
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 ven-
twegen ons doel moesten bereiken. 

De familie Van Schie 
De ouders van Jan van Schie zijn, zoals Jan vertelde, geboren on
der Den Haag. Vader Cornelis Willem van Schie is in 1896 gebo
ren in Veur, een buurtschap tussen Voorschoten en Leidschendam; 
moeder Wilhelmina Adriana van Schie-Burger in 1895 in Wasse
naar. 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 Wakkeren
dijk 268. Zijn vrouw Ernestina Sigmunda van Schie-Roothart, ge
boren in 1925, is een dochter van Jan en Johanna Roothart, die ja
ren 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 Voorscho
ten. 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 kalve
ren. 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 Eemnes-
Binnen 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 heb
ben 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 kaaska-
mer 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 win
ter verhuisde men weer naar de woonkamer. De pekelbakken ston
den 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 hiel
den 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 Monumen
tencommissie 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 op
name in het overzicht: Als deel van de gegroeide structuur, vanwe
ge 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 Heide-
bloem . Vroegere beweoners hadden ook akkerbouw . Zij verbouw
den rogge, haver, knollen en bieten. Van Schie deed dit niet.behal-
ve 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. Daar
om 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 enklei-
ne werktuigen van het boerenbedrijf. Jan van Schie heeft op de 
deel zijn hobby kunnen realiseren, namelijk een nostalgisch mu
seum 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 . 
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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 drink-
goot. 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 koei-
enstallen zijn aan elke zijde nog twee kleinere deuren, 
waardoor je gemakkelijk kon uitmesten 

••••'- MM 
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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. 
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Hoog water 
Hel woongedeelte en de geut liggen een paar treden hoger dan de-
deel. Dat was belangrijk om de volgende reden. Aan de zuidkant 
van het erf liep de Heulsloot, die vroeger een belangrijke rol speel
de voor afwatering van de hoger gelegen omgeving van Heide-
bloem 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 Heul
sloot 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 woonge
deelte 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 ech
ter 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 ter
rein van Heidebloen. In de periode van Jan van Schie is de bedrijfs
voering 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 Naar
den 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 Wereldoor
log (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 boerde
rijen afgebroken. Wakkerendijk 268 hield aan de westzijde maar 
een klein stukje land over. De boerderij ligt nu dicht bij het zandli-
chaam waar het drukke verkeer over raast. Toch hebben de bewo
ners 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 ge
schiedenis is onderzocht door de Historische Kring Eemnes. 

Onderstaande gegevens zijn overgenomen van de lijst, die is ont
staan 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 onder
zoek door Henk van Hees bij het archief van Gemeente Eemnes. 

1720 

1733 
1755 

1756 
1795 

Jan van Veeren koopt van waarnemers van de boedel van 
Claas Janse. 
Heijmen Clasen koopt van Jan van Veeren. 
De Hervormde Diaconie Eemnes-Binnen koopt van Aaltje 
Breunisse, weduwe van Heijmen Clasen en haar zoon 
Breunis Heijmense. 
Hendrik Gerritse is huurder van de Diaconie. 
Willem van Bruggen is huurder van de Diaconie 
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.834 
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Cornells van Scherpenzeel is huurder van de Diaconie. 
Deze familie is later uit de omgeving van Eemnes vertrok
ken en heeft geen bekende relatie met de Eemnesser familie 
Scherpenzeel, die is beschreven in HKE 1986 blz 64, 
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 
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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1906 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 Wak
kerendijk 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 Hoog-
eboom. 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 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. 

1965 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 ver
halen het artikel als het ware hebben "geschreven" voor het kwar
taalboekje 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 dia
lezing 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 Loef f 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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