Een vervolg van het verhaal over de boerderijen van
de familie Schoen uit juni.

J.J. Allanstraat 63 van Simon Jacobszn Schoen en zijn zoon
Gerrit Simonszn Schoen
Simon boerde met zijn vrouw Elisabeth de Lange (1861-1951) sinds
hun huwelijk in 1883 op een boerderij aan de J.J. Allanstraat 63, de
boerderij van Elisabeths ouders. In 1906 vervingen ze deze
boerderij door een nieuwe, die de naam “De Tijd Zal ’t Leren”
kreeg.
Hun zoon Gerrit (1888-1982), in 1915 getrouwd met Teuntje Schaft
(1893-1969) (zie voor een eerder geposte foto
https://www.facebook.com/westzaansedigitalebeeldbank/photos/pc
b.276456719188721/276456409188752/?type=3&theater) nam de
boerderij over. Ook deze boerderij werd, evenals die van zijn nicht
en aangetrouwde neef IJkel en Hendrik Rouwé-Schoen in de jaren
’60 afgebroken. In 1966 kwam er het rijtje woonhuizen J.J.
Allanstraat 65-71.

J.J. Allanstraat 189-191 van Simon Jacobszn Schoen,
bewoond door zijn halfbroer Gerrit Jacobszn Schoen
Simon kocht in 1916 de 18e-eeuwse stelphoeve J.J. Allanstraat
189-191 van Antje Steijn (1841-1919), de weduwe van Gerrit

Koopman en al eerder weduwe van Dirk de Lange. De Lange had de
boerderij in 1858 aangekocht van Pieter Brinkman. Deze had het
pand in 1852 verbouwd en in 1856 er een schuur bij gebouwd.
Zijn halfbroer Gerrit Jacobszn Schoen (1893-1975), enkele jaren
voordien getrouwd met Aaltje Pool, betrokken de boerderij. Ook
Gerrit’s moeder (Simon’s stiefmoeder) Immetje Visser trok bij hen
in tot haar overlijden in 1921.
Simon Schoen verkocht de boerderij in 1925 aan Dirk Jongejans uit
Uitgeest, die deze ging bewonen. Daarna kwam de boerderij in
handen van diens zoon Cornelis. De boerderij is tegenwoordig als
woning in gebruik. Gerrit Jacobszn Schoen verhuisde met zijn gezin
naar Weiver 1, een historisch pand net ten noorden van de
Provincialeweg. Het beroep van boer lag hem kennelijk niet; hij
werd grondwerker.

Zuideinde 210-212 en J.J. Allanstraat 301, gepacht door
Jacob Jacobszn Schoen sr (en Jacob Jacobszn Schoen jr.)
Tot slot was zevende zoon van Jacob Gerritszn Schoen, namelijk
Jacob Jacobszn Schoen (1861-1920), in 1889 getrouwd met Aaltje
Zonderland (1866-1913).
Eerst pachtte hij de toen nog nieuwe boerderij Zuideinde 210-212,
vanaf circa 1891 tot uiterlijk 1897 toen de familie Visser het geheel
kocht.
Daarnaast of daarna pachtten Jacob en Aaltje Schoen-Zonderland
de boerderij op de plek van J.J. Allanstraat 301. Deze stond net ten
noorden van de brug bij Davidzon. Oorspronkelijk was dit een oud
huis dat in 1849, in het jaar dat de dorpsweg flink werd verbeterd,
door Pieter Simonszn Kat (1804-1876) gedeeltelijk werd afgebroken
en opnieuw opgebouwd. Via Cornelis Dirkszn Kuijt en J.P. Vader
was deze boerderij vanaf eind 19e eeuw van de familie Hofman. Zij
verpachtten de boerderij aan Jacob en Aaltje Schoen-Zonderland
die er hun intrek namen. Zij hadden afwisselend diverse knechten
in dienst, afkomstig uit alle hoeken van het land.
Het losstaande woonhuis ten noorden van de boerderij aan de J.J.
Allanstraat werd in de zomermaanden van 1915 afgebroken en
tegen de bestaande schuur werd een nieuw woongedeelte gebouwd.
Het ontwerp was van de hand van gemeenteopzichter én aannemer
J.A. Versteeg, die veel in ons dorp gebouwd heeft. In deze situatie
bleef de boerderij tot begin 21e eeuw behouden. Jacob en Aaltje

kregen acht kinderen. Oudste zoon Jacob (1894-1969) werd na het
overlijden van zijn vader pachter. Hij trouwde in 1922 met Elizabeth
Maartje van Bruinisse (1900-1990). Na vader en zoon Schoen
kwam de familie Schreuder op de boerderij.
Inmiddels had in 1957 Simon Simonszn Kat (1919-2007) de
boerderij aangekocht. Daarmee kwam het weer in bezit van de
familie die het een kleine eeuw eerder verkocht. Simon was een
achterkleinzoon van eerdergenoemde Pieter. Begin 21e eeuw ging
ook deze boerderij tegen de vlakte: Simon J. Kat bouwde in 2006
enkele woningen in de stijl van een stolpboerderij.
Tot slot over twee boerderijen van een familie Schoen, afkomstig
uit Zaandam.

J.J. Allanstraat 101 van Klaas Simonszn Schoen
In 1842 kocht Klaas Simonszn Schoen de boerderij J.J. Allanstraat
101, een pand dat er op zich al voor 1827 stond. Voor hem woonde
het gezin van Jan Wijbrandszn Verwer hier.
Schoen was een boerenknecht uit Zaandam die hier voor zichzelf
begon als “veehouder”. Zijn vader Simon Pieterszn Schoen was
actief in de verfindustrie met de molens “De Gekroonde Schoen” en
“De Admiraal Tromp” aan respectievelijk de Gouw/Gekroonde
Schoensloot en op het eiland in de Braak, ter hoogte van
Westzanerdijk 456 (via een andere tak van de familie zou het
bedrijf uitgroeien tot het huidige Sigma Coatings). Klaas was eerst
in 1843 getrouwd met Jansje Oostindie, vervolgens na haar
overlijden hertrouwde hij in 1849 met Jannetje Schaak. Toen zij ook
overleed in 1860, hertrouwde hij vier jaar later met Aaltje Muusdr
Dral. Klaas zou een groot gezin krijgen.
In 1861 verbouwde Schoen het pand fors en er werd een schuur bij
gebouwd.
Schoen woonde hier niet zijn gehele leven, in de laatste decennia
van de 19e eeuw verhuurde hij het en woonde zelf aan de
Overtoom.
Klaas Schoen overleed in 1902, waarna het huis werd verkocht. In
1910 zou de stolp met daarin hooiberg en veestalling aan de
achterzijde van de boerderij worden gebouwd, waarmee het pand
het huidige aanzien kreeg.

Ook deze boerderij kwam in de 20e eeuw in handen van Simon
Simonszn Kat en is nu in handen van zijn dochter en schoonzoon.

J.J. Allanstraat 323 van Simon Klaaszn Schoen en zijn zoon
Klaas Simonszn Schoen
Als laatste J.J. Allanstraat 323-325. Hier kwam namelijk een zoon
van bovengenoemde Klaas en diens vrouw Jannetje Schaak te
wonen: Simon Klaaszn Schoen (1857-1944). Hij trouwde met
Engeltje Swart (1859-1941) en zij kochten in 1892 een houten huis
iets verder noordwaarts in het dorp. Datzelfde jaar bouwde Schoen
er een hooiberg achter en begon hier een boerderij: J.J. Allanstraat
323.
Hun oudste zoon Klaas (1882-1958) en zijn vrouw Geertje Laan
betrokken in 1928 de boerderij. Pa en ma verhuisden naar een huis
halverwege de Kerkbuurt. Zijn drie jaar jongere broer Simon
Simonszn Schoen en diens vrouw Aaltje Vogel gingen vanaf hun
huwelijk in 1908 in een afgescheiden deel van de boerderij wonen,
tot zij naar Nauernasche Vaartdijk 68 verhuisden. In 1928 en 1929
breidde Klaas de boerderij fors uit met twee schuren en verbouwde
de bestaande “veestalling”: de stolp met hooiberg uit 1892, in 1911
ook al uitgebreid, werd uitgebreid en kreeg daarmee het huidige
aanzien. Ook het 17e- of 18e-eeuwse woonhuis liet hij vergroten.

Tien jaar later verhuisden Schoen en zijn vrouw naar de Vaartdijk
28. Klaas’ enige dochter Engeltje ging vanaf mei 1938 met haar
man Arend Willem Stoffer op de boerderij van vader en moeder
Schoen aan de J.J. Allanstraat wonen. De boerderij ging daarmee
uit de familie en in 2004 is de oorspronkelijke stolp achter het
houten woonhuis door de familie Stoffer verbouwd tot woning. Het
geheel is thans Rijksmonument.
Jan van der Male

