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Boerderij Wolfsstede verandert 
 
 

Door ROM VAN DER SCHAAF 
 
 

Voor de mooie boerderij Wakkerendijk 88 is het vertrek van familie 
Roodhart in de herfst van 2004 een belangrijke mijlpaal in de geschie-
denis. Toen de Historische Kring hoorde dat het pand leeg stond en er 
plannen waren voor verbouwing, besloten we nog wat foto's te maken. 
Het is namelijk één van de laatste boerderij-panden waar de oude in-
richting nog redelijk goed aanwezig is. 

Zo kennen veel passerende Eemnessers de boerderij, die ligt tegenover de Stammeweg. Door het 
naastgelegen weiland aan de zuidkant, komt het geheel beter uit dan bij de meeste boerderijen 
van de volle lintbebouwing. In het HKE-artikel van 1986 is het één van de mooiste boerderijen 
van Eemnes genoemd, gelegen in het Stamme-erf. Het is een Rijksmonument. Hans: De eiken 
naast het huis stonden er al vóór 1923. Met storm uit het zuid-westen bogen de bomen altijd ver 
over het dak van de boerderij. Schuin voor het huis hadden we in de jaren dertig nog een grote 
lindeboom. 
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De naam Wolfsstede wordt gebruikt sedert de verbouwing in 1955. Vermoede-
lijk is de boerderij gebouwd in 1652. Het is één van de oudste nog bestaande 
boerderijen in Eemnes. Monumentenzorg deed recent onderzoek. Men denkt, 
dat de voorgevel in de 18e eeuw is vernieuwd en dat er in de 19e eeuw in het 
voorhuis belangrijke veranderingen zijn geweest. Gegevens over de bewoners 
zijn bekend vanaf 1702. Sedert dien was de boerderij altijd door vererving over 
gegaan op de volgende eigenaren. Lange tijd was het familie Van Essen (1791- 
1935; tot overlijden van Kuintje) en daarna twee generaties Roodhart (tot 
2004). Hier volgen vooral indrukken bij een serie foto's, die recent zijn ge-
maakt. Cursief zijn herinneringen toegevoegd van Hans Roodhart, die er 
woonde van 1923 tot 1949 en van zijn schoonzuster Alie, de laatste boerin, die 
er met haar man Gijs Roodhart woonde van begin 1956 tot 2004. Meer gege-
vens over de geschiedenis van de boerderij en de bewoners staan aan het eind 
van dit artikel. 

Bij de achtergevel zien we hier twee bijzonderheden: de gierput met houten deksel en het uit-
bouwtje, dat tot 1955 fungeerde als de "plee". Er was vroeger ook nog een "gierkelder", aange-
legd door Kroeskamp. Omstreeks 1930 is de achtergevel vernieuwd. De grote ramen van de deel 
en de slaapkamer aan de zuidkant van het voorhuis zijn aangebracht bij de grote verbouwing in 
1955, toen ook de bedsteden werden gesloopt. Alie: Het was toen een heel gedoe om toestem-
ming van Monumentenzorg te krijgen. De aanvraag van Gijs heeft jaren gesleept. Ook pa Rood-
hart had grote problemen met onze plannen voor de verbouwing. Toen werd ook de glaswand op 
de deel geplaatst, tussen de woonkeuken en het vee.  



HKE-127 



HKE-128 

Hier kijken we vanuit de geut naar de kelder en de 
opkamer, die beide nog oorspronkelijk zijn inge-
richt. Bij veel boerderijen was de opkamer bereik-
baar uit de mooie woonkamer en werd als extra 
slaapkamer gebruikt. Deze opkamer had een andere 
functie. De toegang is wat moeilijk. Het houten 
trappetje naar de deur van de opkamer kan je pas 
plaatsen als de deur naar de kelder is gesloten en 
een luik over het trapje naar de kelder is geplaatst. 
De treden naar de kelder bevinden zich namelijk 
niet in de kelder, maar daar vóór, om de kelderdeur 
een normale hoogte te geven. Alie: De kelder heb ik 
bijna niet meer gebruikt, want er stond vaak water 
in. De opkamer was voor ons een bergplaats voor 
weinig gebruikte spullen. De inrichting met de plan-
ken is van vóór mijn tijd, toen het de kaaskamer 
was. Hans: In de tijd van Van Essen was er in de 
grote kamer een deur naar de opkamer, is mij ver-
teld.  

Op het achtererf staat een hele groep bijgebouwen: wagenloods (links), kippenhok (midden), 
houten schuur voor tractor (rechts), grote hooiberg (op plek fotograaf), kleine hooiberg en een 
stenen schuur (niet op deze foto). De geparkeerde auto's zijn van medewerkers van de buurman 
poelier Van den Bor. Hans: Om drinkwater voor het jongvee in de stenen schuur te hebben, heeft 
mijn vader daar vroeger een wijnvat ingegraven. Vroeger stond aan de oostkant van de stenen 
schuur een grote es. Toen ik een jaar of twaalf was, ben ik in die boom geklommen om de nage-
boorte van een veulen op te hangen. Dan zou het veulen met de kop omhoog lopen, zo had men 
mij doen geloven. 
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Op de deel was plaats voor 18 koeien aan 
de noordkant en 8 aan de zuidkant. Zoals in 
Eemnes gebruikelijk was, stonden de koei-
en met de kop naar de middenruimte, zodat 
voeren eenvoudig is. De inrichting van de 
plaatsen voor het vee ziet er nieuw uit, 
maar is toch van de verbouwing in 1955. 
Wegens de metalen staanders met de drink-
bakjes moesten toen de horizontale balken 
er boven worden vernieuwd. Het hoofdge-
binte is echter eeuwen oud en de grote 
staanders zijn bij de koeien behoorlijk aan-
getast, zoals op de detailopname goed is te 
zien. Hans: Vóór 1950 hadden we op de 
driest, dicht bij de Gooiergracht, ook ak-
kerbouw. We verbouwden rogge, haver, 
bieten en aardappels, maar alleen voor ge-
bruik in het eigen bedrijf. De vroegere 
karnmolen was in mijn tijd al buiten ge-
bruik. Je kan in een balk nog wel zien waar 
de as was bevestigd. Een paar binten zijn 
door Eggenkamp aan de onderkant her-
steld. Met een dommekracht vijzelde hij de 
balken op, waardoor de hele kap werd op-
getild. 
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Zoals bij veel boerderijen het geval was, heeft de schouw in de mooie woonkamer een achter-
grond van witte tegels, die is versierd door tegeltableaus met eenvoudige afbeeldingen, verband 
houdend met het landleven. Alie: Wij gebruikten deze kamer, de heerd, alleen bij bijzondere ge-
legenheden, zoals verjaardagen. In onze tijd was het open vuur al vervangen door een olie ge-
stookte plattebuiskachel. Onze dagelijkse huiskamer was de kleine kamer naast de deel, die we 
bij de verbouwing van 1955 hebben laten maken in plaats van de "lichthoek" naast de slaapka-
mer. Links van de schouw was een bedstee. 

Deze foto toont de balkconstructie boven de deel, aan de zuidkant. Je ziet hier en ook bij de kap 
van het voorhuis, dat er na de oorspronkelijke bouw zo nu en dan wijzigingen in de balkcon-

structie zijn aangebracht. Dat was 
echter vóór de periode Roodhart. Bo-
ven de woonkeuken is een kamer, die 
ook bedsteden had. Die kamer is ca 
1922 aangebracht, voor huisvesting 
van het gezin van Jan en Trui Rood-
hart, terwijl beneden nog drie perso-
nen Van Essen woonden. Op de voor-
zolder is aan de noordkant van de 
schoorsteen de spekkast nog aanwe-
zig. Hans: Boven de deel zijn twee 
balken die mijn vader bij Gooiland in 
Hilversum heeft gekocht, toen het 
werd verbouwd. Daardoor kon je er 
beter lopen. 
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In 1950 hadden vrijwel alle boerenerven in Eemnes nog een functionele indeling, die zinvol was 
voor het gehele bedrijf (foto boven; van RDMZ). Bij het voorhuis of naast de boerderij was een 
boomgaard en een groentetuin. Hier werd de boomgaard omstreeks 1955 verwijderd, maar het 
erf bleef tamelijk traditioneel ingericht. Begin 2005 verscheen het bord met "te koop". Alie: We 
hebben er een goede tijd gehad, maar ook druk en we moesten hard werken. 
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De toekomst 
De foto's tonen gedeelten van de boerderij, die sedert 1955 ongewijzigd is ge-
bleven. De nieuwe eigenaar overweegt om het pand te verbouwen voor een 
kantoor en een woning. Voor het woongerief zullen de nieuwe bewoners onge-
twijfeld de indeling van het erf aanpassen. Hoe zal het geheel er over tien jaar 
uitzien? Hopelijk houden de nieuwe bewoners het fraaie aanzicht en de klassie-
ke stijl van het boerenerf in ere. Hans Roodhart zei over het erf nog: Als men er 
gaat graven, is nog een band met mitrailleurkogels te vinden. Mijn vader heeft 
die op een onbekende plaats begraven, nadat ik de band triomfantelijk had 
meegenomen van het land van Makker, waar in de oorlog een Engels vliegtuig 
was neergestort (mei 1943). 
 
Generaties Roodhart op de boerderij 
Familie Roodhart werd eigenaar van Wakkerendijk 88 door het testament van 
Kuiniera van Essen (1858-1935). Dat was als dank aan Geertruida Roodhart - 
Haverkamp (1881-1954), die al vanaf ca 1896 bij de familie werkte en met hen 
veel lief en leed had gedeeld. Zij trouwde in 1913 met Jan Roodhart (1881-
1956) en trok in bij de ouderlijke boerderij van Jan op Streefoord (nu Molen-
weg 2f en g). Op verzoek van familie Van Essen verhuisden zij in 1923 met 
hun vijf kinderen naar Wakkerendijk 88, ter ondersteuning van de familie Van 
Essen. De oudste zoon Gijsbert (Gijs) Roodhart (geb. 1918) trouwde in 1949 

Hier staat Hans Roodhart (geb. 1920). Deze foto van 
ca 1936 is ook geplaatst om te wijzen op de gedenk-
steen in de losse schuur, die rechts achter de boerde-
rij staat. De tekst op de steen is: "Eerste steen gelegd 
door Jan Gosen van Essen, 31 augustus 1851". Hans: 
De steen moet nog aanwezig zijn, maar is door 
pleisterwerk van ca 1960 niet meer zichtbaar. In de-
ze schuur was vroeger aan de noordkant het bulle-
hok en twee varkenshokken. Het voorste gedeelte 
was een potstal voor pinken. Gijs heeft de schuur la-
ter ingericht tot een grote stal voor jongvee. 

Rechts staat Trui Roodhart - Haver-
kamp (1881-1954) in haar dagelijkse 
kleding. Zij heeft bezoek van Evertje 
Versteeg uit Baarn. De foto is ca 1932 
genomen achter de boerderij. Het brug-
getje is de verbinding met het erf van 
Wakkerendijk 86, dat vóór 1923 de 
knechtenwoning was bij de boerderij. 
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met Alieda (Alie) Roodhart - Root-
hart (geb. 1920) van Wakkerendijk 
210. Eerst woonden zij op nummer 
76, maar vanaf maart 1956 op Wak-
kerendijk 88. Tot 1987 bleef de 
boerderij volledig operationeel. 
Daarna werd Gijs geleidelijk hobby-
boer met nog 5 koeien. Zijn broer 
Johannes (Hans) Roodhart (geb. 
1920) trouwde in 1949 met Evertje 
(Eef) Arends (geb. 1927) van Wak-
kerendijk 104. Zij hadden eerst een 
boerderij in Soest, maar kwamen in 
1956 terug naar Eemnes en boerden 
lange tijd op Wakkerendijk 76. 
 
Verantwoording en referenties 
Voor dit artikel zijn gegevens en herinneringen over de boerderij verkregen in 
gesprekken in juni / juli 2005 met Hans Roodhart en zijn schoonzuster Alie 
Roodhart - Roothart, die de laatste boerin van Wakkerendijk 88 was. Alle re-
cente foto's zijn gemaakt door Désirée van Oostrum. De tekening van de inde-
ling van het erf werd gemaakt met behulp van satellietfoto's die gemeente 
Eemnes bezit. De oude foto van de boerderij met de boomgaard ±1955 is uit de 
collectie van Rijksdienst voor Monumentenzorg, waarvan Hans Kleinhoven af-
drukken bezit. Drie foto's van de jaren dertig komen uit de verzameling van fa-
milie Roodhart. Voor het archief van HKE werden uit die verzameling nog 7 
andere foto's uit de periode ca 1913 tot 1945 gekopieerd. De schrijver dankt 
genoemde personen voor hun medewerking, waardoor er heel wat bewaard 
blijft van de geschiedenis van het pand in de laatste 100 jaar. 
 
 
Literatuur met meer over Wakkerendijk 88 en de bewoners: 
• Wolfsstede, wat zegt een naam?, door Livia Lankreijer - van Eijle, HKE 1986 blz 88-94. 

NB: Enkele punten van die publicatie zijn hier anders vermeld, omdat betere informatie is 
aangetroffen. 

• Eemnes, geschiedenis en architectuur, uitgave Spou / Kerckebosch Zeist 1999, blz 130/131. 
• Geschiedenis Eemnesser geslacht Van Essen, door Bertie van Wijk-Blom en Henk van Hees, 

HKE 1988 blz 141-153. 
• Geschiedenis van de familie Roodhart in Eemnes, door Bertie van Wijk-Blom, HKE 1983 

blz 45-52. 
• Wakkerendijk 88 Eemnes, interne nota RDMZ over bouwkundige historie en waardering van 

de historische elementen van boerderij, erf en bijgebouwen 03-03-2005, door A. Reinstra. 

 
Hier staan op de dam naast de boerderij vlnr: 
Hans, vader Jan en Gijs Roodhart. Foto geno-
men ca 1937, toen Gijs in militaire dienst was. 


