
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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Familietripje naar Arnhem (± 1935) met de auto van Goos Hagen. 
vlnr: Vader Gerrit Dop, Goos Hagen, Wiebe Dop, Gijs Dop, Gerda Dop (achter het 
stuur), moeder Aaltje Dop-Breunesse, Corrie Dop. 

Breunesse. Na haar volgden broers Gijsbert en Wiebe en twaalf 
jaar later kreeg ze nog een zus, Corrie genaamd. Vader was van 
beroep timmerman; waarschijnlijk vanwege het werk verhuisde 
het gezin in 1915 naar Blaricum en tien jaar later naar Eemnes. 

Mevrouw Hagen vertelt: 
"Toen ik dertien, veertien jaar was, zijn we in Eemnes komen 
wonen. Ik weet zelf niet meer precies waarom we verhuisd zijn, 
je doet het allemaal als kind, je gaat mee. Ik vond het prima om 
naar Eemnes te gaan. We kwamen aan de Laarderweg te wonen, 
naast kapper Van Garderen; daarna kwam Kroon, die was ook 
kapper en daarna kwam kleermaker Van Hees. 
Na de lagere school in Blaricum ben ik naar de naaischool in 
Blaricum gegaan en daarna hen ik als naaister gaan werken. Ik 
was met ergens in vaste dienst; ik ging dan eens hier en dan 
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eens daar naaien. Ik heb het meest in Baarn gewerkt, dat was in 
een hele mooie villa en daar was ik in de week zo drie a vier 
dagen. Daar verdiende ik drie gulden per dag. Dat was toen 
heel veel want bij de meesten was het twee en een halve gulden. " 

Mevrouw Hagen herinnert zich verschillende gebeurtenissen uit 
de tijd dat zij met haar ouders aan de Laarderweg woonde, een 
weg met aan weerskanten een sloot en sparrenbomen: 

"Er was vroeger geen waterleiding; uit de regenput kreeg je je 
drinkwater en het water voor de was. Maar in een hele droge 
zomer, als er geen water meer was, vroeg mijn moeder me water 
bij Scherpenzeel te halen. Met een emmer op een kruiwagen 
gingen we naar Scherpenzeel een emmer water voor een cent 
kopen. Scherpenzeel was een boerderij aan de Laarderweg (nu 
de Kaasschuur, Laarderweg 45) en daar was een wel. Veel 
mensen maakten daar gebruik van. " 
Over water gesproken: mevrouw Hagen heeft toen ze nog maar 
net in Eemnes woonde het zeewater nog zien komen 
(1927/1928). 

"Koningin Emma zag ik toen we hier pas woonden, dus toen was 
ik ongeveer 14 jaar. Dan kwam ze in een open rijtuigje voorbij 
met een hoedje op en met een paars parasolletje. Je hoorde de 
paarden al aankomen, dus dan was het even zwaaien. Ze groette 
altijd vriendelijk terug. Ze kwam 's zomers verscheidene keren 
langs want dan ging ze naar het paviljoen aan de Naarderstraat 
in Laren om daar thee te drinken. " 

"Iedere zaterdag kwam er een ballenboer langs de deur met over 
de schouder aan elke kant een grote bus in een heldere witte zak. 
Dan kregen we een greep gekleurde ballen ei} een greep zwarte 
ballen en dan ging hij weer. Ook in het dorp kon je in 
verschillende winkels snoep kopen o.a. bij Daatje Nagel in de 
Kerkstraat en bij Zwankhuizen of Elsinga. Als ik op bezoek was 
bij tante Magie kreeg ik een paar centen en dan ging ik met mijn 
neef Gijs Scherpenzeel naar Daatje Nagel en daar zochten we 

HKE- 1 4 5 



Auto van Goos Hagen. Op de achtergrond rechts zijn werkplaats naast Laardcrweg 64. 

van het blad iets lekkers uit. 
De winkel van kruidenier Elsinga was zo'n klein winkeltje; als je 
er met drie man in stond was hij vol. Hij verkocht van alles, of je 
nou breinaalden wilde hebben of herensokken, hij had letterlijk 
alles. Zelfs voor drogisterij artikelen en een aspirientje kon je 
daar terecht. Maar hij moest iedere keer van beneden naar 
boven om iets te heden want de winkel was te klein. " 

"Wout Scherpenzeel was aanzegger voor de hervormden, dan 

Goos Hagen op de motor. Voorop dochter Ineke achterop zoon Gert. 
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kwam hij aan de deur en zei hij met zo'n aparte 
gelegenheidsstem: Heden overleed op 80-jarige leeftijd Hij 
was een zwager van mijn moeder, maar als hij als aanzegger 
langskwam belde hij netjes bij de voordeur aan en zei zijn tekst. 
Daarna Icwam hij binnen en praatte weer gewoon. " 

"Voor Café Van Wegen, nu Eemland, was de finish van wieler
wedstrijden. Ze kozen dit als eindpunt van de wielerronde omdat 
de Laarderweg nog zo'n rustige weg was. Als die mannen 
aankwamen, waren ze pikzwart. Mijn moeder maakte dan heet 
water en dan konden ze zich bij ons in het schuurtje een beetje 
wassen. Dat vonden wij als kinderen prachtig. Je keek tegen die 
mannen op, je dacht dat het wereldwonders waren. " 

"Er stonden woonwagens op de grens van Laren en Eenmes, aan 
weerskanten van de weg, waar je nu de Gooiergracht (Noord) 
op gaat. Als we naar school in Laren liepen, moesten we daar
tussendoor en dat vonden we altijd wel een beetje eng, vooral 
toen er zigeuners stonden, maar er is nooit iets gebeurd. Later 
werd het meer een officieel woonwagenkamp. " 

"Lk ben lid geweest van Excelsior, een Eemnesser koor dat een 
paar jaar geleden pas opgeheven is. Het was een christelijk 
gemengd koor. We traden wel eens op in een muziektent; die 
zetten ze dan ergens neer in een weiland en dan had je een 
uitvoering was een jury en die jureerde dat. Dat gebeurde in 
Eenmes en ook in andere plaatsen, maar in Eenmes vond je het 
natuurlijk het leukst. Mijn vader zat vaak in de jury want die kon 
heel goed zingen. De dirigent van Excelsior was de heer 
Wiesenekker uit Huizen. Ik heb het tienjarig bestaan nog mee 
gemaakt. " 

r r p r r l a 1-T?iapn V r p p a \f prV Pi"i n er m p t T?»T~» H n c p n R ^ g p n O o n ç cxp-

noemd. Hoe leerde zij hem kennen? 

"Ik leerde hem kennen toen ik ongeveer twintig was, mijn man 
was ook een Eemnesser. Hij kwam op zijn motor bij de kapper 

H K E - 1 4 7 



Jan Hagen moeder Gerda Hagen-Dop, Gert Hagen, Ineke Hagen. 

en vroeg : "Ga je mee een stukje op de motor rijden?" Ik weet 
niet of ik hem toen al aardig vond maar de motor wel Ik ging 
mee en zo kwam van het een het ander. Het duurde nog jaren 
voor we trouwden maar dat was heel gewoon in de jaren 30-40, 
het was toen een moeilijke tijd. In 1939 zijn we getrouwd. " 

Het echtpaar ging wonen op Laarderweg 64, daar werden 
dochter Ineke en zoon Gert geboren. Na zeven jaar vertrokken ze 
naar het huis aan de Nieuweweg waar Siem Nagel toen 
woonde.Daar volgde in 1947 zoon Jan. 

"We hebben van huis geruild met Siem Nagel. Zijn vrouw kon 
hier aan de Nieuweweg niet wennen, die kwam uit Hilversum en 
vond het hier zo stil. Zij vond het op de Laarderweg veel 
levendiger en wij vonden dit huis veel mooier. Dat was in 1946. 
Deze woning is gebouwd in 1937 door Kroeskamp, die heeft hier 
zelf ook nog gewoond. Eerst woonden we alleen in de 
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voorkamer; ik had alleen maar spulletjes voor deze kamer want 
het andere huis had maar één kamer. Toen ik hier kwam wonen 
was de Nieuweweg een zandweg" 

Hoe bent u met twee kleine kinderen de oorlog doorgekomen? 
"De oorlog was een moeilijke tijd, maar wij hadden hele goede 
vrienden; Hendriks op de molen, op de maalderij, en die moest 
voor de Duitsers altijd graan malen, dat was havermout eigen
lijk. Non, daar viel wel wat af. Dus wij kregen havermout, dat 
was heerlijk natuurlijk. En tegenover ons was de boerderij van 
Alie Roodhart en daar kregen we een liter melk. We hadden zelf 
geen groententuin, maar dat lukte altijd wel. 
Goos zat veel in het dorp en dan was er wel eens van het een 
wat en wel eens van het ander wat. En hij had eerst nog wel 
benzine in voorraad (Goos handelde in auto's) en daar kon je 
ook nog wel eens mee ruilen, je probeerde van alles. Op het 
laatst van de oorlog zijn er nog een of twee auto's van mijn man 
in beslag genomen. " 

Bcjaardentocht ± 1950. 
vlnr: Geurtje Bruinekool-v.d. Bor, Gerda Hagcn-Dop, Zr. De Ridder. 
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Mevrouw Hagen haalde al heel jong haar rijbewijs, dat was iets 
bijzonders in die tijd. 
"Ik was 22 of 23 toen ik mijn rijbewijs wilde halen. Dat kwam 
doordat mijn man al een auto had. Je leerde het vroeger gewoon 
van elkaar, ik leerde het van Goos. Dat ging zo te hooi en te 
gras. Ik vond het wel moeilijk, ik hen wel eens de auto uitgestapt 
en zei toen :Ik doe het niet meer hoor! Als het goed ging, kon je 
examen aanvragen, dan moest je in Baarn een stuk rijden. De 
eerste keer hen ik gezakt want toen was ik zo zenuwachtig. Ik 
hen altijd in de war met links en rechts, das de hele route ging 
verkeerd. De tweede keer was ik geslaagd. Er was geen apart 
theorie-examen, rijdenderweg stelde de examinator een paar 
vragen zoals: "Als die auto van die kant komt, wat zou je dan 
doen? Ik was hier in Eemnes toen met de dochter van dominee 
Ijnzonides de enige vrouwelijke chauffeur. Na de oorlog werd 
dat wel anders. " 

Gerarda Dop trouwde zoals gezegd met Goos Hagen (1910-
1974); hij was een zeer bekende Eemnesser. Goos werd geboren 
op Molenweg 6 en woonde vanaf ongeveer 1926 op Laarderweg 
114 
(hoek Laarderweg/Verbindingsweg). Na de lagere school ging 
hij in de leer bij fietsenmaker Aart de Bruijn. Toen Gerda hem 
leerde kennen, werkte hij al als zelfstandig fietsenmaker in het 
schuurtje naast Laarderweg 64. Zij vermoedt dat hij al op de 
leeftijd van 20 jaar voor zichzelf is begonnen. Maar al snel 
raakte hij uitgekeken op de fietsenhandel: 
" Hij had dat fietsenmakerijtje, maar later vond hij dat niet zo 
leuk meer, het moesten motors en tweedehands auto's zijn. Toen 
we trouwden was hij al met auto's bezig. Hij repareerde geen 
auto's, hij handelde er alleen maar in. Ik denk dat hij ze liet 
repareren bij Garage Rebel bij het Dikke Torentje, toen de enige 
garage in Eemnes. " 

Hoe ging het met de handel in de oorlog? 
"In de oorlog staakte de handel in auto's en motors want er was 
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Gerda Hagen-Dop achter het stuur tijdens een bejaardentocht ± 1950. 

geen benzine meer en toen ging hij allerlei andere dingen doen, 
maar hij bleef een echte handelaar. Zo kocht hij muziek
instrumenten of kinderwagens. Hij ging 's morgens voordat het 
kantoor open ging naar Hilversum, naar de Gooi- en 
Eemlander; dan las hij de advertenties en dan ging hij er meteen 
naar toe. En dan kocht hij wat er te koop was. 
Na de oorlog leefde de autohandel weer op, iedereen wilde een 
auto hebben. Hij had zijn handel hier bij het huis, zijn spullen 
stonden hier in de garage. Hij verkocht genoeg auto's om ervan 
te kunnen leven. Het waren haast altijd tweedehands auto's van 
verschillende merken. Het maakte hem niet uit in wat voor een 
auto hij zelf reed, het hing er maar net van af wat er op zijn weg 
kwam. We hebben eens een hele bijzondere auto gehad, ik weet 
niet meer of hij van de Duitse keizer of van de Engelse koningin 
was. Die auto had hij moeten bewaren, daar had hij nou een 
kapitaal voor kunnen krijgen. Toen had je er nog niet zo'n erg in 
dat het iets bijzonders was. 
Mijn man handelde later ook nog in huizen, niet zo veel, maar zo 
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af en toc. Hij zat altijd in het dorp, dus hoorde altijd alles en 
dan kocht en verkocht hij wel eens een huis, maar dat was niet 
de hoofdzaak. " 

Goos was op nog vele andere terreinen actief: 
"Toen Goos half in de veertig was, dus na de oorlog, waren er 
steeds meer mensen die een auto hadden. Toen is hij begonnen 
met het organiseren van dagtochtjes voor de bejaarden . Hij 
deed dat met burgemeester Kolfschoten, Jan van 't Klooster, 
Frans van Duijne en anderen. Het was een jaarlijks uitstapje. 
Zij zochten een route uit en dan gingen we onder begeleiding 
van motoragenten met een hele rij auto's achter elkaar op reis. 
Dat was altijd heel gezellig. Vooral het uitstappen vonden de 

Goos Hagen in actie tijdens een bejaardentocht ± 1950 t.o. Wakkerendijk no. 9. 
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mensen gezellig want dan ontmoetten ze elkaar allemaal. We 
dronken dan koffie en er was veel te bepraten. Nu rijdt iedereen 
met een auto, maar toen was dat nog een beetje bijzonder. 
Mensen die een auto hadden, reden op zo'n dag; er gingen 20-
30 mensen mee. Bij terugkomst in Eenmes verzamelden we voor 
het gemeentehuis waar we werden ontvangen door de 
burgemeester. Giep Gieskens las dan vaak een door haar zelf 
geschreven gedicht voor over alles wat er die dag gebeurd was. 
We werden onthaald met muziek en dan werd er ook een rondje 
gedanst, 's Avonds gingen we in het Verenigingsgebouw eten. 
Mevrouw Westerhuis, die kookte altijd heerlijke maaltijden. Dat 
was een goed besluit van de dag en iedereen ging tevreden naar 
huis.Ik ging ook altijd mee, ik vond het erg leuk. Toen de dag
tochten per bus gingen, is Goos gestopt met de organisatie. " 

Goos heeft voor de ARP in de Eemnesser gemeenteraad gezeten, 
hierin volgde hij zijn vader die enige tijd wethouder is geweest 
maar dan wel voor een andere partij, te weten Eemnesser 
Belang. 
"Hij was in het hele dorp geïnteresseerd, zodoende kwam hij 
waarschijnlijk ook in de politiek terecht. Hij had misschien op 
een keer ook wel wethouder willen worden maar hij vond dat 
Cornells Ruizendaal er meer recht op had omdat die al zo lang 
in de raad zat. " 

Goos zat tevens in het bestuur van de kiesvereniging en was van 
1963 tot zijn dood in 1974 lid van de Raad van Toezicht van de 
RABO-bank, toen nog Boerenleenbank genaamd. Vanaf 1968 
was hij voorzitter van deze raad. 

Mevrouw Hagen zegt over haar man: 
"Hij had een mooi leven, hij zei altijd: "Ik wil met niemand 
ruilen. " Hij was helemaal vrij. kon gaan waar hij wilde. Zijn 
werk was zijn hobby.Hij bemoeide zich altjd met alles en ieder
een. Ik zei wel eens tegen hem: "Je had eigenlijk maatschappe
lijk werker moeten worden, dat was een hele goede baan voor je 
geweest. " Hij kon goed met mensen omgaan en ze kwamen ook 
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Goos Hagen (1910-1974) getrouwd met Gerda Dop. 

vaak hier op aan als ze wat hadden. Hij wist overal raad op, 
maar hij kon soms ook heel fel zijn en dan maak je ook wel eens 
tegenstanders. " 

Mevrouw Hagen geniet van haar mooie huis en tuin. Haar kinde
ren wonen allemaal in Eemnes en inmiddels heeft ze ook al vier 
grote kleinkinderen. Ook al woont ze op de grens van Laren en 
Eemnes, ze is en blijft een echte Eemnesser! 

Ik wil haar hartelijk danken voor haar medewerking aan dit 
interview en ook haar zus Corrie die het laatste halve uurtje 
gezellig mee heeft zitten praten. 
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Eemnesser Zangkoor Excelsior (Christelijk gemengd) 
Foto gemaakt tgv het 1 O-jarig bestaan van het koor in 193 1. 
Bovenste rij: 
vlnr: Cornells (Keek) Perier, Cornelis (Keek) Dop, onbekend, Pi m Bakker, Ries Rebel, 
onbekend, Jan van Veenendaal, onbekend, onbekend, Gerrit Dop, Hendrik Cozijn-
sen ('.') 
Middelste rij 
vlnr: ? Bijvank, Hanna Dekker, onbekend, onbekend, onbekend, onbekend, Dien 
Seldenrijk, onbekend, Hen van Jan van IJken, Cor Seldenrijk 
Onderste rij 
vlnr: Kuuk Koelewijn, Belia van IJken, Coba Corbé, Tijmen Roodhart, Marie Koelewijn, 
Cor Kroeskamp ('??), Ger Venema. 
Links naast het bord: Cis Dop-Snijder 
Rechts naast het bord: Gerda Dop. 

Kent u één of meer van de onbekende personen, wilt u dit dan 
doorgeven aan de schrijver van dit verhaal. 

Marga van Kleinwee, 
Kerkstraat 15, tel. 5389849 
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GOOS HAGEN. 

Een bolle boos is immer GCD S . 

Anderhalf jaar slechts in functie, 

Het nog niet zover gebracht, 

Wordt Goos in de Raad van Toezicht 

Toch beslist een goeie kracht. 

Hij is weer eens heel iets anders, 

Hagen is wat makelaar, 

Maar het best vindt hij zijn weg wel 

Als de autohandelaar. 

Aan de Nieuweweg gezeten, 

Levert hij niet gauw een strop; 

Hij verdient ze voor drie spruiten, 

Plus zijn eega Gerda Dop. 

Maar Goos is ook gek op Loekie, 

Goos zijn poedelzware hond, 

Die hij aanhaalt als hij thuiskomt 

Vah de Middenstandersbond. 

Doch zijg hcibby is des zomers 

Het bejaardencomité: 

Alle tochten der bejaarden 

Maakt hij in zijn Opel mee. 

Onlansgs op zijn zilveren bruiloft 

Voor elk een bezorgde man, 

Vroeg hij 't oordeel van de gasten: 

"Leuk hè...?- zei Goos Hagen dan. 
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Heel bekend is hij daarnaast nog, 

Door zijn sociaal gevoel, 

Kan hij andere mensen helpen, 

Dan doet hij een hele boel. 

Zieke mensen gratis rijden, 

Prijs hem niet, dan wordt hij boos, 

Maar vabavond mag hij wel eens; 

Hulp in nood, da's onze Goos!! 

-o-o-o-o-o-o-o -

Eemnesser Koeien Trofee 1999 

Op 18 juni werden in een bomvolle Hilt drie genomineerde 
"individuele personen" op het podium gevraagd, om met 
belangstellenden te horen wie van hen de prijs zou krijgen. Als 
woordvoerder van het Comité Eemnesser Koeien Trofee lichtte 
Wim van Tol toe waarom zij waren voorgedragen. Henk van 
Hees was de winnaar en kreeg de eervolle onderscheiding. 
Doorslaggevend voor de verkiezing van Henk was een reeks 
zeer uiteenlopende activiteiten gedurende meer dan 25 jaar, die 
blijk geven van een grote sociale betrokkenheid, openheid van 
optreden en begrip en tolerantie voor iedereen. Behalve op de 
Historische Kring, hadden zijn activiteiten in Eenmes onder 
andere betrekking op Sint Nicolaas, thuisfront voor Pater van 
Wegen, Vietnamese bootvluchtelingen, Deo et Arti, Poolse 
kinderen, leken pastoraat en play-back shows in De Hilt. 

Geheel in de stijl van Henk, kwam hij direct na de uitreiking met 
een verrassing voor het Comité en de zaal: hij droeg een door 
hem geschreven lofdicht op de Eemnesser koe voor, met een 
knipoog naar de politiek. 
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