
Herinneringen 

Schuin tegenover hotel Groeneveld stonden de vierwoningen. In de 
linkerwoning was een kamer ingericht tot postkantoortje, het 
postkantoortje van Eemnes-Binnen of "het postkantoor van Vrouw 
Van Velzen". Vrouw Van Velzen beheerde het kantoortje. Als kind 
had ik voor haar grote bewondering, in mijn ogen een al wat oudere 
vrouw, die in haar eentje een heel postkantoor dreef. In Baarn 
hadden ze voor hetzelfde werk veel meer mensen nodig. 

In de jaren '30 beurde ik van Toon van der Wardt, Wakkerendijk 
55, zomaar een kwartje. Dat kwartje overschreed in één klap het 
saldo van 1 gulden in mijn spaarpot. 
Mijn moeder nam maatregelen. Ze haalde 90 cent uit de spaarpot en 
gaf me een gulden. Ze sprak: "Hier is je spaarbankboekje, ga maar 
naar het postkantoortje van Vrouw Van Velzen en laat die gulden 

Dit pand stond op de plaats waar de Van Heemstralaan uitkomt op de 
Amsterdamsestraatweg, schuin tegenover Hotel Groeneveld in Baarn 
Hierin was jarenlang het postkantoor van Eemnes-Binnen ondergebracht. 
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op je boekje zetten. 

Vrouw Van Velzen was aan het schrijven toen ik het kantoortje 
binnenstapte. Na de transactie gebeurde er iets waarop ik helemaal 
niet gerekend had. Ze legde het boekje op een stapeltje papieren en 
zei tegen me: "Ik zal het boekje opsturen naar het hoofdkantoor 
voor rente, doe de groeten aan je moeder.". 
Ze ging weer door met schrijven. 
Van dat hoofdkantoor begreep ik niets en aanvankelijk wilde ik 
wachten op mijn boekje, maar het "doe de groeten aan je moeder" 
was toch een soort afscheidsgroet. Ik besloot om af te druipen. 
Buitengekomen was ik helemaal ontredderd. Hoe kon ik nou bij 
moeder aankomen zonder spaarbankboekje. Ik zat lelijk in de 
nesten. Teruggaan naar Vrouw Van Velzen durfde ik niet. Ik vond 
naar huis gaan verkieslijker dan een flater slaan bij Vrouw Van 
Velzen. Thuis hadden ze me immers wel meer stomme streken zien 
uithalen. 

Moeder hield van opruimen, "de boel moet aan kant", sprak ze 
dikwijls. Ze vroeg meteen naar het boekje om het op te ruimen. Ik 
probeerde de gevreesde ontknoping nog even uit te stellen door de 
hartelijke groeten van Vrouw Van Velzen over te brengen, maar 
uiteindelijk moest ik toch voor de bijl. Ik vertelde haar wat Vrouw-
Van Velzen gezegd had en toen gebeurde er een wondertje. Moeder 
zei:"Goed zo". 

Naast het postkantoor was een bord geplaatst waarop stond te 
lezen: rijwielherstelplaats. Dat bord was van rijwielhersteller Van 
Velzen. Hij had zijn werkplaats in een houten schuurtje achter het 
postkantoortje en zijn woning. Van Velzen bezorgde herstelde 
fietsen ook wel thuis. 

Op een dag bracht hij de gerepareerde fiets van mijn moeder terug, 
maar er was vergeten te zeggen, dat het achterlicht het niet deed. 
Mijn moeder vroeg: "Wil je ook nog even naar het achterlicht 
kijken, Van Velzen?" 
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Vrouw Van Velzen en haar man 

Hij zette het rijwiel op zijn kop en begon het achterlichtje te 
inspecteren. Na een poosje zei hij tegen mij: "Draai eens even aan 
het voorwiel." Ik gaf meteen een goede ruk aan het wiel, maar Van 
Velzen zat nog te wriemelen aan het achterlichtje, hij kreeg een 
stroomstoot door zijn hand. Hij schudde zijn hand en liet 
hartgrondig enkele krachttermen los. Ik kon mijn lachen niet 
bedwingen en voor hem verborgen houden. 
Ik kreeg van heen een harde draai om mijn oren, met zijn 
eeëlektriseerde hand. 

In de periode van de oorlog waarin veel producten schaars werden 
en ruilen veel belangrijker was dan betalen met geld, kwam Van 
Velzen het achterhuis in met een gerepareerde fiets. 
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Moeder wilde meteen afrekenen met Van Velzen, maar hij sprak: 
"Vrouw Roothart, ik zou erg gebaat wezen met een paar pakken 
lucifers. Al een paar jaar lang heb ik die niet nodig gehad, want ik 
gebruikte altijd mijn benzineaansteker. In hotel Groeneveld kwam 
elke vrijdag een hoge Mof om de nacht door te brengen, hij ging 
elke zondag naar zijn vrouw en kinderen in Duitsland. 
De chauffeur van die Mof was een "goeie" Duitser. Elke vrijdag als 
die Mof kwam, bond ik mijn aansteker aan een touwtje. Die 
chauffeur had een blik benzine achter in de auto staan. Hij liet mijn 
aansteker dan even in de benzine zakken. Ik kon dan makkelijk een 
week vooruit met mijn aansteker. Maar nou is die Mof vertrokken 
naar het front en die chauffeur komt natuurlijk ook niet meer, die 
zal ook wel naar het front wezen." 
Toen Van Velzen op het punt stond op te stappen vertelde hij nog: 
"Verleden week heb ik een echt ouderwetse, vooroorlogse sigaar 
cadeau gekregen. Ik zal nooit een sigaar aansteken met een 
benzineaansteker, want dat proefje tot "aan de peuk" toe. 
Vanavond ga ik van die "sigaar met een lucifer" eens fijn genieten. 

Chris Roothart 

INTERVIEW MET MEVROUW G. 
HAGEN-DOP 

Toen ik 10 jaar geleden in Eemnes kwam wonen, dacht ik altijd 
dat Eemnes ophield zodra je onder het fietstunneltje door was. 
Maar niets bleek minder waar te zijn: op de grens van Laren en 
Eemnes, aan de andere zijde van de A27, wonen rasechte 
Eemnessers. Ik sprak dit keer met Mevrouw Hagen-Dop, woon
achtig aan de Nieuweweg. Zij vertelde mij over haar herin
neringen aan Eemnes. 

Mevrouw Hagen werd geboren als Gerarda Dop op 29 mei 1912 
m Baarn. Zij was de dochter van Gerrit Dop en Aaltje 
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