
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 con
tact opnemen met 

leus Roodhart of Henk van Hees 
voorzitter Vice-voorzitter 
Laarderweg 12 Kerkstraat 15 
3755 AN Eemnes 3755 CK Eemnes 
035-531 5462 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 aar
dige is nu dat deze familie hoogstwaarschijnlijk afstamt van de Ne
derlands 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 fami
lie 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 Korten-
hoef . 
De oudste was: 

III Willem Ansums Hagen 
gedoopt Kortenhoef (NH) 29-09-1715 

overleden Nederhorst den Berg 12-11-1799 

trouwt Kortenhoef 01-05-1740 

Leentje Pieters Bieris 
gedoopt Kortenhoef (NI I ) 03-08-1721 

overleden Oud-Loosdrecht 18-12-1817 

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

IV.a. Cornells Willemse Hagen 
gedoopt Kortenhoef (NI 1 ) 01 -03-1750 

overleden Eemnes 06-09-1827 

trouwt Baarn 23-06-1776 

Willemijntje Horst 

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) 06-09-1761 

overleden (aangifte) Eemdijk 19-10-1808 

trouwt 

Grietje de Wit 
geboren Enkhuizen ca. 1761 

overleden Eemnes 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 mo
lenaar 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 consump
tieve lasten van Eenmes-Buiten. Vanaf 1798 is er ook een schip-
persknecht genaamd Jan Scherpenzeel. die vanaf 1802 als sluis-
wachter wordt genoemd. 

Het is niet bekend tot wanneer Pieter Hagen als watermolenaar in 
functie is gebleven. Op 1 mei 1808 wordt Jan Scherpenzeel aange
steld als watermolenaar en op 19 oktober 1 808 wordt er in Eemdijk 
aangifte gedaan van het overlijden van Pieter Hagen. Waarschijn
lijk 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 kin
deren 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 Wakkeren
dijk 13. 

Het verhaal in Eemnes gaat verder met één van de zonen: een R K, 
tak: 

V Willem Hagen 
gedoopt Eemnes (RK) 
overleden Eemnes 
trouwt Eemnes 

16-02-1799 
05-09-1869 
14-05-1828 
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Annetje Bosch 
gedoopt Baarn (RK) 03-06-1802 
overleden Eemnes 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 26-06-1838 

overleden Eemnes 04-09-1897 

trouwt Eemnes 10-11-1874 

Maasje van Veen 
geboren Hoogland 17-06-1850 

overleden Eemnes 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 vertegen

woordiger 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. Op 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 30-08-1907 

overleden Apeldoorn 17-10-1963 

trouwt Medan (Ned. Indië) 18-09-1939 

Maria Joanna Rudolphina Coesel 
geboren (1913) 

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 te
ruggetrokken 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 18-09-1881 
overleden Kemnes 08-06-1956 
trouwt Blaricum 05-10-1915 
Gijsje van der Veen 
geboren Blaricum 31-08-1886 
overleden Hilversum 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 
(Geb. ca. 1690) 
Kortenhoef 

Willem Ansums Hagen 
(1715-1799) 
Kortenhoef 

Lijsbeth Willen 

Leentje Pieters 
(1721 -1817) 

Hoogstwaarschijnlijk: 
Pieter Willemse Hagen 
(1761 -1808) 
Watermolenaar bij de 
Eemnesser sluis 

x Grietje de Wit 
ca. 1761 -1828) 

Cornells Willems 
(1750-1827) 
Wakkerendijk 13 

Willem Hagen 
(1799-1869) 
Wakkerendijk 78 

x Annetje Bosch 
(1802-1873) 

Tijmen Hagen 
(1831 -1908) 
ongehuwd 
Wakkerendijk 78 

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

(1850-1914) 
Neeltje Hagen x 
(1833-1874) 

Cornells Hagen x Gijsje van der Veen 
(1881 -1956) 
Wakkerendijk 78 

I 
Maria Antonia Hagen 
(1916- ) 
x 
Luit Jan de Lange 
(1910-1988) 

(1886-1977) 

Francisca Hagen 
(1919- ) 
x 
Jan Christiaan van Dijk 
(1919-1978) 

— I 
Petrus A. (Piet) Hagen 
(1921 - ) 

r-X 
Everarda W. (Evelien) Dazelaar 
(1926- ) 
Laarderweg 70 
Nieuweweg 1 
Drunen 

Cornelis (Cees) G.J. Hagen 
(1947- ) 

Johannes (Hans) G.P. Hagen 
(1949- ) 
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i/loij 
îloet 

lonkhart 

'IS 

en x Willemijntje Horst 

i. Hervormde tak 
i. Hagen - Eemnes 

Tijken Grietje Hagen x Willem Verver 
(1840-1893) 

Evertje Hagen x Gijsbert Driest 
(1845- ? ) 

lern Hagen 
76-1939) 
. Nieuweweg 28 

x Antonia de Wit 
1872-1956) 

T 
ter H. Hagen Cornelis Hagen Henricus C. (Drikus ) Hagen 
07-1963) (1916-1966) (1910-1993) 

ongehuwd ongehuwd 
ria J.R. Coesel Nieuweweg 28 Nieuweweg 28 
. Indonesië 
ïldoorn 

rus (Peter) H.G. 
I I 

Hagen Yvonne CE. Hagen Sonja M. Hagen 
53- ) (1956- ) (1964- ) 
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Cornells (Kees) Hagen koos al op jeugdige leeftijd voor het tim
mermansvak. 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 familiever
halen is hij daarna pas op zoek gegaan naar een vrouw! In Blari-
cum vondje hij Gijsje van der Veen. Ze trouwden in 1915 en gin
gen 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 stei
ger 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 spaard
en; hij was incasseerder voor de Levensverzekering Concordia, ook 
behorende bij de R.K. Werkliedenvereniging; hij was incasseerder 
van de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Eemnes en pen
ningmeester 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 ie
mand 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 Jood
se man in zijn huis laten onderduiken. De auto van die man ver-
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stopte hij onder het hooi, Dit alles is door de Duitsers nooit ont
dekt. 

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 Nieu
weweg 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 gety
peerd 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 aange
daan 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 15-07-1970 
Luit Jan de Lange 
(1910-1988) 

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 wij
ze 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 honden
kennel van mevrouw JUNGERLING aan de Eemnesserweg in Bla-
ricum. Hij moest daar gedurende 7 dagen per week 70 honden ver
zorgen. Daarmee verdiende hij een rijksdaalder per week. Na een 
aantal maanden ging hij in Laren aan de Ericaweg werken bij IJ
ZERDRAAD, 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 wer
ke 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 verd
ienste was daar 40 gulden per maand. Het kantoor stond onder lei
ding van de heer Merkx en was gevestigd bij Café Staal op Wakke
rendijk 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 Amster
dam. 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. De
ze 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. Ze-
was een dochter van Gerardus Dazelaar en Hendrika van Eijden. 
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P^ ĵ||̂ B 

•m 

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 (1886-
1977). 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 HaKa-
Bee 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 Laarder
weg 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 te
loorgang van de particuliere bakkers en de opkomst van de super
markten. Hij zegde zijn baan bij HaKABee op en trad in dienst bij 
T.I.P. (Tot Ieders Profijt), een landelijke organisatie met 2000 krui
deniers. Binnen deze oganisatie kreeg hij een aanstelling als be-
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deniers. Binnen deze oganisatie kreeg hij een aanstelling als be
drijfsleider 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 ple
zier 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 gehei
men 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 omge
ving. Het liefst rijdt hij dan zachtjes de Wakkerendijk af en vervol
gens de Meentweg om te kijken naar de polder en de oude boerde
rijen. 

Uit het huwelijk van Piet Hagen en Evelien Dazelaar zijn 5 kinde
ren 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 Ha
gen 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 Bertie van Wijk-Blom 

Kerkstraat 15 Raadhuislaan 39 

3755 CK Eemnes 3755 HA Eemnes 

035-538 9849 035-5314689 
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