
'Elkaar vrijlaten en er toch zijn' 

 

Oproep 
Voor de wekelijkse pagina 
Familie is de redactie op zoek 
naar verhalen over bijzondere 
huwelijken, pasgeboren baby's, 
honderdjarigen, speciale fami-
lietradities of dierbare overle-
den streekgenoten. 
Voor de rubriek de oppas-opa/ 
oma kunnen grootouders zich 
melden om te vertellen over 
hun ervaringen. Ook familiele-
den die samen een bedrijf 
runnen worden gezocht. Tips 
zijn welkom: reclactie@gooi-
eneemlander.nl. 

Of het feest vanwege onze 6o-
jarig jubileum gezellig was? 

Nou en of. Dat heb ik gemerkt aan 
mijn knip", grapt Cornelis Johan-
nes van Schie (1928). Op 27 mei 
vierden hij en zijn vrouw Ank 
Sanders-van Schie (1932) hun dia-
manten huwelijk. „Dat was de 
datum dat we trouwden voor de 
kerk, we waren 18 maart al voor de 
wet getrouwd." 



Dat ze een aantal maanden eerder 
al voor de wet trouwden, had een 
goede reden. Het kersverse echt-
paar zou in juni dat jaar namelijk 
naar Zuid-Afrika vertrekken. 
„Daarvoor moesten de papieren in 
orde zijn", legt mevrouw van Schie 
uit. „We verhuisden daarheen, 
omdat een deel van de familie van 
mijn man daar woonde. Wij wilden 
het ook wel proberen. Uiteindelijk 
hebben we er drie jaar gewoond en 
is onze eerste dochter daar gebo-
ren, maar toen kwamen we toch 
weer terug naar Nederland. Poli-
tiek gezien liep het in die tijd niet 
zo lekker daar." 
Weesperkarspel 
Meneer komt van oorsprong uit 
Weesperkarspel en mevrouw komt 
uit Hillegom. Ze leerden elkaar 
kennen in de kroeg van de ouders 
van meneer van Schie. „De familie 
Van Schie had een café aan huis, 
het Polderhuis. In het weekend 
kwamen er mensen met bussen 

naartoe om nog een drankje te 
drinken na een avondje uit. Een 
vriendin van mij uit Ankeveen had 
mij uitgenodigd en toen ontmoette 
ik hem", zegt mevrouw. 

Van Oldenbarnevelt 
Het stel kende elkaar al vier jaar 
voor ze gingen trouwen. „Ik voer 
in die tijd op de Johan van Olden-
barnevelt als technische dienst", 
zegt meneer van Schie, terwijl hij 
naar een schilderij van het schip in 
de woonkamer wijst. „Dat was een 
prachtige tijd, maar hij was niet 
veel thuis", vervolgt mevrouw. 
„Daarom bezochten we elkaar in 
de weekenden en ik ging veel naar 
het Polderhuis." Meneer stopte al 
met zijn werk voordat ze gingen 

Diamant 
Naam: Cornelis Johannes van 
Schie (1928) en Ank Sanders-van 
Schie (1932). 
Woonplaats: Kortenhoef 
Kinderen: 2 dochters en 1 zoon, 
5 kleinkinderen en 4 
achterkleinkinderen 

trouwen. „Er werd gehandeld met 
Engeland en die namen alles van 
ons over, uiteindelijk hebben zij de 
boot verkocht aan een Griekse 
maatschappij en is deze in brand 
gevolgen en gezonken." 

Na het wonen in Zuid-Afrika, 
verhuisden ze naar Ankeveen. „We 
hebben 21 jaar het Rechthuis in 
Ankeveen gehad. Dat was een soort 
verenigingsgebouw waar feestjes 
en recepties werden gegeven. De 
voorkant was het bedrijf, de achter-
kant ons huis. Daar hebben we ook 
allebei veel gewerkt. Van soep 
maken tot schoonmaken en van 
koffie schenken tot achter de bar 
staan", vertellen ze. „Vervolgens 
verhuisden we naar een 'gewone' 
woning in Ankeveen, daar hebben 
we nog eens dertien jaar gewoond. 
Inmiddels wonen we alweer zes-
tien jaar hier in Kortenhoef." 

Het stel kreeg drie kinderen, 
twee dochters en een zoon. „In-
middels hebben we nog twee kin- 

deren. Maar er zijn ook vijf klein-
kinderen en vier achterkleinkinde-
ren. Die komen vaak op bezoek, 
dat is hartstikke fijn." 

Niet ingewikkeld 
Het geheim voor een 60-jarig hu-
welijk is niet ingewikkeld volgens 
het stel. „Het draait om elkaar 
vrijlaten en toch goed met elkaar 
omgaan. Dat is heel belangrijk, dat 
ieder zijn hobby kan blijven doen", 
begint mevrouw. Meneer van 
Schie: „Ik zeg altijd: ik ben geen 
baas, daar zit mijn baas. En dan 
zegt zij: maar ik ben ook geen baas. 
En dat gaat gewoon lekker. We 
regelen het samen." 

Selien Koster 


