
 HKE jaargang 29 133 

Interview met Herman en Rut Fokken 
 
De familie Fokken in Eemnes 
 

HENK van HEES 
 
 
Wanneer je goede vertellers wilt horen, moet je je licht opsteken bij de familie 
Fokken. De gebroeders Herman (geboren in 1928) en Rut (geboren in 1931) 
Fokken zitten nog boordevol met verhalen over de tijd van hun vader en hun 
grootvader. Ze wisten zoveel te vertellen dat het moeilijk was om een selectie te 
maken uit hun verhalen. Ze zijn zoons van Jan Fokken (1898-1981), die weer 
een zoon was van Harmen Fokken (1858-1923). Hier volgt een verwerking van 
hun verhalen. 
 
Grootvader Herman (Harmen) Fokken trouwde in 1885 met Fijtje Eek. Ze gin-
gen wonen in Eemnes. Eerst moeten ze gewoond hebben op Wakkerendijk 114, 
waar later Hendrik van Hees woonde. Ze noemden dat het Lage Huus omdat 
het zo diep ligt. En toen zijn ze naar de Meentweg 109 toegegaan. 
 

 
Rut Fokken (1888-1967) naast de oude boerderij Meentweg 109. Rechts het nieuwe huis. 
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Harmen Fokken was eerst boerenknecht. Later is hij voor zichzelf begonnen 
maar hij bleef evengoed nog bijwerken. Hij ging ook nog grasmaaien voor an-
dere boeren en slootwerken. 
Hij is op de Meentweg als een klein boertje begonnen. Eerst een stuk of 7 koei-
en later 10. Nog later zo’n 15 met nog wat jongvee. Met 2 of 3 boeren tegelijk 
hadden ze één paard.  
 
Grootvader Harmen was een klein gifkikkertje, een driftig kereltje. Bekend is 
het volgende verhaal van caféhouder Bertus Hilhorst. Toen Harmen eens werk-
te bij één van die hoge heren,  liepen daar struisvogels. Harmen en de mannen 
waar hij mee werkte, zijn onderweg een borrel gaan drinken. Toen hij een 
struisvogel zag werd Harmen overmoedig; hij zei: “Dat beestje zal ik eens aan 
zijn poot trekken”. Daarna is hij het hek over geklommen en ging die struisvo-
gel hem achterna en heeft hem gepakt. Hij wist niet meer hoe hij over het hek 
heen moest komen en hij heeft wel een paar weken kreupel gelopen. Overmoed 
had hij wel. Dit moet ergens in Hilversum gebeurd zijn. Harmen heeft ook wel 
eens die kanten van ’s-Graveland op gewerkt. Daar liepen ze dan met zo’n 
groepje mannen naar toe en dan werd er onderweg wel eens een borreltje ge-
dronken.  

 
Op de achtergrond de boerderij aan de Meentweg 109. 
vlnr: Jan Fokken Jr, Thea Vriezen, Jopie Fokken, Rut Fokken en Mietje Fokken. 
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Harmen is op een bijzondere manier aan zijn eind gekomen. Hij kwam uit het 
voorland met een voer hooi en hij was net in het mennegat en daar is hij neer-
gevallen. Hij lag daar te schuimbekken en een beetje te spartelen, hij draaide 
met zijn ogen en kon niks meer zeggen; toen hebben ze hem naar binnen ge-
bracht in de schaduw want het was wel warm, broeierig weer. Ze hebben hem 
daar in de donkere kamer gelegd en een dokter geraadpleegd. Die dacht dat 
Harmen getroffen was door een zonnesteek. Toen hebben ze voor 19 stuivers 
ijs gehaald in Hilversum bij een ijsfabriek, een hoop geld voor die tijd. Daar 
werden van die grote ijsstaven gemaakt o.a. voor de vissers in Huizen. Toen 
zijn ze met de hittenkar naar Hilversum geweest om die ijsstaven te halen. 
Voordat ze met de hittenkar thuis kwamen, had het al aardig gelekt. Toen 
kwam er één op het idee om een gat te graven in de grond en ze hebben daar 
een houten kist in gezet en daar het ijs in gedaan. Die dokter had gezegd dat ze 
steeds maar ijs op zijn hoofd moesten leggen. Zijn dochter Mietje heeft hem 
steeds bijgestaan en ijs op zijn hoofd gelegd. Maar dat hielp niet en hij is toch 
dood gegaan. Achteraf denkt kleinzoon Rut dat die man helemaal geen zonne-
steek heeft gehad maar een hersenbloeding. Daar wezen de symptomen op.  
 
Grootmoeder Fijtje Eek was een heel rustig mensje. Zij en haar man Harmen 

 
Kevelaer: met kerkboeken in de hand in de rechter rij Willem Fokken (voor) en Jan Hilhorst 
(achter). 
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kregen zes  kinderen. Eén zoon is jong gestorven. Hier komen achtereenvol-
gens de andere kinderen aan de orde: Willem (1889-1945), Rut (1888-1967), 
Drikus (1891-1944), Mietje (1893-1971) en Jan (1898-1981). 
 
Willem Fokken (1889-1945)  
Ome Willem Fokken ging op feesten en partijen vaak voordrachten doen met 
Jan Hilhorst, de postbode. Hij had van die mooie teksten, waar hij ze vandaan 
haalde mag Joost weten. Hij kende ze allemaal uit zijn hoofd. Hij hield van een 
lolletje, ging vaak met Jan Hilhorst naar Amsterdam en ging daar een beetje 
aan de draai. Speciale kleding hadden ze dan: veel te korte broeken, hoed op en 
dan voordrachten doen! En dan stonden ze b.v. op de Dam en gingen ze zo naar 
de lucht staan kijken en op het laatst stonden heel veel mensen met ze te kijken 
maar er was niets te zien natuurlijk. Jan Hilhorst kon je van verre aan horen ko-
men als je op de boerderij van Fokken op de Meentweg was. Hij riep dan: “Eh 
poe!”’ 
 
Er was hier een visclub, “Klein maar dap-
per”, daar waren ome Rut en Ome Willem 
allebei lid van. Henk Eek, Gijs Roodhart en 
Jakkie Elders o.a. ook. Ome Willem taande 
altijd die netten. Ze hadden schakels en ook 
een zege. Dan gingen ze één of twee keer per 
jaar met die zege door de Hokkewaai heen. 
Dan werd hij uitgezet en dan konden ze zo in 
één ruk het grootste deel van die vis uit die 
waai trekken. Daar had je wel 12 of 13 man 
voor nodig om dat te doen.  
Willem was ook veel in de polder aan de 
gang met sloten, buitenklussen. Hij heeft ook 
nog bij de electra gewerkt, in palen geklom-
men. Bij nettenbouw heeft hij ook nog ge-
werkt. 
 
Neef Rut vertelt:”Met ome Willem hadden 
we onze eigen methodes van vissen. In de 
oorlog gingen  wij bij donker met Jan Logt, 
een evacué, uit Arnhem vandaan, met de 
schakels de polder in en dan gingen we vis-
sen. Overdag schoten ze je neer als je in de 
polder moest wezen. De zoeklichten schenen 
zo over de polder heen en als ze in de buurt 
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kwamen, zeiden ze:”Duiken!” Dan zat je weer laag. Dan was er één aan de ene 
kant van de wetering en  gooiden we met een steen dat touw over en kon hij zo 
dat net naar zich toetrekken en zo zette je dan vier schakels achter elkaar waar-
na je ging plonsen met stukken hout en dan vloog die vis in het net en haalde je 
steeds de achterste schakel weer op en die zette je weer naar voren toe. En zo-
doende hadden we aardig wat vis te pakken en dan hadden we bij de boerderij 
voor in de polder (in het voorland, dat liep dood tegen de dijk aan) gaas gezet. 
De vis die we teveel hadden, gooiden we daar in die sloot. Dus als we zin in vis 
hadden dan konden we die hier uit dat stukkie halen; dan hoefden we niet iede-
re keer weer te veld om te gaan vissen. In de tijd dat de zeelt ging rijden, kon je 
hier heel veel zeelt vangen, wel 80 soms , hoor!”  
 
“Als we met de schakels door de Hokkewaai waren gegaan,  dan hadden we 
een zooi vis en dat ging allemaal mee en dat werd allemaal in gelijke porties 
verdeeld en dan stond er één met de rug  naar je toe en riep een ander:”Voor 
wie is die!”en dan antwoordde de omgedraaide persoon b.v. “Voor Willem” of  
“Voor Evert van Wegen van het café”.  
 
 Ome Willem zat ook bij de ondergrondse. Herman: “Hij had een functie bij de 
ondergrondse. Hij deed iets met berichten of zo. Hij is omgekomen aan het 
eind van de oorlog. Hij was aan het werk in de polder maar hij was nog te laat 
bezig; hij moest om 20.00 uur binnen zijn. Het was spertijd. 
Hij had van de dijk gekeken want hij moest de pinken tellen. Toen miste hij er 
nog één en daarom is hij de polder in 
gegaan. In die tijd waren de Duitsers 
erg fel: als er iemand in de polder liep 
dan schoten ze erop. Zodoende heb-
ben ze Willem een paar keer door zijn 
maag heen geschoten. Toen is hij nog 
een heel stuk door het weiland hele-
maal weggekropen in het riet en zo-
doende kwam hij niet thuis. In de och-
tend zijn ze hem gaan zoeken en toen 
hebben ze hem gevonden. Zijn handen 
vol gras getrokken.”  
 
Wat Willem bij de ondergrondse ge-
daan heeft, was allemaal geheim. Wij 
wisten niet allemaal precies wat er ge-
beurde. Hij zorgde ’s avonds altijd 
voor electriciteit. Dan had hij van die 

 
Rut Fokken en zijn hond doen een middagdut-
je aan de dijk. 
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apparaten van de oude Kees Hoofd om in een paal te klimmen. De weg moest 
vrij zijn, zodat er niemand in de buurt was, en dan ging hij gauw verbinding 
maken. Dan hadden ze binnen weer licht. De rest moest allemaal verduisterd 
zijn. Hij had van die voetklemmen om in de electriciteitspalen te klimmen. Met 
een stukkie draad kon hij zo een verbinding maken. 
 
Willem was een echte polderman. Hij kon aan een kievit zien hoeveel eieren of 
die had. Dat kon hij zien aan het vliegen. Een kievit die vier eieren heeft, gaat 
heel laag vliegen met hele kalme klapjes en die gaat niet zo ver bij zijn nest 
vandaan maar een kievit, die drie eieren heeft, gaat iets verder; een kievit die 
twee eieren heeft nog verder en een kievit die één ei heeft, gaat  nog verder 
weg. En dan dalen ze en lopen ze een beetje kris-kras. En dan zei Willem b.v.: 
“Die heeft vuile eieren”. Hij had het nest zo te pakken, nam er eieren uit; hield 
ze op zijn hand in de sloot  en zei: “kijk die gaan op z’n kop staan; die zijn be-
broed”. Dat zag hij allemaal; hij was heel erg slim wat dat betreft. Als er een 
kievitsnestje zat, dan vond hij dat, hoor! Willem was een hele lange kerel dus 
hij kon ver kijken. Als klein mannetje mocht neef Rut vaak met hem mee. Dan 
ging hij strikken zetten in het bos daar achter zijn huis en schieten. Jan Hilhorst 
en Jan van der Zwaan waren er ook vaak bij. Ze hadden wel een vergunning 
voor schadelijk wild. Maar ja, als je een geweer hebt en er loopt een haas dan 
werd er ook op los geknald.  Hij is begraven op Bevrijdingsdag 1945. Rut: “De 
dag nadat Ome Willem is neergeschoten, gingen wij er ’s avonds nog heen; 
toen was het nog niet eens 20.00 uur; ik ging met mijn broer Jan en toen liepen 
we op de Meentweg en toen sprongen de stukken steen uit de weg vandaan 
want de Duitsers schoten op ons. Toen zijn we achterdoor gegaan, helemaal 
over de driesten over de sloten, zo zijn we naar de boerderij op Meentweg 109 
gegaan. Die Duitsers waren in die tijd, vlak voor de bevrijding, helemaal wild; 
alles wat bewoog, daar schoten ze op.”  
 
Rut Fokken (1888-1967) 
Oom Willem en Rut gingen veel naar 
het Bos van Blaauw in ’s-Graveland. 
Hout hakken en bomen rooien en dat 
soort werk. Dan gingen ze ’s morgens 
al rond 4.00 uur van huis. Eerst was 
het lopen naar ’s-Graveland en toen 
hebben ze gespaard voor een fiets 
maar daar zat nog geen bagagedrager 
op; dus dan ging eerst de ene een kilo-
meter fietsen terwijl de ander er naast 
moest hardlopen en dan gooide de ene 

 
Rut Fokken (1888-1967) op weg naar Valken-
burg naast de motor van neef Rut. 
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zijn fiets op de grond waarna de ander dan mocht fietsen en zo ging het maar 
door tot ‘s-Graveland. ’s Avonds deden ze hetzelfde werkje weer. 
 
Ome Rut was een komiek; hij kon goed zingen! Hij zong altijd: “De boom 
stond in de aarde”. Als er een feestje was met een borreltje op dan begon hij te 
zingen. Dat duurde wel 20 minuten: van de boom naar de tak, van de tak naar 
de twijg, van de twijg naar het blad en zo ging het maar door. Hij was tekstvast. 
Hij kon ook verschrikkelijk goed rekenen. Hij heeft gewerkt bij de Melkfabriek 
in Blaricum en daar heeft hij zelfs een directiebaan kunnen krijgen. Hij heeft 
daar gewerkt op kantoor maar hij was geen man voor binnen, hij was een echte 
buitenman.  
 
Rut is in Eemnes ook een tijdlang gemeenteraadslid geweest voor de Rooms 
Katholieke Staatspartij. Daar kon hij thuis uitgebreid over vertellen: dan ging 
zijn stoel achterover op twee poten en ging hij tegen de zijkant aan hangen met 
zijn peuk in de mond, waarvan hij het laatste stukje meestal opat. Rut pruimde, 
hij rookte en had een pijp. In de oorlog werd er bij huis tabak gezaaid en ver-
bouwd. Lammert Elders kwam vaak, de vader van Jaap Spin, de vuilnisman, en 
dan zaten ze allerlei verhalen te vertellen. Ze zaten te pruimen en soms zeiden 
ze tegen neef Rut: “Haal effe een paar blaadjes tabak”. Dan moest Rut de on-

 
Met helm: Rut Fokken (1888-1967) met links daarvan de jonge Rut Fokken. 
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derste bladeren eraf trekken en kreeg Lammert een paar bladen en oom Rut en 
dan zaten ze allebei te pruimen en te spuigen tegen de kachel aan. Daarom 
vond neef Rut het zo mooi om daar te zijn. Ze hadden zand op de vloer; pas 
veel later is er een kleed gekomen. En als ze zaten te eten en het was zomer dan 
stond de deur open en liepen de kippen zo de kamer in en wat er van het eten 
over was, dat kregen de kippen. Zo leefden ze, heel eenvoudig en heel dicht bij 
de natuur. 
 
Rut was ook bijenhouder. Hij had een heleboel korven met bijen aan de noord-
kant van de boerderij staan. Hij is een keer zo gestoken dat hij een hele zondag-
middag in het gras gelegen heeft in de boomgaard. Hij had zo’n 60 à 70 steken 
opgelopen. Hij was van de kaart geraakt en heeft in de boomgaard zijn roes uit 
liggen slapen. In de regel kon hij verder heel goed met zijn bijen overweg. 
 
Ome Rut is met neef Rut een keer mee geweest naar Valkenburg, achter op de 
motor. Rut vertelt: “Hij was toen al zeventig maar wou het toch een keer zien. 
Wij hadden kennissen in Valkenburg en oom Rut was daar ook welkom. On-
derweg vond ik op een gegeven moment dat het niet lekker ging; ik voelde die 
motor zo raar. En ik stopte en toen zat ome Rut zo half te slapen tegen mijn 
rug. Hij zou er vanaf vallen, hè. We waren bij Eindhoven in de buurt en gingen 
in de berm zitten. Ik zei: “Ga eerst maar een poosje slapen”. Toen heeft hij daar 
anderhalf uur liggen slapen. Hij stond altijd rond zes uur op om de koeien te 
melken en was ’s middags gewend even een slaapje te doen achter de dijk. 
Daarna zijn we doorgereden tot Valkenburg en toen bleef hij goed wakker. Ik 
ben ook nog met hem in Duitsland en België geweest en hij had niet eens een 
paspoort. We zijn daar ook nog eens naar een kroeg geweest. Ome Rut had al-
lemaal van dat witte haar. Iedereen keek naar die man en hij maar praten als 
Brugman; praten dat deed hij graag. Toen zei ik tegen die cafébezoekers: “Dat 
is een kunstschilder”. Dat was raak! Van die kreeg hij een borrel en van die! 
Daar ging hij toen ook zijn lied “De boom stond in de aarde”zingen, begeleid 
door een bandje. Dat was wat! Ze stonden op de tafel! 
Ome Rut is nog gestorven op Meentweg 109. Neef Jan Fokken, zoon van broer 
Jan had samen met zijn vrouw Drina een woning laten bouwen voor de oude 
boerderij. Daar is Rut gestorven. Het oude pand was een heel grote platte boer-
derij. Bij slecht weer en zware windstoten is boven de deur en keer een heel 
stuk riet eruit gevlogen. Als ze in bed lagen, kon je zo naar buiten kijken. Ze la-
gen altijd fris. Zomer en winter. 
 
Drikus Fokken (1891-1944) 
 Ome Drikus is volgens de verhalen naar Engeland geweest want hij zat o.a. in 
antiek. Daar handelde hij in. Later heeft hij een koffiehuis gekocht in Amster-
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dam. Je kon er ook bier drinken en er 
stond een biljart, een snooker. Hij was 
al jong weg uit Eemnes want hij hield 
niet van het boerenbedrijf. Hij liep 
graag in zijn goeie pakkie met zijn 
strikkie om. Hij had een mooie Fon-
gers-fiets. Hij had altijd hele speciale 
kleding aan met witte sloffies over 
zijn schoenen heen. Het was een echte 
dandy. In Engeland heeft hij wel geld 
verdiend. Daar ging hij naar toe om 
spullen op te kopen, kasten e.d. Later 
heeft hij kanker gekregen en in 1944 
is hij overleden, 53 jaar oud. Hij is 
drie keer getrouwd geweest. Hij was 
een buitenbeentje in de familie. 
 
Mietje Fokken (1893-1971) 
Tante Mietje was een heel goed mens-
je, ze moest voor iedereen zorgen en 
was de leidster in huis; het ging alle-
maal op haar manier op z’n boeren-
fluitjes. Ze maakte altijd zelf haar kle-

ren en had een hondenkar. Ze is nooit getrouwd net als haar broers Willem en 
Rut. Haar moeder had op haar sterfbed gezegd: “Jongens, trouw maar nooit, 
blijf maar bij elkaar want dan heb je ’t het beste”. Dat vertelde tante Mie altijd. 
Hun enige uitje was toen de bedevaart naar Kevelaer. Met o.a. Mietje van Lu-
men Eek, hun nicht, die later met Peel v.d. Tweel trouwde. Op een gegeven 
moment heeft ze een blind oog gekregen. Rut vertelt dat hij zich dat nog heel 
goed herinnert: “Ik was er bij. Ik was achter met vee aan de gang. Zij was op de 
deel aan het hout hakken. De pinken liepen nog buiten, het was in het najaar. 
Ze was aan het planken hakken. Toen is er een stuk hout precies met de punt in 
haar oog gekomen. Ik hoorde een schreeuw. Ik ging kijken. “Een hout tegen 
mijn oog aan gehad”, zei ze. Ze drukte er met een smerige doek tegenaan. Ik 
zei: “Je moet er niet tegen aan drukken”. Het was blauw en het oogvocht liep al 
over haar wang heen. Het hele oog was al leeg. Toen moest er een dokter bij 
komen. Mevrouw Van Middelaar heeft een dokter gebeld. Mie is naar het zie-
kenhuis gegaan. Daar is het dichtgenaaid maar het oog bleek helemaal blind te 
zijn. Dit ongeluk moet gebeurd zijn rond 1955. Als ik vrij was, hielp ik daar 
vaak. Als ome Rut ziek was, hij was zwak op het laatst, dan hielp ik. Hij wilde 
zijn laatste paar koeien niet wegdoen. Dan ging ik ze melken.” 

 
Drikus Fokken (1891-1944) 
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Ze heeft ook eens een vleesboom gehad. Bij de boerderij  kwam een professor 
uit Amsterdam ook vaak schilderen en appels halen. Die zei eens dat het niet 
goed ging met Mietje en dat ze naar het ziekenhuis moest omdat ze anders 
dood zou bloeden. Toen is ze aan de vleesboom geopereerd. Er kwamen nog 
meer kunstschilders op de boerderij van Rut en Mietje zoals de heer Knip uit 
Blaricum, Sterre de Jong, en Frans Langeveld. De heer Knip was een heel def-
tig mannetje met een mooie plusfour en een hoedje op; die man was er vaak de 
hele dag; dan had hij het gewoon naar zijn zin. Die kunstschilders bleven ook 
altijd mee-eten. Ze hielden van het vrijgevochten leven aan de Meentweg en 
van die mensen, die zo dicht bij de natuur stonden. 
 
Onze broer Jan en zijn vrouw Drina hebben op een gegeven moment de boer-
derij gekocht. Jan stopte toen met varen en combineerde het boerenwerk met 
een baan bij Philips. Toen heeft  Jan in 1960 een nieuw huis voor de boerderij 
neergezet en een aantal jaren later moest de oude boerderij afgebroken worden. 
Rut en Mietje hebben nog in het nieuwe huis gewoond maar ze hadden het daar 
helemaal niet naar hun zin. Het was allemaal zo netjes wit betegeld. Ome Rut 
kon niet met zijn klompen in de keuken lopen. In 1967 is ome Rut overleden en 

 
Vlnr: Martha van Middelaar, Mietje Fokken en Jopie Fokken. 
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daarna is tante Mie naar De Waag gegaan. Daar had ze het ook niet naar haar 
zin. Ze heeft er niet lang gewoond. In 1971 is ze daar overleden 
 
Begin jaren zeventig heeft Jan de boel verkocht waarna hij een winkel in Bra-
bant is begonnen 
 
Jan Fokken (1898-1981) 
Vader Jan Fokken was de jongste in het gezin. Hij was ook geen echte boer. 
Hij begon al vrij jong als klompenmaker. Hij had het een paar keer gezien bij 
een klompenmaker en heeft het zichzelf toen aangeleerd. Wat hij zag, kon hij 
onmiddellijk; hij was technisch zeer goed. Thuis op de boerderij is hij toen be-
gonnen met klompen. Dat heeft hij verscheidene jaren gedaan. Al vrij vroeg is 
hij met taxirijden begonnen. Hij ging veel met Goos Hagen om. Daar is de be-
langstelling voor de auto’s door gekomen. Eerst reed hij een Gentler, een hele 
kleine Amerikaan. Later een grotere. En ook een Great Page, een 8-persoons 
auto. Met drie auto’s runde hij zijn taxibedrijf. Op een gegeven moment werd 
hem gevraagd om schoolkinderen, die ver van school woonden, te rijden. Toen 
heeft hij een busje genomen waar zo’n 15 à 20 kinderen in konden. Hij heeft 
pastoor Müter heel vaak gereden. Elke zaterdag ging hij met boeren naar de 
veemarkt in Utrecht. Peel v.d. Tweel ging ook vaak mee. 
 
Hij reed ook wel groepen zoals het mannenkoor van de R.K. kerk in Eemnes.. 
Eén keer ging het fout. De bus stond op een pont. De pontbaas hoorde de pont 
te blokkeren zodat de voertuigen er niet af  konden rollen. Dat had hij vergeten. 
Toen de pont ging bewegen, gleed de bus eraf en donderde in het water. Alles 
liep goed af.  
 
Er waren ook mannen, die voor hem op de taxi’s reden zoals zijn zwager Wil-
lem van Zomeren, Willem Bijstra en Karel van Vliet. Vader Jan had genoeg 
werk. Dat ging zo door tot de Tweede Wereldoorlog. In de loop van de oorlog 
moest je de auto’s inleveren. Toen heeft hij er nog één achtergehouden, alle 
wielen eraf gehaald en van alles eraf gesloopt. We hadden bij het huis een 
schuur en daar kon het restant in staan. Maar ze kwamen toch controleren en 
binnen 14 dagen moest de wagen weer compleet zijn.  
 
Onze vader heeft in de oorlog nog twee maanden in de gevangenis gezeten in 
Vught omdat hij voor bepaalde mensen vlees vervoerd had. Dat kochten ze dan 
ergens en dan zorgde hij voor vervoer. Toen is hij aangehouden door de CCD. 
(Crisis Controle Dienst). 
 
Net na de oorlog heeft hij van de heer Schoonderbeek van de uitgeverij een A-
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fordje overgenomen uit 1931. Daar zette hij zijn taxibedrijf toen weer mee 
voort. Herman haalde in die tijd zijn rijbewijs (1946) en hielp zijn vader met 
taxirijden. Eén van de moeilijkste ritten, die hij onthouden heeft, was met Vol-
werk, indertijd politieman in Eemnes. Zijn vader lag op sterven bij Gorcum er-
gens. Het vroor zo’n 13 graden. Herman:”In de avond moest ik naar Gorcum 
met de A-Ford. Er zat geen verwarming in; koud, koud! Door de treeplanken 
kon je zo naar buiten kijken. De wind waaide zo je broekspijpen in. Je kon het 
stuur nauwelijks vasthouden. Ik moest twee uur wachten voor dat huis in Gor-
cum. Ik mocht niet binnenkomen. Daarna zijn we in sneeuwstorm weer terug-
gereden.” 
 
De oorlog heeft vader overbrugd met klompenmaken en massieve banden ma-
ken voor de fietsen. Hij maakte klompen en ruilde dat voor tarwe en spek e.d. 
Moeder ging dan soms met een hele rits klompen aan het fietsstuur en achterop 
richting Staphorst. Herman is nog wel eens mee geweest. Ze ruilde de klompen 
voor voedsel. 

 
Vlnr: Mietje Fokken (1893-1971), Herman Fokken (geb. 1928) en Rut Fokken (1888-1967) bij de 
boerderij Meentweg 109. 
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Jan Fokken heeft zijn vrouw Johanna (Jo) van Zomeren leren kennen op de La-
rense kermis. Ze woonde toen in Laren. Haar vader was machinist op “De 
Gooise moordenaar”en had een rijwielzaak in Laren op de Korte Pijlsteeg. Ze 
zijn getrouwd in 1927 en zijn daarna gaan wonen op Laarderweg 52 in Eemnes 
(later Breunesse). Naast het huis was mooie ruimte voor de 3 auto’s. Op een 
keer wilde moeder ook eens gaan rijden. Ze nam de kleine auto, ging achteruit 
en reed pardoes de sloot in naast de Laarderweg. Het gezin heeft daar gewoond 
tot 1937. Rut was niet blij met de verhuizing omdat hij zijn kippen kwijtraakte. 
Ze zijn toen verhuisd naar Laarderweg 6 de grote oude boerderij op de hoek 
van de Meentweg en de Laarderweg. Ze zaten helemaal voor in het huis. Links 
was de klompenmakerij en dan had je een grote keuken en dan had je de kamer 
en dan nog wat slaapkamers. Er woonden samen met het gezin vier families in 
het pand: Henk van den Berg, Van Zuilen en een joodse familie, die achter 
woonde. Die man handelde in schapenvlees en schapenwol.  
 
Na de oorlog, toen de jood uit het huis was, had vader Jan aan de achterkant 
ook nog een garage. Daar is Herman nog eens uitgereden met een heel stel jon-
gens. Joyriding. Herman was toen een jaar of 16. Hij wilde stiekem een ritje 
maken met de auto van vader Fokken. Er waren wel tien kinderen die mee wil-

 
Jan Fokken (1898-1981) als klompenmaker. 
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den o.a. broer Rut, die 12 jaar was. Herman reed eerst de hele Wakkerendijk af 
en terug en ging daarna ook nog eens de Meentweg op en neer. Vervolgens 
heeft hij de auto weer netjes teruggezet. Hij werd wel verraden door de buren. 
Rut was de enige die straf kreeg: een pak slaag.  
Op 18 september 1947 is de oude boerderij op de hoek van de Laarderweg en 
de Meentweg verbrand. Herman werkte toen in Laren in een garage en Rut 
werkte bij Campman op de weverij. Vader Jan had al een baas gezocht voor 
Rut van school af was. Herman: “De brand is als volgt ontstaan: broer Wil wil-
de water gooien op de vuurplaats (het oude smidsvuur want vroeger was in dit 
huis een smederij); de oude smederij werd toen gebruikt als klompenmakerij. 
Op de plaats ven het vuur stond een groot houtfornuis. Wil dacht dat hij water 
bij het vuur in het fornuis deed maar het was benzine en toen ontstond de 
brand. Rut: “Daar weet ik helemaal niets van, van Wil met benzine. Ik weet 
wel: toen ik om 12.00 uur bij Campman vandaan kwam om thuis te eten toen 
stond mijn moeder aan de straat met 
de koekenpan en een bord vol pannen-
koeken. Dat was het enige wat ze had 
meegenomen toen de brand ontstond. 
Ik denk dat er een vonk van het vuur 
in het riet gekomen is toen moeder 
aan het bakken was”.  
 
Na de brand ging het gezin Fokken 
tijdelijk wonen bij tante Mie en ome 
Rut op de boerderij Meentweg 109. 
Ze zijn daar goed opgevangen. De ge-
meente Eemnes zou voor het gezin 
een huis bouwen. Er werd een stukje 
grond gekocht van Willem van Ha-
mersveld. Het heeft maanden geduurd 
voor alles rond was en een huis ge-
bouwd kon worden op Laarderweg 
36, vlakbij de tegenwoordige Hilt. 
Bertus Groen werd toen beschouwd 
als de architect van het huis. Er zaten 
verschillende fouten in de tekening. 
Er zat geen rookkanaal in zodat er 
geen kachel geplaatst kon worden, er 
waren geen dakgoten en er was geen 
badkamer. Dat betekende dat er 
meteen allerlei veranderingen moes-

 
Rut en Joke Fokken voor de woning aan de 
Laarderweg 52. Op de achtergrond de bus van 
Jan Fokken. 
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ten worden aangebracht. Het gezin moest met 13 kinderen in dat huis. Het was 
eigenlijk veel te klein. Moeder Fokken noemde het huis “De Bijenkorf”omdat 
ze er met zoveel kinderen in zaten. Vader Fokken schilderde het naambord. Pas 
in 1948 kon de verhuizing plaatsvinden; het had allemaal erg lang geduurd.  
 
Jan Fokken is op een gegeven moment gestopt met het taxirijden. Na de brand 
heeft hij zich ook niet meer beziggehouden met klompenmaken omdat al het 
gereedschap was verbrand. Hij is bij Hogenbirk gaan werken als chauffeur. La-
ter kwam hij maar één keer per week thuis omdat hij moest helpen bij de we-
genaanleg in de Noord-Oostpolder. Daar reed hij op grote vrachtwagens. Tot 
circa 1965 is hij blijven werken bij Hogenbirk. Nadat hij daar gestopt was, ging 
hij hier en daar nog schilderen of gereedschap slijpen. 
 
Jan Fokken was muzikaal. Hij kon viool en trompet spelen. Hij was eerste pis-
tonist van de Muziekvereniging in Baarn. Voor de oorlog was hij lid van de 
Eemnesser Muziekvereniging “De Eendracht”. Die repeteerde altijd op de plek 
waar nu Garage Koot is. De heer Mooij was de dirigent. Vader Fokken gaf 
thuis ook les op de piston en de trompet. Nadat de Eemnesser Muziekvereni-
ging was opgeheven, is vader lid geworden van de Baarnse vereniging. 
Hij kon goed zwemmen en heel goed schaatsen. Hij maakte zelf schaatsen en 
had een apparaat gemaakt om schaatsen te slijpen. Rut heeft nog uren staan 
draaien om de motor mee te helpen bij het schaatsen slijpen. Later is dat wel 
veranderd.  
 
Vader Jan Fokken is overleden in 1981. Moeder was al overleden in 1976. 
Tot zover het verhaal van een markante Eemnesser familie. 
 
Herman en Rut Fokken, bedankt voor alle verhalen die jullie wilden vertellen. 
Ze geven een goed beeld van een bijzonder stukje Eemnes. 


