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Reactie op het neerschieten van Willem Fokken 

 
In het vorige kwartaalboekje van de 
HKE stond een artikel over de fami-
lie Fokken in Eemnes. Daarin werd 
ook beschreven hoe Willem Fokken 
in 1945 door de Duitsers in de pol-
der is doodgeschoten. De juiste toe-
dracht is toch nog altijd in nevelen 
gehuld. Daarom stelden we het op 
prijs dat we een reactie kregen van 
de heer Willem Beekhuis (geb. 
1930) uit Spakenburg. Hij kwam 
met het volgende verhaal: 
 
In het begin van 1945 stond de pol-
der van Bunschoten onder water. 
De boeren van Eemdijk kregen daar-
om weidegrond aangeboden in de 
Eemnesser polder. Zo ook mijn 
pleegvader Gijsbert Pijpers en zijn 
broer Arnoldus, die naast elkaar een 
boerderij bewoonden tegenover de 
oude school aan de Eemdijk. Ook 
werden aan het einde van de oorlog 
de bewoners van het Noordereinde 
van de Eemdijk geëvacueerd, deels 
naar het Zuidereinde en deels naar 
Eemnes. 
 
Het was in het voorjaar van 1945. 
Ik was 15 jaar en liep met mijn neef 
Jan Hartog van 14 jaar in de Eem-
nesser polder, niet ver van het Ra-
boes. Het was melkenstijd, zo tus-
sen 17.00 en 18.00 uur. Mijn 
pleegvader en zijn broer zaten te 
melken. 

 
Mijn neef en ik waren eieren aan 
het zoeken. Mijn neef had al wat 
eendeneieren gevonden en had deze 
in zijn broekzak gedaan. Plotseling 
begonnen de Duitsers te schieten 
en floten de kogels ons om de oren. 
Razendsnel gingen wij in de sloot-
kant liggen. (U begrijpt wat er met 
de eieren gebeurde, die mijn neef in 
zijn zak had!) 
 
Het gebied, waar wij liepen, vormt 
de kop van de Eem en zodoende 
was het spergebied. Je mocht er 
niet komen en daarom begonnen de 
Duitsers te schieten. Even tevoren 
hadden we nog een vrij grote man 
zien passeren, die in de richting van 
het riet liep. Achteraf denken we 
dat dit Willem Fokken geweest is. 
De Duitsers moeten hem dus ge-
raakt hebben. Ze bivakkeerden in de 
monding van de Eem, daar waar de 
heer Gosen Gortworst (een man uit 
Rotterdam) met zijn vrouw op een 
bootje woonde. 
 
Toen wij in de slootwal lagen, 
kwam er uit de richting van de Eem 
een Duitse militair op de fiets langs, 
die vroeg wat wij aan het doen wa-
ren. Wij vertelden hem toen dat ze 
op ons schoten. De Duitser ging 
meteen terug in de richting van de 
kop van de Eem. Er werd niet meer 
geschoten en mijn neef en ik gingen 
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terug naar het weiland waar ze aan 
het melken waren. 
 
Toen mijn pleegvader en zijn broer 
de volgende morgen zaten te mel-
ken, kregen ze bezoek van familiele-
den van Willem Fokken met de 
vraag of Willem gesignaleerd was. 
Mijn pleegvader vertelde toen dat 
wij nog een man hadden gezien vlak 
voor het schieten begon. Dat moet 
dus Willem Fokken geweest zijn. Dit 
betekent dat Willem dus gedood is 

tussen 17.00 en 18.00 uur en niet 
in de avond of in de nacht. Later 
hoorden wij dat hij ’s morgens bij of 
in het riet was gevonden. 
 
Reactie van: 

W. Beekhuis (geb. in 1930) 
Prinses Margrietstraat 10 
3751 CP Spakenburg 

 
Willem Fokken is door de Duitsers 
doodgeschoten op 3 mei 1945 
(red.) 

Wie wil Eemnesser families adopteren? 

In 2002 verscheen het boek 
“Eemnessers door de eeuwen 
heen”. Hierin staan overzichten van 
Eemnesser families. Voor zover te-
rug gevonden, staan hierin de gene-
alogische gegevens van de Eemnes-
ser families. We hebben hiervoor 
indertijd vooral de Eemnesser ar-
chieven geraadpleegd. Dat wil zeg-
gen dat we van veel personen, die 
in Eemnes geboren zijn maar zich 
later buiten Eemnes gevestigd heb-
ben, niet weten wanneer ze eventu-
eel getrouwd zijn of wanneer ze 
overleden zijn. 
 
Tegenwoordig is dat met je compu-
ter allemaal veel makkelijker terug 
te vinden. Er bestaat een program-
ma (Gen Lias) waarin al veel huwe-

lijken en overlijdens terug te vinden 
zijn. 
 
Ons plan is nu om alle families uit 
het boek over een aantal vrijwilli-
gers te verdelen met als doel dat 
elke vrijwilliger op de computer blijft 
zoeken naar nieuwe gegevens. Je 
kunt het lekker thuis doen op het 
moment dat je zelf wilt. Wanneer je 
dus geïnteresseerd bent in de Eem-
nesser families en het ook leuk 
vindt om met de computer te spe-
len, neem dan contact op met 
 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
035-5389849 
e-mail: info@kleinwee.demon.nl  


