trap naar boven. Hierdoor komt
men op een overloop, die onder andere toegang geeft tot de
rookkanalen. Tot in de jaren vijftig werden er nog
hammen, worsten en spekken gerookt. Normaal is de trap
opgehesen, om er geen hinder van te hebben bij het voeren
van het vee.
Grote inrijdeuren zijn alleen aan de oostzijde. Een paar
keer per week werd één deur gebruikt voor aanvoer van
hooi met de hooivork, vanaf de hooimijt die enkele stappen
verwijderd is. Wagens reden er alleen naar binnen in
verband met de aan- en afvoer van graan. Achter de koeienstallen zijn aan elke zijde nog twee kleinere deuren,
waardoor je gemakkelijk kon uitmesten
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Aan de noord-west kant van de boerderij waren de kaaskamer (met kleine raam) en een kemertje
met grote bedstee en vaste klerenkast. Door de dievenijzers, die bij deze noerderij verticaal zijn
gementeerd. kon er permanent worden geventileerd. Jan van Schie kon als kind wel tussen de ijzers
van de slaapruimte naar binnen komen.

HKE-194

Hoog water
Hel woongedeelte en de geut liggen een paar treden hoger dan dedeel. Dat was belangrijk om de volgende reden. Aan de zuidkant
van het erf liep de Heulsloot, die vroeger een belangrijke rol speelde voor afwatering van de hoger gelegen omgeving van Heidebloem en Eemeroord. Totdat de Zuiderzee werd afgesloten
(1932),was er bij storm uit het noorden extra hoog water in de
Eempolder. Dan sloot men de schotten van de duiker in de Heulsloot bij de Wakkerendijk. De afwatering naar de Heulsloot ging
echter door en na enige tijd kwam het erf blank te staan. Jan van
Schie heeft dit nog enkele keren mee gemaakt. Bij latere sanering
is de afwatering van deze Heulsloot verlegd naar het noorden.
NB: De Heulsloot moet niet worden verward met de dichter bij
landgoed Groeneveld gelegen Drakenburger Gracht, die ook groter
was. De Drakenburger Gracht was voor de bewoners wel van bete
kcnis. Daar haalde men voor de was wel zacht en schoon water,
omdat het eigen welwater uit de pomp sterk ijzerhoudend was.
Waarom afwijkende ligging?
Het pand Wakkerendijk 268 ligt anders dan de meeste boerderijen
aan de Wakkerendijk. Het ligt verder van de weg. Namelijk ca
80m. terwijl de meeste boerderijen niet verder liggen dan 20 à 30
m, Slechts ongeveer vijf andere oude boerderijen liggen ook op 60
m of verder van de Wakkerendijk. Deze hebben alle het woongedeelte aan de Westzijde, evenals nummer 268, terwijl de meeste
boerderijen het woongedeelte aan de Oostkant hebben, dus naar de
Wakkerendijk gekeerd.
Er gaat een verklaring rond, dat de grotere afstand van de oude
boerderijen is ontstaan, doordat er vroeger nog een weg of pad liep
aan de Westzijde van de Wakkerendijk. Deze verklaring wordt echter niet bevestigd door oude kaarten of beschrijvingen Bovendien
zijn er ongeveer even oude boerderijen, die wel dicht aan de dijk
liggen; bijvoorbeeld nr 178. Voor ons is er nog geen duidelijke
verklaring.
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Aanleg van de Rijksweg
Vroeger liep het land van de boerderij in het westen tot aan het terrein van Heidebloen. In de periode van Jan van Schie is de bedrijfsvoering drie maal verstoord geweest.
De eerste maal was omstreeks 1928/1930. Toen werd de weg van
Baarn (bij Groeneveld) aangelegd als rechte brede weg naar Naarden en Eenmes. De Wakkerendijk boog toen ook veel eerder af
naar Groeneveld. Het zand voor de nieuwe weg werd met lorries
aangevoerd van de Witte Bergen. Op zondagen vermaakte de jeugd
zich door de lorries omhoog te duwen richting Witte Bergen, er
dan in te stappen en terug te laten rijden. De boerderijen vlak bij de
Rijksweg kregen toen nummering van de Rijksweg. De huidige
Wakkerendijk 268 had toen nummer 12.
De tweede verstoring was in het begin van de Tweede Wereldoorlog (1940/1942). Toen werd de betonweg buiten Baarn om naar
Hoevelaken aangelegd. Over de Wakkerendijk kwam een viaduct
en weer kreeg een groot stuk land een andere bestemming.
De derde verstoring was omstreeks 1970; voor de aanleg van het
huidige brede stelsel van viaducten. Toen werd een aantal boerderijen afgebroken. Wakkerendijk 268 hield aan de westzijde maar
een klein stukje land over. De boerderij ligt nu dicht bij het zandlichaam waar het drukke verkeer over raast. Toch hebben de bewoners niet veel overlast van het lawaai. Zij zijn er aan gewend en een
deel van het geluid gaat over de boerderij heen.
Vroegere bewoners
Van de bewoners in de vorige eeuwen konden we niet veel meer
achterhalen dan de namen. Dit komt onder andere doordat bij de
brand van de Sint Pieterskerk in 1921, het Dikke Torentje, veel
archieven van de Diaconie Eemnes-Binnen verloren zijn gegaan.
De huurders van de boerderij waren wellicht allen aangesloten bij
deze Diaconie. Een andere reden van schaarse gegevens is, dat
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De zuidgevel is nu een mooi ierras
de schuur van de karnmolen

isinele deuren voor hel uitmest«

links

geen van de bewoners behoorde tot een familie waarvan de geschiedenis is onderzocht door de Historische Kring Eemnes.
Onderstaande gegevens zijn overgenomen van de lijst, die is ontstaan bij een onderzoek van de Werkgroep Genealogie voor alle
boerderijen aan de Wakkerendijk. Voor de bewoners vanaf 1834
worden nog wel enkele extra bijzonderheden vermeld, die zijn
verkregen door informatie van Jan van Schie en door kort onderzoek door Henk van Hees bij het archief van Gemeente Eemnes.
Jan van Veeren koopt van waarnemers van de boedel van
Claas Janse.
1733 Heijmen Clasen koopt van Jan van Veeren.
1755 De Hervormde Diaconie Eemnes-Binnen koopt van Aaltje
Breunisse, weduwe van Heijmen Clasen en haar zoon
Breunis Heijmense.
1756 Hendrik Gerritse is huurder van de Diaconie.
1795 Willem van Bruggen is huurder van de Diaconie

1720
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1812 Cornells van Scherpenzeel is huurder van de Diaconie.
Deze familie is later uit de omgeving van Eemnes vertrokken en heeft geen bekende relatie met de Eemnesser familie
Scherpenzeel, die is beschreven in HKE 1986 blz 64,
.834 Gijsbert van Voorthuizen is huurder van de Diaconie. Zijn
zoon Wouter was in 1926 nog geboren in Barneveld. In
1936 wordt in Eemnes een zoon Gerrit geboren.
Gebroeders
Wouter en Gerrit van Voorthuizen zijn huurder
886
van de Diaconie. Zij hadden geen kinderen. Wouter is
overleden in 1906. Waarschijnlijk is ook in dat jaar Gerrit
verhuisd naar het naastgelegen huis Wakkerendijk 270,
waar hij in 1909 is overleden. Dat huis staat er nu nog;
direct naast het viaduct.

De grote karnmolen. die door een paard werd rond gedraaid, stond bij deze boerderij in een aparte
schuur, als zodanig door de vorige bewoners gebruikt tot ca 1921 De buitenkant en de binten van
deze schuur zijn origineel gebleven, maar de inrichting is al snel na de komst van Cornells Willem
van Schie veranderd in een stal.
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Wellicht is vanaf 1906 Cornells Johannes van Bruchem
huurder van de Diaconie. Hij was in 1871 geboren in
Vleuten en was gehuwd met Annetje van der Wilt, die in
1873 was geboren in Breukelen, Zij hadden vier kinderen.
In februari 1921 verhuisde Cornells van Bruchem van Wakkerendijk 268 naar nummer 260. Vervolgens verhuisde hij
in 1927 naar Hilversum, waar hij melkboer werd. Zijn zoon
Gerard, die is geboren op Wakkerendijk 268, bleef wellicht
in Eenmes en woonde er tot zijn dood in 1996: lange tijd op
Laarderweg 112. Gerard heeft op 18 juni 1921 de brand van
de Sint Pieterskerk gezien (zie HKE 1983 blz 108). Hij was
er toen snel bij, omdat vader Van Bruchem koster was en
direct werd gewaarschuwd, toen de brand van de herberg
Het Roode Kruis dreigde over te slaan op de kerk.
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Melklessen in 1938; in de «eide bij Evert Huiden Instructeur Van Zijl staat achter de leerlingen.
We zien op de voorgrond Out I) Jan van Schie 2) Alex Rubens3)Evert Huiden. 4) Cor Hoogeboom. 5) Geertje Renkens Andere leerlingen op die cursus waren Wout Staal (van café Staal) en
Jan Zwanikken (toen petroleumboer in Laren)
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1921

1965

Op 5 februari wordt Cornells Willem van Schie de huurder
van de Diaconie. Hij is omstreeks die tijd in de omgeving
van Den Haag getrouwd met Wilhelmina Adriana Burger.
Het vervolg is beschreven in dit verhaal.
Jan van Schie koopt de boerderij van de Diaconie
Eemnes-Binnen.

Tot slot heel veel dank aan Jan en Erna van Schie, die met hun verhalen het artikel als het ware hebben "geschreven" voor het kwartaalboekje van de Historische Kring Eemnes.
Marijcke Beel en Rom van der Schaaf

De Historische Kring Eemnes organiseert op vrijdag 30 oktober
a.s. in het Hervormd Centrum, Torenzicht 26 te Eemnes, een dialezing over : De kermis vroeger en nu. Aanvang 20.00 uur.
Het is een niet alledaags onderwerp- "de kermis". In elke stad, in
ieder dorp kan wel voor een paar dagen per jaar kermis worden
gevierd. Soms bestaat de kermis alleen uit een paar tenten, zoals de
nougat-, en oliebollenkraam, maar soms is het ook een enorm lint
van attracties en meteen het grootste feest van het jaar.
Kunsthistoricus en voorzitter van de Historische Kring Laren,
Karel Loeff zal in deze presentatie ingaan op de geschiedenis en
achtergronden van dit wonderlijke fenomeen.
De kermis is altijd in beweging. Op de kermis werden noviteiten
voor het eerst gepresenteerd. De kermis past zich aan wat betreft de
lokatie, de vormgeving en decoratie van de attracties.
Iedereen kent de geur van oliebollen, keek als kind verwonderd
naar de schommelschuitjes of verheugde zich als tiener op een
rondje in de rups. Maar waar ligt de oorsprong van de kermis?
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Waar komen de draaimolens vandaan? En waar zijn de stoomcarrousels en zeldzame mensen gebleven? Het zijn enkele aspecten
die vóór de pauze aan de orde zullen komen.
Na de pauze zal worden ingegeaan op de organisatie van de kermis, het leven op de kermis en de ontwikkeling van de attracties en
kermissen in Nederland en het buitenland.
Kermis-exploitanten reizen met miljoenenzaken, het gaat hoger en
sneller, maar hoe zit het met de nostalgie en de romantiek van de
kennis?
Kortom: een onderwerp dat anders is dan anders.
Komt dat zien!
•fr

Wie doet er mee ? Wie weet er van?
Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en projecten onze
leden bezig zijn. ledereen die erin geïnteresseerd is om mee te doen
en die kan helpen aan materiaal kan contact opnemen met de desbetreffende personen:
Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eenmes, tel. 538 9849
is bezig met:
-de geschiedenis van het amateurtoneel in Eemnes.
Jaap Luijf, Reijerserf 5, Eemnes, tel.531 3086
is bezig met:
- de familie Luijf in Eemnes.
Gevraagd:
o.a familieverhalen, foto's, familieberichten.
Li via Lankreijer, Aartseveen 94. Eemnes tel. 538 9198
is bezig met:
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Wie helpt mee uit te zoeken wat er vroeger in Eemnes aan klederdrachten gedragen werd. We hebben heel mooie inventarisatieformulieren. We zoeken alleen nog een paar mensen erbij om ze in te
vullen. Dit kan met de kleding in de hand of aan de hand van oude
foto's.
Wie helpt?
Wiebe van IJken, tel. 538 9367
Bertie van Wijk-Blom, tel. 531 4689
Henk van Hees, tel. 538 9849
zijn bezig met:
- het aanleggen van een verzameling bidprentjes van mensen die in
Eemnes gewoond hebben. U kunt ons al een plezier doen wanneer
u de mogelijkheid biedt om kopietjes te laten maken van uw bidprentjes.
Henk van Hees, Kerkstraat 15, tel. 538 9849
Bertie van Wijk-Blom. Raadhuislaan 39. tel. 531 4689
zijn bezig met:
- de familie van ('t) Klooster
- de familie Brouwer
Gevraagd:
o.a. familieverhalen, foto's, familieberichten
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Schenkingen H.K.E.
In de afgelopen periode ontvingen wij de volgende zaken voor de
collectie van de HKE:
Enkele foto's van
W.G.P.G. Zanoli
Leeuweriklaan 145, 1403 CP Bussum
Spanzaag van
J.Bos
Streefoordlaan 6, 3755 BB Eemnes
Diverse oude voorwerpen van
Mevrouw M. v.d. Hengel
Middelwijkstraat 14, Soest
Tegeltje In Aethere Musica ( 1965-1975)
Levensroman Raiffeisen-Rekeningen 1972 van
Mevrouw A. Bon-Huiden
Berkenlaantje 8a, Laren
Serie dia's/Foto's/Programmaboekjes van
Mevrouw Van Oosterbroek
Van Heemstralaan 10, 3741 H H Baarn
Bidprentjes van
Mevrouw M. v.d. Brink-Bisschop
Teunenmijns 21, 1251 TE Laren
Vijf foto's van de molen van Ovezande (vroeger Eemnes)
van
J. Ruizendaal
Kerkstraat 107, 3882 BP Putten
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Twee identiteitskaarten en drie boeken met genealogische
overzichten en familliegegevens van
P.A. Hagen
Anton Pieckplein 7, 5152 LX Drunen.
Wij willen alle personen die deze materialen beschikbaar hebben
gesteld van harte bedanken.
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