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EEN BOERDERIJ IN MUIDEN 

 

Ik ben geboren op 6 mei 1928 in Muiden, in de Noordpolder, vlakbij de voormali-

ge Zuiderzee, in een boerderij met uitzicht op het Muiderslot. Mijn ouders waren 

Laurentius (Rens) Jonkman en Maria (Mietje) van Dijk. Ik was de tweede van vijf 

kinderen. Boven mij was zus Cilia en na mij kwamen zus Nel, broer Rens en zus 

Rie, die later met Kees Stalenhoef uit Eemnes is getrouwd. Mijn ouders huurden de 

boerderij van Petronella Jonkman (zus van mijn vader) en haar man Bernard Rui-

ter. Het bedrijf van mijn ouders was voor die tijd groot: 24 koeien,een stel pinkies 

en kalveren en dan ook nog varkens en schapen. We hadden 25 hectare grond. 

Daarvan huurden we 12 hectare van de Vituskerk in Hilversum.  

De rest was van ons zelf. Vader had volop werk aan dit bedrijf. Hij deed nog alles 

met de hand. Daarom moesten wij, zo gauw het kon meehelpen. Toen ik onge-

veer acht jaar oud was, kon ik al melken. Dat was toen heel gewoon. Als je niet 

hoefde te melken dan moest je achter de koeien zitten en dan zat je te breien. Je 

was altijd bezig.  

 

 

SCHOOLTIJD 

 

Wanneer je langs de boerderij Wakkerendijk 176 fietst, kun je het 

geluk hebben dat je een glimp opvangt van de laatste boerin aan 

onze Wakkerendijk: Mien Elders-Jonkman. Met haar schort voor, 

haar klompen aan, altijd in de weer met harken, vegen of met haar 

dieren.  Dit interview is een nadere kennismaking met Mien, de 

vrouw, die al 85 jaar lang met hart en ziel vergroeid is met het leven 

op de boerderij! Terwijl de regen tegen de ruiten sloeg, vertelde 

Mien me over haar leven, gezeten in haar keuken bij de houtkachel. 

Haar verhaal begint in Muiden.  

DE LAATSTE BOERIN AAN DE WAKKERENDIJK IN EEMNES 
 

INTERVIEW MET MIEN ELDERS-JONKMAN 
 

HENK VAN HEES 
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Mien heeft van haar zesde tot haar veertiende jaar op de katholieke lagere school 

in Muiden gezeten. Een kwartier lopen van de boerderij. Ze was linkshandig en 

zal nooit vergeten hoe er strijd geleverd is om haar rechtshandig te maken. Eindre-

sultaat volgens Mien: “Wat ze erin getimmerd hebben, doe ik rechts en de rest 

doe ik links”. Buiten de school om had ze weinig vertier. Er moest op de boerderij 

geholpen worden en er was geen geld voor uitgaan. Voor de kinderen was er zelfs 

geen schoolreisje omdat vader Jonkman daar geen geld aan wilde uitgeven. Ver-

tier werd rond het huis gezocht zoals schaatsen in de wintertijd. Eén keer per jaar 

gingen ze naar Oud Valkeveen, dat was ver weg! 

 

 

Gerrit Elders (1873-1962) en zijn vrouw Cornelia Groen (1886-1961), de schoonouders van Mien Jonk-
man voor hun boerderij Wakkerendijk 176. Foto 1928. 
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THUIS WERKEN OP DE BOERDERIJ 

 

Mien heeft de achtste klas doorlopen. Maar zo gauw ze 14 werd, ging ze van 

school af. Zuster Rosalie vond dat het voor boerenmeisjes niet nodig was om door 

te leren; die moesten maar gaan werken. Mien zegt hier zelf over: 

Mijn vader vond dat doorleren ook helemaal niks. Ik vond het ook wel best. Ik 

vroeg me af wat je kon worden als je had doorgeleerd. Ik was altijd eerste of twee-

de van de klas”.  

 

Dus na school ging ik thuis werken. Toen mijn oudste zus en ik van school af kwa-

De boerderij in de Noordpolder in Muiden, waarop Mien Jonkman in 1928 is geboren. Op deze foto 
van ca. 1935 staat moeder Mietje Jonkman-van Dijk met zoontje Rens. 
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men, moest onze knecht weg en moesten wij zijn werk doen. Het werk was voor 

ons zwaar want we deden van alles en nog wat maar daar werd niet naar ge-

vraagd. Het moest gewoon gebeuren en je deed wat je ouders zeiden. Ik ben thuis 

blijven werken tot ik ging trouwen en toen was ik 26. Zo af en toe hielp ik iemand 

anders en dan was er nog iets bijzonders: Ik mocht de katholieke kerk van Muiden 

en de pastorie schoonmaken! Dat deed ik eens in de drie weken met nog een 

meisje. Dat vond ik heel leuk! Weer eens wat anders: banken poetsen, vloeren 

dweilen. Vrijwillig. Je kreeg er niks voor, ook geen koffie. Je ging maar door en als 

we klaar waren, gingen we naar huis.  

 

Ik moest altijd hetzelfde doen op de boerderij. Ik stond om 5 uur op om te mel-

ken, met de hand! Ik deed al het werk zoals voeren etc. Samen met mijn zus of al-

leen. In die tijd veranderde het boerenbedrijf niet. Jarenlang hebben we dezelfde 

drie machines gehad. Mijn oudste zus werkte met de machines. Zij was ook gek 

op paardrijden. Ik was bang voor het paard want hij had me een keer geslagen. 

Die knol die beet mij maar haar niet. Ook moesten we een keer bij de schapen  

kijken of ze moesten lammeren; ik moest de looplamp vasthouden en mijn vader 

zou kijken welk schaap er moest lammeren, die nacht. Toen ben ik onder stroom 

gekomen; vader trok gelukkig de stekker er gauw uit. Sindsdien durf ik ook geen 

knoppie van de stroom schoon te maken.  

Tweemaal in een winter mochten we uit. Vader vond het maar niets maar van 

moeder mocht het wel. We gingen naar de toneelvereniging in Muiden die dan 

een toneelstuk opvoerde. Daarna was er dansen. We waren nooit op dansen ge-

weest maar we schommelden maar mee! 

 

 

TWEEDE WERELDOORLOG 

 

De oorlogstijd was een enerverende tijd. Aan het begin van de oorlog is er gepro-

beerd om de Noordpolder onder water te zetten om zo de Duitse bezetter tegen 

te houden. Mien: 
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Toen moest de boel onder water en moesten de paarden gevangen worden, om ze 

weg te brengen. Daarbij is een paard tegen moeder opgesprongen en daardoor 

heeft ze zowat een jaar in Utrecht in het ziekenhuis gelegen voor haar ogen. Ze 

had ook van alles en nog wat opgelopen. Toen moesten wij naar onze tantes toe.  

De polder moest in de meidagen van 1940 onder water maar we wisten niet dat er 

één van het Waterschap ook NSB’er was. Vader gooide de bledden eruit omdat de 

polder moest onderlopen waarna die NSB’er de bledden aan het eind van ons land 

er weer in gooide zodat de polder niet onder kon lopen. Het liep wel wat onder 

maar nooit zo hoog als in de andere polders. Na jaren kwamen we er achter dat 

die man van het Waterschap dat gedaan had.  

In het begin waren er twee joodse onderduikers op de boerderij en later werden er 

Het gezin Jonkman. Staande v.l.n.r. Rie, Rens en Nel. Zittend v.l.n.r. Cilia, vader Rens Jonkman (1895-
1974), moeder Mietje Jonkman-van Dijk (1900-1967) en Mien. Foto van 5 oktober 1950 t.g.v. het 25-
jarig huwelijksfeest van de ouders.  
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een stuk of zes Duitse soldaten ingekwartierd. Zolang dat ook boerenjongens wa-

ren, ging het er gemoedelijk aan toe. Toen er militairen kwamen, die het boerenle-

ven niet kenden, werd het fanatieker. Op 6 mei 1943 is vlakbij de boerderij een 

Engelse bommenwerper met zeven bemanningsleden neergestort.  

Verspreid door de polder lagen lijken van Engelsen, die op het laatste moment uit 

het vliegtuig waren gesprongen. Mien vertelde ook nog dat er eens een koe gejat 

is door hongerige Duitsers. Vader wilde er achteraan gaan maar moeder hield hem 

tegen. Ook moesten ze van hogerhand koren gaan verbouwen waar ze helemaal 

geen verstand van hadden.  

EEMNES 

 

Op een levendige manier vertelt Mien hoe ze in Eemnes terecht is gekomen. Er 

waren duidelijke familiebanden met Eemnes. Zowel van de kant van haar vader 

als van haar moeder. In haar jeugd ging haar vader altijd zijn paarden kopen bij 

Mien Jonkman melkt de koeien in de Noordpolder te Muiden. Foto 1952. 
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Teus van Klooster van de Sukerkist op Wakkerendijk 116, de vader van Rut en To-

nie. Teus was een achterneef van Cecilia Woutera van Klooster, de moeder van de 

vader van Mien. 

De moeder van Mien, Mietje van Dijk, was één van de 17 kinderen van Gerrit van 

Dijk en Wilhelmina Alders uit Naarden. Twee van haar zussen woonden in Eem-

nes: Mien, die getrouwd was met Jan van Eijden woonde op Meentweg 55 en Co 

van Dijk, die getrouwd was met Kees Eek, woonde op Meentweg 67. Familiebe-

zoekjes waren de enige uitjes in die tijd en zodoende had Mien Eemnes al op 

jeugdige leeftijd leren kennen. Maar in september 1947 gebeurde er iets heel bij-

zonders: Eemnesser neven en nichten met hun vrienden waren naar Muiden geko-

men om te kijken naar de verwoestingen van een ontploffing van de kruitfabriek. 

Bij dat bezoek werden zus Nel en haar vriendin Annie uitgenodigd om in septem-

ber met twee Eemnesser jongens mee te doen met het ringrijden (ringsteken) in 

Eemnes. Toen het zover was, werd Nel wel opgehaald door haar ringrijder maar 

Annie niet. Om Annie over haar teleurstelling heen te helpen, bood Mien aan met 

haar in Eemnes bij het ringsteken te gaan kijken. En dat mocht van de ouders! 

Mien vertelt over haar bezoek aan Eemnes: 

 

Wij fietsten naar Eemnes en Annie zei: “ik mag lijen dat die kar in mekaar zakt 

Trouwfoto van Gerard Elders en Mien Jonkman: 
26 mei 1954. 

Gerrit Elders en Cornelia Groen, de schoonou-
ders van Mien Jonkman. Foto 1954. 
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waar hij mee gaat ringrijden”. Toen we aankwamen, zagen we hem staan; hij had 

een ander meisje bij zich op de kar, reed naar de ring toe en ja hoor, daar zakte 

die kar in elkaar. En we hebben toch gelachen! Heel bar! Haar wens was in vervul-

ling gegaan.  

Er was er ook een jongen, die mij daar bij het ringrijden zag staan. Hij had mij al 

twee maal eerder gezien bij mijn tantes in Eemnes, toen ze 25 jaar getrouwd wa-

ren. Hij dacht: waar zou ze vandaan komen; als ik nou heel vroeg ga melken, 

hoop ik dat ze er nog is als ik weer terugkom! En waarachtig: ze stond er nog! Dus 

toen kwam hij op me af, maakte een praatje en van het een kwam het ander. Hij 

zei: “Moet je nog naar huis?””Ja” zei ik “Ik wel, maar Annie mag blijven”. “Dus ga 

ik maar alleen”. Toen zei hij: “Geen probleem. Ik breng je weg” en zo is het geko-

men! Hij heeft me helemaal thuis gebracht op de fiets en hij moest ook weer terug 

fietsen. Hij had wel wat voor me over! Die jongen was nu Gerard Elders. 

VERKERING 

 

Daarna mochten we elkaar één keer in de week zien. Dan kwam Gerard op zon-

dag naar Muiden. Na de kerk. Zo ging dat vroeger. Af en toe kwam ik naar Eem-

nes, als ik vrij kon krijgen van melken. 

We hebben zeven jaar verkering gehad. Dat was zo lang omdat we bij Gerard 

thuis in moesten trouwen en daar woonde zijn zus Tonie nog. Ineens had ze een 

vriend, kreeg ze trouwplannen en toen zijn wij vlak na elkaar getrouwd. Mijn va-

der vond het allesbehalve leuk dat ik ging trouwen. Hij raakte zijn hulpje kwijt. 

 

 

HUWELIJK 

 

Wij zijn getrouwd op 26 mei 1954. Ik vond het helemaal niet moeilijk om Muiden 

achter me te laten en naar Eemnes te gaan. Thuis keek ik naar grasland en hier was 

ook grasland voor me. Ik dacht: ik moet niet in de buurt van mijn ouders blijven 

want ik had het wel gezien. Dan zou ik toch weer moeten komen werken. Zo was 

het goed. In Eemnes ging ik wonen op de boerderij Wakkerendijk 176. Ik woonde 

in bij mijn schoonouders Gerrit Elders en Cornelia Groen. 
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Het mooiste in Eemnes vond ik het uitzicht! Je kon de hele polder overzien en zag 

zelfs de schepen gaan over de Eem. We hadden in die tijd nog geen telefoon hier. 

Als we wilden bellen, gingen we naar De Bree. Er was ook nog geen gas. Ze kook-

ten hier op petroleumstellen. Dat vond ik niks. Dus ik heb meteen een butagasstel 

met een fles meegenomen. En een wasmachine want die hadden we thuis ook al. 

 

 

HET BOERENBEDRIJF IN EEMNES 

 

Voordat wij trouwden draaide Gerard de boerderij al. Hij werkte ook wel bij zijn 

zwager Kees Post (Wakkerendijk 180), die getrouwd was met To Elders.  

Toen ik in 1954 hier kwam, had Gerard een stuk of tien koeien en daarnaast var-

kens. Er werden ook biggetjes gefokt. Verder was er een paard en we hadden kip-

pen; die liepen toen nog lekker los. We hadden weiland op de Sloperie (tussen 

Wakkerendijk 162 en 164) en achter onze boerderij. Ongeveer 5 hectare. En dan 

huurde Gerard twee stukjes land van Insinger, achter in de polder bij de achterste 

dwarsweg. Op een gegeven moment erfden we twee stukjes land van een oom 

van Gerard aan de eerste dwarsweg. En zo konden we geleidelijk aan meer koeien 

nemen. We zijn opgelopen tot 24 koeien en nog wat pinkies en kalfjes. 

Dan hadden we ook nog bouwland bij Dikke Torentje op de Armenakker. Ver-

schillende boeren hadden daar een stukje. We verbouwden er van alles: rogge, ha-

ver, aardappelen. We hadden een stukje vooraan en een stukje achteraan, dat we 

later van de hand moesten doen voor de aanleg van de Rijksweg. Ik weet niet 

meer hoeveel hectare we daar hadden. 

 

Toen ik na mijn trouwen hier kwam wonen, werkte ik net zo hard achter als voor 

op de boerderij. Ik was dat van huis uit gewend. Ik zorgde voor mijn gezin, voor 

mijn schoonouders en de boerderij. Als Gerard bij zijn zwager ging werken, dan 

wist hij wel dat hier alles klaar was als hij terugkwam. Ik deed het met plezier! Ik 

vond eigenlijk alles op de boerderij leuk om te doen. Het mooiste bij de varkens 

vond ik het als een zog moest biggen. Als de kinderen er dan bij kwamen, zei ik 

altijd: “Nou, kijk eens effen of het staartje al gaat telefoneren”. Als het staartje dan  
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heen en weer ging, zei ik: “Hij telefoneert, er komt er eentje aan” en dan kwam er 

weer een! Dat vond ik het leukste. Zo leerden mijn jongens veel en ze vonden het 

ook allemaal prachtig.  

 

In het begin werkte Gerard ook met een paard. Ik heb altijd een hekel gehad aan 

paarden; ik was er bang voor. Op een gegeven moment heeft Gerard een trekker 

genomen en is het paard weggedaan. 

In 1974, toen mijn vader is overleden, kregen we zijn melkmachine. Verder had-

den we een hark-, een maai- en een schudmachine. 

 

 

FAMILIELEVEN 

 

Al gauw kwamen de kinderen. Het begon met een tweeling, geboren op 13 maart 

1955, samen 12 pond. Het zou er één moeten wezen (volgens de mensen, die het 

weten konden) maar ik zei meteen al dat het er twee waren. Toen puntje bij paal-

tje kwam was het er één. Met moeite was Gerard geboren. Nadat ze hem bijwerk-

ten bij de warme kachel want het vroor dat het kraakte, kwamen ze even bij me 

kijken en toen was meteen nummer twee er: Rietje! Twee dagen later zei pa: “Er is 

zo sterk ijs op de Vaart; vind je het erg als ik ga schaatsen?” Ik vond het prima en 

hij ging met Elbert Makker zwieren. Toen hij terugkwam, zei hij: ‘Oh wat ging het 

toch mooi!” En hij genoot en ik genoot mee! Sinds ik getrouwd ben, heb ik nooit 

meer geschaatst omdat ik vond dat ik er voor de kinderen moest zijn.  

 

Op 10 november 1956 is onze dochter Cor geboren. Twintig dagen over tijd. De 

dokter had dit voorspeld. Toen ik ’s morgens wakker werd, zei ik tegen pa: “Gauw 

op en de dam vegen want het kind komt vandaag”. En inderdaad: ze kwam! 

Vanaf 1957 kwam opa Gerrit Elders helemaal op bed te liggen en had hij extra 

zorg nodig. Gerard, opoe en de verpleegster verzorgden hem. Elke keer als er 

weer een nieuw kind kwam, werd dat opoes kindje. Ze hielp veel met de kinde-

ren. 

Toen onze dochter Wil in aantocht was, belden we onze dokter. Hij was nog be-

zig met twee andere bevallingen in Eemnes. Ik moest wachten. Toen hij eindelijk 
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kwam, was het kind er meteen. Hij zei: “Niks zeggen. We stoppen het kind onder 

de dekens”. Toen de zuster even later kwam, gooide de dokter de dekens opzij en 

daar lag tot haar verbazing: onze dochter Wil van 10 pond. Ze was er in tijd van 

een zucht op 27 mei 1959. 

Al snel na de geboorte van Wil is opoe ziek geworden. Het was triest om te zien 

dat zo’n goed mens zo’n zwaar ziekbed had. Maar ze vond het steeds prachtig als 

Willie bij haar op bed zat! Ze is overleden op 21 november 1961. Gerard en ik 

hadden toen de zorg over opa, die twee maanden later ook overleden is, op 19 ja-

nuari 1962. 

 

Gerard Elders en Mien Jonkman met hun gezin, gefotografeerd op 26 december 1966 toen ze 12 ½ 
jaar getrouwd waren. V.l.n.r. vader Gerard, zoon Gerard, Corrie, Wil, Rietje, moeder Mien met Johan 
op haar schoot. 
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DE BARRE WINTER VAN 1963 

 

In 1963 was het hier verschrikkelijk 

met die sneeuw. Wij maar vegen en 

scheppen. Door storm en wind uit de 

polder kwam alles hier de dam op. De 

rijders konden geen melk meer opha-

len want niet alle boeren schepten de 

sneeuw weg. Wij moesten de melk 

naar de Witte Bergen brengen, over 

ons land en je kon het land amper 

door. Alles was sneeuw. Voor het huis 

lagen bergen sneeuw maar de polder 

was schoon! Alles was hier naartoe ge-

waaid. We zaten ingesneeuwd totdat na dagen de sneeuwschuiver van Soesterberg 

kwam. Die hoorde je ’s nachts van verre aankomen. Dat ding spoot alles tegen de 

luiken op, die we steeds dicht hadden. Toen konden we eindelijk weer in Eemnes 

komen. Ik vond dat sneeuwruimen  toch gewoon leuk werk!  

 

En mijn jongste dat is een kindje van de sneeuw geweest! In 1963! Wij maar 

sneeuw vegen en de dam en de weg schoonhouden. Ons stukkie! Dat hielden we 

mooi schoon. En wat doe je dan als je verder niks anders kan omdat je zit inge-

sneeuwd? Dus daar is onze Johan van! Hij is er echt één van de winter van 1963 

en hij is geboren op 27 oktober 1963. Nu 50 jaar geleden! Johan heb ik helemaal 

zelf op mogen voeden omdat opoe er niet meer was.  

VERANDERINGEN 

 

De kinderen groeiden op en gingen verder leren. Ik heb tegen mijn kinderen altijd 

gezegd: jullie mogen van mij allemaal doorleren maar je moet het zelf weten! Jul-

lie moeten niks maar mogen wel! 

Rond 1971 kwam ik met kanker in het ziekenhuis. Ik werd geopereerd en we 

Gerard Elders en zijn vrouw Mien Jonkman aan 
het werk op hun boerderij Wakkerendijk 176. Fo-
to ca. 1980. 
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hoopten maar dat het binnen 5 jaar niet terug zou komen. Inmiddels is dat meer 

dan 40 jaar geleden! 

Jaren later kwamen er steeds meer veranderingen in het boerenbedrijf. Eerst moes-

ten de varkens weg. Dat vond Gerard een verschrikking. Ze moesten weg omdat 

degene die ze kocht meer biggen bij één boer vandaan wou hebben. En niet meer 

van die koppeltjes van 12 of 14.  

Toen hielden we de koeien over. We kregen te maken met melkquotum en al dat 

soort zaken. Het werd moeilijk en daar kwam ook nog de ruilverkaveling bij. We 

moesten accepteren dat het zo niet verder kon. We verkochten begin negentiger 

jaren land aan Wim Rigter en Kees Stalenhoef en we verkochten ook ons melkquo-

tum. Het was voor Gerard een ramp dat zijn koeien weggingen. Hij hield er één of 

twee over om te melken. En nog wat pinkies en droge koeien om te laten kalven.  

Die werden niet gemolken zodat de kalfjes erbij konden lopen. Dit deed hij alle-

maal als hobby en ik vond het ook leuk, hoor! 

Mien Elders-Jonkman voor haar boerderij Wakkerendijk 176. Foto van Willy Oosterbroek uit 2002. 
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Omdat Gerard helemaal van streek was toen hij moest stoppen met zijn boerenbe-

drijf heeft iemand hem geadviseerd om als afleiding bingo te gaan spelen. Daar 

zag hij niets in! Toen hij hoorde dat Gerrit v.d. Tweel en zijn vrouw dit ook de-

den, besloot hij om samen met Mien toch mee te doen. Met Gerrit en zijn vrouw 

gingen ze er steeds naar toe en dat heeft ze door een moeilijke tijd heen gehol-

pen. Gerard is overleden op 27 februari 1996. Hij is tot het laatst toe hobbyboer 

gebleven! 

STERKE VROUW 

 

Mien gaat na de dood van Gerard verder als hobbyboerin. Haar liefde voor het 

boerenleven blijft groot. Als ik beweer dat ze sterk is, zegt ze: 

Ik ben nog sterk maar niet zo sterk meer als vroeger! Toen sleepte ik emmers water 

van 40 liter en zakken meel. Nu neem ik in plaats van een emmer van 15 liter een 

emmer van 10 liter. Ik pas me steeds aan.  

Dan beweer ik dat ze een gezond lichaam heeft. Ze reageert met: Helemaal ge-

zond is het ook niet! 

Mien vertelt dat ze zo’n vijf jaar geleden dood- en doodziek is geweest. Omdat 

haar kinderen Johan en Rietje en zus Rie har goed in de gaten hielden, kwam ze 

uiteindelijk in het ziekenhuis. Ze heeft daar een aantal weken gelegen. 

Ik moest zeggen wat ik had. Maar ik kon het niet want ik voelde niks! Maar na drie 

weken waren ze er eindelijk achter wat ik had. Ik had een blaasontsteking en een 

hartaanval gehad en ik had het aan mijn nieren. En met  mijn medicijnen ben ik er 

nog steeds! Ik ben nu, vijf jaar later, nog beter dan voordat ik 80 was. 

VERANDERINGEN AAN DE WAKKERENDIJK 

 

Mien woont bijna 60 jaar aan de Wakkerendijk. Ze heeft veel zien veranderen. 

Vroeger stonden er veel minder bomen dan nu. We konden hiervandaan naar het 

Dikke Torentje en naar Baarn kijken. Dat kan nu niet meer want al die bomen en 

de boerderij van Stalenhoef staan ervoor. In die tijd waren er nog elektriciteitspa-

len met bovengrondse draden.  

Maar de grootste verandering is dat je nu niemand meer kent. Niet eens je buren 

want die verhuizen iedere keer. Naast ons op nummer 174 woonde Jaap Elders tot 
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1966. Daarna woonde Schook van het 

Astmacentrum er van 1967 tot 1972 en 

toen Jean Foudraine gelukkig maar an-

derhalf jaar van 1972 tot 1973, gevolgd 

door Krings, directeur van een school 

in Hilversum en Kostermans. 

(Jan (Jean) Foudraine (geb. 1929) was 

een bekend Nederlands psycholoog en 

psychotherapeut die in 1971 zijn best-

seller “Wie is van hout” had geschre-

ven, waarin hij een heel nieuwe aan-

pak van de psychiatrie introduceerde. 

Na zijn vertrek uit Eemnes, is hij als 

volgeling van Bhagwan lange tijd naar 

India gegaan) 

Dat was werkelijk wat, die Foudraine, 

want dan kwamen er mensen aan je 

vragen: “Mevrouw, weet u ook waar 

meneer Foudraine woont, want die 

moet ergens hier in Eemnes zitten”. 

Dan zei ik waar hij woonde, dat was 

naast me, maar dan gingen ze er niet heen. Ze reden er voorbij en keerden weer 

om. En een paar dagen later kwam er weer een ander vragen waar Foudraine 

woont. Nou, daar kreeg ik wat van! Op zaterdag moesten de jongens de dam ve-

gen en ze hadden daarbij de radio aan. Dan kwam Foudraine zeggen dat de radio 

uit moest  want hij werd er gek van. Nou, dan zetten de jongens de radio nog een 

beetje harder in plaats van zachter; gelukkig was hij met een jaar verdwenen.  

 

 

BOERIN VOOR HET LEVEN 

 

Mien leeft sober en eenvoudig tussen de welgestelde nieuwkomers aan de Wakke-

rendijk. Maar nog steeds met grote liefde voor de dieren en de boerderij: 

Mien Elders-Jonkman actief in haar tuin. Foto 30 
oktober 2009. 
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Nu heb ik nog een paar koeien, een paar kalfjes, een paar pinkies en een stiertje. 

Helaas heeft er dit jaar maar één gekalfd. We hoopten op meer. Ze kennen me al-

lemaal want ik hoef de deur maar open te doen en op mijn klompen naar buiten te 

gaan of alles staat te kijken van hé daar komt ze aan! En met mijn kippen hetzelf-

de: ze staan allemaal meteen voor het raam. Gaan ik op mijn kroks naar buiten,  

dan hoor ik niks!  

Ik heb niet zoveel kippen. Af en toe brengen ze er weer een paar bij me. Dan 

moet je niet vragen wat ik er mee doe want ik lust ze ook graag. En als ik een haan 

heb, die me aan denkt te vliegen, dan waarschuw ik hem twee keer en voor de 

derde keer doet hij het niet meer want dan is hij er niet meer! De beesten hebben 

een goed gevoel! Want als ik met de emmer bij de schuur kom als ik er eentje wil 

pakken, dan is hij niet meer te krijgen en anders loopt ie om je benen heen. Heel 

sterk. 

 

Mien geniet nog met volle teugen van het leven: 

Ik geniet overal van. Ik geniet ’s morgens als de zon opkomt , ik geniet van de trek 

Mien Elders-Jonkman keurt haar groenten. Foto 
Willy Oosterbroek 15 juni 2011. 
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van de vogels, van de sterren en de maan, van de strepen in de lucht van de vlieg-

tuigen. Ik geniet van de bloemen, de planten en de dieren. Er kon geen vogel we-

zen of ik had hem gezien. Ik gaf de vogels andere namen dan ze in werkelijkheid 

hadden. Als ik het er dan over had, zei mijn zoon wel eens: Ja, maar moe, welke 

vogel bedoel je nou in godsnaam!” 

Ik hoef nergens meer heen. Ik ben overal geweest. Ik heb altijd tegen mijn jongens 

gezegd: “Waar jullie ook heen gaan, ik zal jullie opzoeken”. En dat hebben we 

ook gedaan. Eerst zijn we in 1985 naar onze zoon Johan in Zwitserland geweest. 

Hij liep daar toen stage voor de landbouwschool. 

In 1989 zijn Mien en Gerard met dochter Rietje op bezoek geweest bij dochter 

Wil en haar gezin in Maleisië. Mensen dachten dat Mien niet in een vliegtuig durf-

de. Ze dacht daar zelf anders over: 

Ik niet in een vliegtuig? Niet in zo’n klein krengetje maar wel in zo’n grote. Dat 

leek me prachtig! Met 500 man gingen we naar Maleisië maar wel voor een week 

Mien Elders-Jonkman maakt haar dam sneeuwvrij. Foto van Caspar Huurdeman, gemaakt op 3 februari 
2012. Deze foto is zelfs in De Telegraaf gepubliceerd! 
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want dan moesten we weer naar huis! Ik kon niet buiten mijn huis! En Gerard al 

helemaal niet! 

Daarna volgden nog twee bezoeken aan Maleisië. Ze reisden toen zelfs alleen. 

Nadat Wil met haar gezin naar Schotland verhuisde, hebben ze ook daar een be-

zoek gebracht. Er volgden ook reizen naar Spanje en Oostenrijk en steeds was er 

voor Mien een punt van herkenning: overal waren weer koeien! 

 

Al maakt ze nu geen verre reizen meer, ik wijs Mien er wel op dat ze nog steeds 

door Eemnes fietst. Alleen op dinsdagmorgen, verder niet meer. Dan ga ik bij mijn 

zuster Rie koffie drinken en dan ga ik naar de winkel om mijn boodschappen te 

doen en daarna altijd naar het kerkhof. Dat is vaste prik en dat hoop ik te kunnen 

blijven doen maar het gaat alleen omdat ik een elektrische fiets heb. En ik ben met 

die fiets al bekaf van mijn armen aan het stuur houden. Als ik terugkom, stap ik 

thuis boven aan de weg af en loop verder de dam af. Toen ik doorfietste de dam 

op, ben ik al twee keer aan het rollen geweest. Dat doe ik niet meer! 

Ik geniet nog steeds echt overal van. Het mooiste vind ik dat eens in het jaar de 

zon precies boven mijn dam opkomt.  Dat is nu toevallig een paar dagen terug ge-

weest. Toen kwam ik uit de schuur bij mijn stier vandaan; ik had dat beest ge-

voerd, deed de deur open en toen kwam de zon op boven mijn dam achter het 

fietspad want verder zie je niets: het was één vuurbal en die vuurbal ging een 

beetje hoger en toen was hij helemaal boven het fietspad. Dat vind ik toch zo 

mooi! Daar kijk ik ieder jaar naar uit! En de volgende dag komt ie niet meer boven 

mijn dam op. Het is heel apart. 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Zaterdag 3 januari 2014, 16.00 uur 
 

In de Oudheidkamer 
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