
148 HKE jaargang 29 

Korte geschiedenis van het geslacht  
Fokken/Fokking in Eemnes en Soest 
 

HENK van HEES 
 
In dit artikel wordt een familiegeschiedenis gegeven van het RK geslacht Fok-
ken ook wel genoemd Fokking waarvan de wortels in de Duitse plaats Borken 
liggen. Dit geslacht heeft niets te maken met de familie Fokker (Fokken) uit het 
Gooi en ook niets met de familie van de vliegtuigbouwer Anthony Fokker. 
 
Dit overzicht begint dus in Duitsland met: 
 
I Albert Focking (Voekinck) 
 Geb. ca. 1680; overl. voor 1729 
 Trouwt Borken (Duitsland) in de  
 Sankt Remigius Katholische Kirche 10-10-1707 
 Christina Koops (Kops) (Koeps) 
 Geb. ca. 1680 overl. na 1729 
 
Christina is in 1729 hertrouwd met Johan Heinrich Broocks (Brocks). Albert en 
zijn vrouw Stine woonden in het Duitse Borken, een plaats in Westfalen, onge-
veer 20 km. zuidoostelijk van Winterswijk. Uit hun huwelijk is in ieder geval 
één zoon geboren: 
 
II Hendrik Focking 
 Geb. Borken (Duitsland) ca. 1718, overl. voor 1775 
 Trouwt Soest 27-11-1742 
 Helena van Sijnen (alias Kleijdermakers) 
 Ged. Soest (RK) 20-4-1717, overl. voor 1775 
 
Toen Hendrik in 1742 trouwde, woonde hij bij Huize Engelrading in Borken. 
Waarschijnlijk had zijn tweede vader daar werk.  
Huize Engelrading ligt ongeveer 4 kilometer ten zuiden van Borken aan de 
grens met Heiden. Het Huis is onder Monumentenzorg geplaatst. Het is oor-
spronkelijk gebouwd als burcht voor aanval en verdediging tegen de Heren van 
Heiden en Gemen. In 1360 werd het voor de eerste maal vermeld als bezit van 
Ridder Goswin van Engelrading genoemd Von Gemen. Gedurende zijn bewo-
gen historie was de burcht in het bezit van verscheidene adellijke families. 
In 1704 was het gebouw zo vervallen dat het weer opnieuw opgebouwd moest 
worden. Het werd herbouwd als een langgerekt gebouw met één verdieping en 
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onregelmatig ingedeelde vensters. Midden op het dak staan een toren met klok 
en een zwevende engel als windvaan. Het vroegere defensieve karakter van 
deze plaats is tegenwoordig nog gedeeltelijk te herkennen aan de ringvormige 
wallen en grachten. 
 
Na zijn huwelijk is Hendrik in Soest gaan wonen. Hij en zijn vrouw kregen 
daar zes kinderen. Alleen van de twee jongsten is meer bekend dan slechts de 
geboortedatum. 
Dochter Hendrikje (1754-1836) was spinster; ze trouwde in 1775 met Jacob 
Janse Hak (1735-1801). 
Het jongste kind was een zoon: 
 
III Johannes (Hannes) Fokking/Fokken 
 Ged. Soest 30-9-1756; overl. Soest 6-4-1838 
 Trouwt (1) Baarn 14-11-1785 
 Gerritje Harmse Kerkhof 
 Ged. Baarn(RK) 17-1-1758, overl. Soest 18-5-1790 
 Trouwt (2) Soest 20-1-1794 
 Grietje Janse Kok 
 Ged. Soest (RK) 1-10-1767, overl. Soest 20-3-1809 

 
Huis “Engelrading” in Borken (Duitsland) waarbij Hendrik Focking woonde. 
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Stamboom van de familie Fokken/Fokking  
in Soest/Eemnes 
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Hannes Fokking was kleermaker van beroep. Vanaf 1795 was hij ook kastelein 
in De Teut te Soest.  
 
Uit zijn eerste huwelijk met Gerritje Kerkhof zijn 3 zoons geboren. Eén is jong 
gestorven en de twee anderen zijn naar Eemnes vertrokken toen ze volwassen 
waren. Later in dit artikel wordt er verder op deze Eemnesser tak ingegaan. 
 
Uit het tweede huwelijk met Grietje Kok zijn 4 dochters geboren en 3 zoons.  
De oudste van de zoons was Jan Fokking (1794-1860). Hij was kleermaker en 
baardscheerder te Soest. In 1819 kocht hij het huis Het Hol te Soest. Hij trouw-
de met Nelletje de Beer (1806-1883). Ze kregen 8 kinderen. Vier daarvan ble-
ven ongehuwd in Soest wonen. 
 
De twee jongste broers van Jan Fokking vormden een tweeling. Toon Fokking 
(1804-1875) was landbouwer en herbergier-kastelein in “De Koophandel” te 
Soest. Hij trouwde met Metje van den Berg (1787-1869). 
Zijn tweelingbroer was Gijsbert Fokking (1804-1875), landbouwer te Soest. 
Hij trouwde met Ida Broek (1794-1852). 
 
Tot zover de Soester tak. We vervolgen dit artikel met de Eemnesser tak. Het 
gaat dan om de twee oudste zonen van Hannes Fokking.  
 
De jongste van de twee liet in Eemnes de minste sporen na. Dit was: 
 
Hendrik Fokking 
Geb. Soest 20-6-1788, overl. Eemnes 5-8-1843 
Trouwt Eemnes 28-2-1818 
Grietje Vos 
Geb. Blaricum 15-1-1786, overl. Eemnes 29-5-1854 
 
Hendrik was daghuurder. Hij woonde met zijn gezin lange tijd op Wakkeren-
dijk 272. Uit zijn huwelijk met Grietje Vos zijn 3 dochters en 3 zoons geboren. 
Van de dochters is er één jong gestorven. Dochter Teuntje trouwde met Teunis 
v.d. Berg uit Bussum. Gerritje (1829-1876) trouwde met Albertus van den Ak-
ker uit Nederhorst den Berg. 
 
Van de 3 zoons werd er één volwassen: Hannis Fokking (1824-1899). Hij 
trouwde in 1856 met Wilhelmina Voskuilen en woonde in Hilversum. 
Alle nakomelingen van Hendrik en Grietje Vos noemden zich Fokking. Dat 
ging anders met de nakomelingen van de broer van Hendrik. Zij noemden zich 
Fokken. 
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We vervolgen deze lijn: 
 
IV Harmen Fokken 
 Ged. Soest 24-9-1786, overl. Eemnes 6-1-1830 
 Trouwt Eemnes 19-5-1818 
 Grietje Rutgerse Kuijer  
 Ged. Eemnes 23-6-1797, overl. Eemnes 6-6-1873 
 
Harmen was landbouwer. Hij kocht ca. 1823 het pand Wakkerendijk 258, beter 
bekend als herberg “Het Zwaantje”. Zijn vrouw Grietje werd tapster en Harmen 
deed het boerenwerk. Helaas is hij slechts 44 jaar geworden.  
 
Uit het huwelijk van Harmen en Grietje zijn zes kinderen geboren. Eén zoon en 
één dochter zijn jong overleden. Dochter Mietje (1820-1876) trouwde met Cor-
nelis van Wegen (1819-1900) van Wakkerendijk 196. Dochter Gerritje (1822-
1879) trouwde met Teunis Beukbergen (1820-1898). 
Dan waren er nog twee zoons: Ruth en Matthijs. We staan eerst even stil bij de 
jongste zoon: 
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Va Matthijs Fokken 
 Geb. Eemnes 18-3-1829,  
 overl. Eemnes 14-7-1903 
 Trouwt Eemnes 17-2-1857 
 Wilhelmina Maria Bell 
 Geb. Eemnes 16-8-1817,  
 overl. Eemnes 16-7-1906 
 
Matthijs is volgens de verhalen bene-
den zijn stand getrouwd. Zijn vrouw 
Wilhelmina Maria Bell was de doch-
ter van Mattheus Bell, heel- en vroed-
meester en chirurgijn te Eemnes. Ze 
was ook nog eens 12 jaar ouder dan 
Matthijs, die het in zijn leven niet veel 
verder dan daghuurder gebracht heeft. 
Ze bewoonden diverse eenvoudige 
onderkomens in Eemnes. Uit hun hu-
welijk is slechts één kind geboren: een 
zoon Harmen (1858-1929). Deze Har-
men Fokken was een excentrieke fi-
guur in Eemnes. Hij deed allerlei 
werk en was o.a. bekend als baanve-
ger, wanneer er ijs op de Vaart lag. 
Bij werkzaamheden in de RK kerk heeft hij eens een steen op zijn hoofd gekre-
gen. Zodoende liep hij de laatste jaren van zijn leven met een soort grote deuk 
in zijn hoofd. Hij woonde in een bijwoning bij de boerderij van de familie Rig-
ter op Wakkerendijk 32. 
 
Een broer van Matthijs was: 
 
Vb Ruth Fokken 
 Geb. Eemnes 17-7-1826, overl. Hilversum 8-6-1875 
 Trouwt (1) Hilversum 23-6-1858 
 Johanna (Jannetje) Puijk 
 Geb. Hilversum 1-8-1831, overl. Hilversum 14-11-1864 
 Trouwt (2) Hilversum 15-2-1865 
 Catharina Hoogland 
 Geb. Stoutenburg 6-5-1828, overl. Hilversum 10-4-1895 
 
Ruth verhuisde uit Eemnes en vestigde zich na zijn eerste huwelijk in Hilver-
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sum om daar zijn verdere leven te blijven. Hij was arbeider van beroep. 
Uit zijn eerste huwelijk zijn vier kinderen geboren: twee jong gestorven zoon-
tjes, één dochter waar verder niets over bekend is en een zoon Harmen, met wie 
we hierna de lijn vervolgen. 
Uit zijn tweede huwelijk zijn twee jong gestorven kinderen en een dochter Sop-
hia geboren. Deze Sophia (1870-1961) trouwde in 1894 met Adrianus de Bie, 
die kleermaker was aan de Luitgardeweg in Hilversum. 
 
We vervolgen de lijn met zoon Harmen uit het eerste huwelijk: 
 
VI Herman (Harmen) Fokken 
 Geb. Hilversum 15-4-1859,  
 overl. Eemnes 12-7-1923 
 Trouwt Eemnes 27-10-1885 
 Fijtje Eek 
 Geb. Eemnes 12-3-1854,  
 overl. Eemnes 8-9-1912 
 
Herman groeide op in Hilversum maar 
kwam uiteindelijk in Eemnes terecht. Hij 
vond een Eemnesser vrouw, Fijtje Eek. Na 
hun huwelijk woonde dit echtpaar eerst in 
bij de boerderij Wakkerendijk 260. Rond 
1887 verhuisden ze naar Wakkerendijk 
114, naar het “Lage Huus”. Daar zijn de 
meeste kinderen geboren. Rond 1905 
volgde de verhuizing naar de boerderij 
Meentweg 109, die ze overnamen van Jan 
van der Wielen. Daar zijn ze hun verdere 
leven blijven wonen. Een markant gezin, 
dat daar leefde in alle vrijheid en dicht bij 
de natuur. In dit kwartaalboekje bevindt 
zich ook een interview, waarin het leven 
van dit gezin centraal staat. 
 
Uit het huwelijk van Harmen en Fijtje zijn 
6 kinderen geboren. Eén zoon is jong gestorven. Vrijgezellen Rut (1888-1967), 
Willem (1889-1945) en Mietje (1893-1971) bleven op de ouderlijke boerderij 
wonen. Hendricus (Drikus) (1891-1944) trok de wijde wereld in. Hij trouwde 
drie keer, actereenvolgens met Gijsberta Nagel, Hendrika van Zeeland en Mina 
Geertruida Koot. De jongste zoon van Harmen Fokken en Fijtje Eek was: 
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Mietje Fokken (1893-1971). 

 
Rut Fokken (1888-1967). 

 
Mietje Fokken (1893-1971). 

 
Drikus Fokken (1891-1944). 
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Vlnr: Jo Fokken-van Zomeren (1906-1976), 
Herman Fokken (geb 1928) en Jan Fokken 
(1898-1981). 

 
Laarderweg 52. Van 1927 tot 1937 bewoond 
door de familie Fokken. 

 
Voor “De Bijenkorf” Laarderweg 36. 
Vlnr: Herman Fokken, Rut Fokken, Johan 
Fokken, vader Jan Fokken en Wil Fokken. 

 
Jan Fokken (1898-1981). 
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VII Johannes (Jan) Fokken 
 Geb. Eemnes 4-1-1898, overl. Hilversum 25-12-1981  
 Trouwt Laren 10-8-1927 
 Johanna Adriana van Zomeren 
 Geb. Watergraafsmeer 31-3-1906, overl. Bussum 12-9-1976 
 
Uit dit huwelijk zijn 13 kinderen geboren. Jan is begonnen als klompenmaker, 
kreeg later een taxibedrijf en ging na de 2e Wereldoorlog werken bij het We-
genbouwbedrijf Hogenbirk. 
Het gezin woonde van 1927 tot 1937 op Laarderweg 52; van 1937 tot 1947 op 
Laarderweg 6 in de grote boerderij, die op 18 september 1947 door brand ver-
woest werd. Daarna is voor het gezin een woning gebouwd op Laarderweg 36 
(tegenwoordig Hasselaarlaan 10) grenzend aan het latere voetbalveld. Deze 
woning werd “De Bijenkorf”genoemd. 
 
Tot zover dit overzicht van de familie Fokken. Dank gaat uit naar Gérard 
Derks voor het materiaal betreffende de Soester Fokkings en naar Joke, Her-
man en Rut Fokken voor foto’s en verhalen betreffende de Eemnesser Fokkens. 
 
Voor op- en aanmerkingen kunt u terecht bij de samensteller. 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, 3755 CK Eemnes, 035-5389849 

 
De boerderij aan de Meentweg 109. (Foto: Van Agtmaal). 
Bij de kruiwagen: Rut Fokken (1888-1967), met mand Mietje Fokken (1893-1971) 


