
Interview met mevrouw C.J. Hage-Heijligers 

In dit vraaggesprek staat mevrouw 
Cornelia Jacoba Hage-Heijligers cen
traal. Ze is getrouwd geweest met Wil
lem Hage (1912-1980). Samen met 
hun kinderen woonden ze jarenlang in 
een bijzonder deel van Eemnes op het 
adres Goyergracht Zuid nr. 11. 
De schoonvader van mevrouw Hage 
was de kunstschilder Matthijs Hage 
die al vele jaren eerder op hetzelfde 
terrein aan de Goyergracht Zuid 
woonde. Sinds enige tijd woont me
vrouw Hage aan de Zomertaling in 
Eemnes. 

Op 24 februari 1918 is mevrouw Hage 
in Amsterdam geboren, dat kun je 
soms nog een beetje horen. 
Ze woonde een tijdje in hartje Amster
dam op de Lange Leidse Dwarsstraat, 
vlakbij het Leidseplein. Ze werd ge
doopt toen ze een klein meisje was en 
dat gebeurde niet zonder reden. Haar 

moeder had niet de financiële middelen om haar beide dochters te onderhou
den, de kerk heeft zich na de doop over de meisjes ontfermd en ze geplaatst in 
een "gesticht" ( zo heette dat in die tijd) in Zetten (bij Tiel). 
"Dat gesticht in Zetten zie ik nog zo voor me! We moesten er op klompen lo
pen, ik had nog nooit op klompen gelopen, ik brak mijn nek zowat. Ik lustte 
geen bruine bonen maar je kreeg niks anders. 
's Zondags moesten we naar de kerk. Dan had je zondagse kleren aan, donker
blauw met een wit stipje en een schortje en van die zwarte gebreide kousen 
en.. . zondags had je mooie witte klompen. 
Toen mijn zus en ik twee jaar in Zetten woonden, leerde mijn moeder een man 
kennen. Toen hij hoorde dat mijn moeder nog twee dochters had was zijn eer
ste reactie: die meiden moeten daaruit, die horen daar niet. Mijn moeder moest 
wel eerst trouwen om ons uit Zetten te kunnen krijgen, als ze dat niet zou doen 
zouden we daar tot onze 21 s t e moeten blijven en dat was geen prettig vooruit
zicht". 
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Cornelia Jacoba Heijligers gehuwd met Wil 
lern Hage. 



"In 1932, toen ik nog geen 14 jaar oud was, moest ik gaan werken. De ben toen 
bij een familie gaan werken; mevrouw was Indische, ze woonden op het Gali-
leiplantsoen en hadden twee kinderen. De was er niet voor dag en nacht, maar 
als ze weg moesten dan bleef ik wel eens slapen. 
Via deze familie ben ik in contact gekomen met mijn toekomstige man. Ze 
huurden van de familie van mijn man een zomerhuisje op de Goyergracht, daar 
gingen ze dan naar toe op vakantie en ik moest mee om voor de 2 kinderen te 
zorgen. Een jaar later, toen we daar weer op vakantie waren, heb ik mijn man 
leren kennen. Soms gingen we samen ergens naar toe, dat mocht van mevrouw. 
Mijn toekomstige man had een motor, dus de ene week ging ik naar Laren (dan 
was ik in het weekend bij mijn schoonouders) en de andere week kwam hij 
naar Amsterdam, maar dat was niet zo lekker want dan moest hij ' s avonds op 
de motor weer terug". 
"Op een gegeven moment zei hij tegen mij: "Ik zoek wel een betrekking voor 
je in het Gooi". Zo ben ik in 1934 in betrekking gekomen bij twee broers op 
een bakkerij genaamd Grob. Die bakkerij was op het Zevenend (op de hoek 
waar Mol zat). Ik was nog heel jong, maar ik heb er geen spijt van. 
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Naast het huis van Willem Hage staat op Goyergracht Zuid 13 het huis waar zijn vader Matthijs 
Hage heeft gewoond. 
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A? woning van kunstschilder Matthijs Hage (1882-1961) in het bos op Goyergracht Zuid 13 in 
Eemnes. Het pand is niet meer bewoond en verkeert in vervallen staat. 

Die twee broers gingen uit elkaar, dus had ik weer geen betrekking. Mijn moe
der heeft er toen voor gezorgd dat ik in betrekking kon komen in Hilversum 
voor dag en nacht. Ondanks dat ik uit Amsterdam kom, ben ik een echt buiten
mens. In de nieuwe betrekking in Hilversum had ik een opzegtermijn van een 
maand. Na één maand was ik alweer weg, ik kon er niet tegen om zo opgeslo
ten te zitten. Heel even heb ik zonder werk gezeten, toen kwam ik bij de fami
lie Sielks op de Slangenweg en daar ben ik gebleven totdat ik in ondertrouw 
ging"-
"Als ik het goed in mijn hoofd heb, ben ik op 13 januari 1935 op de Goyer
gracht komen wonen en op 11 december 1935 zijn we getrouwd en ik ben daar 
altijd blijven wonen in het zomerhuisje. 

We woonden daar precies op de grens van Laren en Eemnes. Voor officiële 
dingen moest je in Eemnes zijn. Als je in ondertrouw ging, mocht je daar geen 
vrij voor nemen. Je ging dus gewoon naar je werk, even ondertrouw doen in 
Eemnes en daarna weer werken. Verder kwam ik haast nooit in Eemnes, behal
ve als ik naar de dokter moest, maar de boodschappen deed ik met mijn auto in 
Laren. 
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De dokter (dr. Beyerinck) kwam ook wel naar de Goyergracht als een van ons 
ziek was. 
Je woonde heel rustig op de Goyergracht, buren kende je eigenlijk niet. We 
hadden een beetje contact met de familie Van Dijk van de kwekerij. De tuin 
van mevrouw Van Kleef was afgezet met prikkeldraad, dus wilde ik naar haar 
toe dan moest ik eerst het laantje aflopen dat was ongeveer 300 meter. Ik 
kwam daar dus niet veel". 

"Toen de oorlog begon werkte mijn man bij Hogenbirk. Helaas legden de Duit
sers beslag op het materiaal en daarom moest het personeel weg. Gelukkig is 
mijn man nog geen seconde zonder werk geweest. Hij is op zijn fietsje gestapt, 
nam een emmer en schep mee en ging naar Muiden, daar werd aan de weg ge
werkt. Hij zei: "Ik moest hier komen om te werken". "Bij wie?" werd er ge
vraagd. "Ja, dat weet ik niet" zei m'n man. Slim he!, maar hij moest voor zijn 
kinderen zorgen. Later is hij ook nog in de werkverschaffing gekomen. Bij de 
gracht bij kwekerij Van Dijk heeft hij ook helpen afgraven, met kiepkarren. 
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Interieur Goyergracht Zuid 13 met de sporen van kunstschilder Matthijs Hage (1882-1961). 
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Huize Eldorado met bijgebouwen Goyergracht Zuid 11 in Eemnes. Hier woonde Willem Hage 
met zijn gezin. Na zijn dood in 1980 woonde zijn vrouw hier nog vele jaren. 

In de oorlog gingen de chauffeurs van Hogenbirk regelmatig naar de Noord-
Oostpolder; het personeel kreeg dan vaak aardappels, kool en uien. Mijn man 
ging ook wel eens, samen met onze oudste zoon, naar hotel "de Witte Bergen". 
Ze werkten daar dan in de kelder aan de verwarming. Toen er eens een inval 
kwam van de "Polizei", hebben ze angstige momenten gekend. Als hij daar 
naar toe ging, mocht hij altijd een klein pannetje meenemen om wat eten in 
mee te nemen, maar de pannetjes werden steeds groter (we hadden toen 6 kin
deren) en op het laatst werd het een emmer. 
We zijn nooit zonder eten geweest. Wel moest ik naar de gaarkeuken in Eem
nes. Lopend, helemaal naar de Laarderweg (ik dacht dat het in een groentewin
keltje was). Je moest daar wel om 12.00 uur zijn. Soms kwam je daar eindelijk 
en dan was het eten er niet. De ging dan weer lopend terug naar huis want je 
had de kinderen daar en de kachel was aan. Later op de dag ging ik dan weer 
lopend terug naar de Laarderweg om toch een beetje eten te halen. 

Mijn man had een betaalde baan, (eerst bij Hogenbirk, later bij de NBM) èn 
het lasbedrijf in een grote schuur naast het huis. Hij laste niet alleen, hij repa
reerde er ook auto's. 

HKE-207 



Later was hij bij de NBM (later Centraal Nederland) monteur en chauffeur en 
omdat mijn man monteur was vroeg een collega die een autorijschool had, of 
mijn man zijn lesauto wilde repareren. Dagen en nachten heeft hij daar aan ge
werkt, maar die man had geen geld om te betalen. Toen zei mijn man: "Ga jij 
rijles nemen dan krijgen we er toch nog iets voor terug". 
Ik was in verwachting van mijn jongste zoon (1960) toen ik op 43-jarige leef
tijd mijn rijbewijs haalde. Ik voelde me de koning te rijk in de auto van mijn 
man. Maar rijden over de Goyergracht, ook al was het de makkelijkste weg, 
kostje wel je veren! 

Sinds ik hier woon, op de Zomertaling, geniet ik van de luxe van een centrale 
verwarming. Vroeger hadden we een kachel waarin je alles kon stoken, oude 
schoenen e.d. alles ging erin. Pas later hadden we zo'n oliehaard met een tank 
buiten tegen de deur aan en een tank in de grond. Later mocht dat allemaal niet 
meer, dus hebben ze dat eruit moeten graven". 

"Ik had het hartstikke druk met de kinderen. In het huis was geen water, geen 
licht en geen gas. 
We hadden een olielampje, we kookten op een oliestel en water moest ge
pompt worden buiten het huis. De heb het nooit zwaar gevonden. Je moest ook 
wel. Soms zag je dagen niemand, maar eenzaam heb ik me nooit gevoeld op de 
Goyergracht, omdat ik het zo druk met de kinderen had. 

De kinderen gingen, lopend over de hei, naar school in Laren op het School
pad. Ze liepen er een halfuur over. Alleen mijn jongste zoon ging op een fiets
je naar de kleuterschool. De kinderen namen wel eens vriendjes mee, maar om
dat je zo ver weg woonde, gebeurde dat niet vaak. Ook brachten de kinderen 
wel eens een hondje of een katje mee. We hebben van alles in huis gehad. Een 
schaapje voor de kinderen en ook een ram, maar die zat vast. De schaapjes lie
pen los. Als een schaap jongen heeft, mag je haar niet oppakken (een andere 
lucht). De heb dat wel één keer gedaan, het gevolg was dat ik dat lam met de 
fles heb groot gebracht. De schapen liepen in de kamer. 

De heb een fijne tijd gehad op de Goyergracht ook al was het soms een beetje 
behelpen. 
Als je nu kijkt, hebben de kinderen alles als ze gaan trouwen; wasmachine, 
droogmachine(die heb ik nu ook). Tegenwoordig trouwen ze niet voordat ze 
alles hebben. 

Wij kregen elektriciteit in 1955. Tot die tijd hadden we geen radio, televisie, 
stofzuiger, noem maar op. Het strijkboutje moest je op de kachel warm maken. 
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Huize Eldorado Goyergracht Zuid 11 in Eemnes. Hier woonde Willem Hage en zijn vrouw Cor
nelia Jacoba Heijligers en hun 9 kinderen. 

We hadden een accu voor de radio, die werd soms naar Laren gebracht om op 
te laden. We hadden toen een lamp (zoals je vroeger zag op de markt) die je op 
moest pompen. Bij Kerkhof in Laren gekocht. Er moest eigenlijk echte petrole
um in, maar omdat mijn man bij de wegenbouw zat, had hij een beetje benzine 
meegenomen. Hij is dat zelf gaan mengen; met een kraantje kon je zien of er 
vocht uitkwam. 
We hadden ook geen water, dat heb ik 3 jaar geleden nog voor eigen rekening 
aan laten leggen. Water haalden we bij de pomp. Veel later kregen we pas tele
foon; ik heb nu nog een hekel aan de telefoon. 

Mijn man was erg handig. We woonden maar in een klein huisje; een kamer, 
twee slaapkamers en een klein keukentje dat was aangebouwd. Hij heeft toen 
een kelder gemaakt..., gegraven. Als hij 's avonds dan thuis kwam, was het 
even gauw een kopje thee en dan weer metselen totdat het donker was. 
Hij heeft muren gemetseld en heeft een pomp gemaakt, eerst gepulst en zo had
den we dan toch water. Omdat we inmiddels 9 kinderen hadden, hebben we 
stiekem een stuk aan ons huis gebouwd want van mijn man mochten de jon
gens en meisjes niet op dezelfde kamer slapen. 
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Achttien december 1945 was een zwarte dag. Op die dag is ons huis afgebrand. 
Toen de jongste nog net geen 3 maanden was hadden we een lijntje boven de 
kachel gespannen om luiers te drogen. Een vlammetje vloog in de luiers en het 
rieten dak. In een tijd van een half uur was mijn hele huis weg. De had niets 
meer, zelfs niet voor de baby, alleen wat ik aan had en het was midden in de 
winter. 
Net vlak voordat dat gebeurde had een collega van mijn man een vrouwtje le
ren kennen. Zij moesten ook onderdak hebben. Samen met die collega heeft 
mijn man toen een houten huisje in elkaar gezet van hout dat ze ergens van de 
markt in Soesterberg hebben meegenomen. En daar hebben we met die 2 men
sen in gewoond.Tijdelijk. 
Wat een gedoe, maar ik ben blij dat ik het nog vertellen kan". 

Mieke Pijnappel 
Myriam Wijgman 

Gezocht: 
Foto van het vroegere Huis Wakkerendijk 59 

Onlangs bezocht de heer B.v.d. Pol heer V.d. Pol graag een kopietje 
uit Soest onze Oudheidkamer. Hij wi l len hebben. Als u hieraan mee 
liet weten dat hij op zoek is naar wi l t werken, kunt u contact opne-
een goede foto van de woning men met: 
Wakkerendijk 59. Dit huis was 
laatst bewoond door de familie B. v .d . Pol 
Schotsman en is in 1969 verdwe- Eemstraat 10 
nen in verband met de uitbreiding 3764 DE Soest 
van Rijksweg 1. Het stond aan de 
oostzijde (polderkant) van de Wak- of met 
kerendijk en was het eerste huis 
aan je rechterhand wanneer je van- Henk van Hees 
uit Baarn Eemnes binnenkwam. Kerkstraat 15 
Wanneer iemand nog een goede fo- Eemnes 
to van deze woning heeft, zou de 035-538 9849 

HKE-210 


