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beëdiging

april 1940



Presentatie ‘Hier is alles gewoon, dat 
spreekt…’ Hoorn in de Tweede Wereldoorlog

Dames en heren,

Hier is alles gewoon, dat spreekt…’, het boek dat vanavond wordt 
gepresenteerd, zegt in de titel al iets over de oorlog in Hoorn, althans tot 
het laatste oorlogsjaar. Christine Kerkmeijer-de Regt, de echtgenote van 
de oprichter van Oud Hoorn Johan Christiaan Kerkmeijer, verzuchtte in de 
eerste drie jaar in haar dagboek dat er in Hoorn niet zo gek veel 
gebeurde. Hier is alles gewoon.



Paardenrennen 

in het 

IJsselmeerpark

mei 1943



Het klopt: geen oorlogsgeweld, geen stakingen, geen razzia’s. Toch is dat 

schijn. En daar wijst de titel óók op. Er gebeurde in Hoorn en in heel 

West-Friesland wel degelijk meer, wat om begrijpelijke redenen zich aan 

het oog van het overgrote deel van de bevolking én uiteraard de bezetter 

onttrok. 

Als voorbeeld: Aan de eerste zware slag die de bezetter de Landelijke 

Organisatie voor Hulp aan Onderduikers toebracht, in oktober 1943, 

besteedt Christine slechts een enkele regel, terwijl in het zaaltje 

Rehoboth van de gereformeerde kerk op een binnenplaats aan de Oude 

Turfhaven, vrijwel de gehele Noord-Hollandse top door de 

Sicherheitsdienst werd opgerold. Zo’n twintig man uiteindelijk. 



Ingang Rehoboth

Marten van Dalen

Gestorven 13 april 1945

Könnern, Oost-Duitsland



Onder hen Marten van Dalen, die in Hoorn was komen wonen, in de 

buurt van zijn verloofde die hij tijdens de mobilisatie had leren kennen. 

Hij kwam in een concentratiekamp terecht en werd tijdens één van de 

dodenmarsen voor het aanstormende Rode Leger uit, met veertien 

andere gevangenen doodgeschoten. Vermoedelijk te uitgeput om het 

tempo bij te houden. Net als HBS-directeur Poll. Van Dalens naam 

ontbreekt echter op de plaquette in de Nieuwsteeg. 



30 

december 

1944



De overval en de gevolgen daarvan ontgingen de meeste inwoners. Wij 

kunnen ons daar vandaag de dag, met overal en altijd nieuws om ons 

heen, geen voorstelling van maken. Maar de Duitsers hadden de vrije 

pers gekneveld en wat later ook de radio onmogelijk gemaakt, terwijl de 

kranten die door mochten gaan braaf publiceerden wat bezetter en 

nationaalsocialisten aanreikten. De enige Hoornse krant die mocht blijven 

verschijnen, stond vol pro-Duitse en nationaalsocialistische propaganda. 

Meer dan strikt nodig was, terwijl de eigenaar-directeur collega-kranten 

verklikte omdat het hem abonnees kostte. De krantenbaas werd na de 

oorlog elke bemoeienis met de pers voor twaalf jaar ontzegd. Hij trok er 

zich weinig van aan en ruim een jaar na zijn veroordeling verscheen zijn 

krant weer. Alsof er niets was gebeurd. Invloedrijke vrienden? Wie zal het 

zeggen?



Huldiging 

Piet  Verbeek

10 mei 1945



Na de bevrijding bood de voorman van het verzet in Hoorn, Ome Koos in 

de oorlog, Piet Verbeek van de Westersingel, als uitgever werkzaam bij de 

door de Duitsers stilgelegde en door NSB’ers leeggeroofde drukkerij van 

het Christelijk Nationaal Vakverbond aan de Italiaanse Zeedijk, Edecea, 

inzicht in het werk van het verzet in Hoorn en aanpalende dorpen. Op 

een bevolking van tussen de 20.000 en 25.000 inwoners, waarvan 13.000 

in Hoorn, werd 3.100 onderduikers onderdak geboden. Tachtig van hen 

van Joodse afkomst. Ook elders in West-Friesland werd aan vele 

duizenden, met gevaar voor eigen leven en dat van hun gezinnen, 

gastvrijheid geboden. Degenen die buiten het verzet om onderduikers 

opvingen, bleven buiten de berekening van Verbeek. Hoe minder anderen 

daarvan wisten, hoe beter. Het moeten nog eens honderden zijn geweest.



Duitse militairen voor 

het Missiehuis

Voorjaar 1943



Dat gebeurde allemaal onder het oog van een bezettingsmacht van 
aanvankelijk enkele tientallen, later enkele honderden en aan het eind 
van de oorlog alleen al in Hoorn zo’n zeshonderd Duitse militairen, meer 
dan een handvol aantal foute politieagenten en een bende van enkele 
tientallen, misdadige landwachters.  

Eigenlijk komt een boek als dit te laat. Te laat als eerbetoon aan de 
mensen die hun rug recht hielden en opkwamen voor de medemens in 
nood. Te laat ook omdat we hen, hoewel nog jong tijdens de oorlog, niet 
rechtstreeks meer konden ondervragen over wat hen dreef en over 
bepaalde gebeurtenissen om daarover meer duidelijkheid te krijgen. Het 
is overigens de vraag of ze antwoord hadden gegeven.



Knokploeg 

Hoorn

Roode Steen

mei 1945



De leden van Hoornse knokploeg spraken na de oorlog af om te zwijgen. 
Enerzijds uit piëteit met de nabestaanden van degenen die zij hadden 
moeten liquideren. Anderzijds omdat zij niet steeds opnieuw met hun 
oorlogservaringen en -daden geconfronteerd wilden worden. Die 
liquidaties waren geen gemakkelijke beslissingen. Daar werd tevoren vaak 
lang over gesproken. Niet alleen onderling. Eén keer vroeg deken Van der 
Meer Kees Stuijfbergen, hoewel nog jong al een van de initiatiefnemers 
van het verzet in Hoorn en omgeving, langs te komen. De deken had van 
bisschop Huibers opdracht gekregen het gesprek met het verzet aan te 
gaan om nodeloos bloedvergieten te voorkomen. Kees sprak met hem 
over het dilemma van het kleine en het grote kwaad. En hoewel de term 
knokploeg anders zou kunnen doen vermoeden, waren de leden beslist 
geen stoere cowboys. Na de oorlog kampten velen van hen met de 
psychische gevolgen van hun daden. Daar was in die tijd geen aandacht 
voor. Het posttraumatische stresssyndroom moest nog worden 
uitgevonden. 



Aaf Dell,

Dieuw van Vliet,

zuster 

Odile Moereels

en 

Loekie Themans

mei 1945



Mensen als Verbeek en Dieuw van Vliet en andere verzetsstrijders bleken 
ook vergevingsgezind. Zij wilden, eenmaal bevrijd van het nazi-juk, niet 
op die zwarte jaren terugkijken. Het land moest worden opgebouwd, het 
vertrouwen hersteld. En zo kwamen zij, samen met dominee Slomp, Frits 
de Zwerver, de medeoprichter van de LO, die najaar 1945 in Hoorn als 
predikant begon, op voor de gedetineerden en de gestraften in de 
Krententuin. Brood-NSB’ers werden de eerste maanden na de oorlog 
zwaar aangepakt. Dat was makkelijk. Het lidmaatschap van de NSB was 
voldoende voor een veroordeling van maanden. De echte misdadigers 
wisten hun rechtszaken vaak eindeloos te rekken. En omdat ook de 
strafmaat gaandeweg werd verlaagd – het haperende naoorlogse 
rechtssysteem kon al die zaken niet aan – ontliepen veel profiteurs en 
lieden met relaties in hoge kringen, tot ergernis van de bevolking hun 
verdiende straf, terwijl eenvoudige zielen voor lichte vergrijpen zwaar 
werden gestraft.  



Stadsziekenhuis, ca 1950 Toenmalige entree 
Stadsziekenhuis



Veel leden van de illegaliteit waren jong. Vaak jonger dan 25 jaar. 
Maatschappelijk werden ze nauwelijks voor vol aangezien, Stemmen 
mochten ze pas als ze 25 waren. Toch waren zij wel degenen die de kolen 
uit het vuur moesten halen, zonder dat ze een duidelijk voorbeeld, een 
rolmodel hadden. Naast hen waren ouderen actief in het ondergrondse 
werk, gaven er vaak leiding aan. Ik noemde al ome Koos en tante Dieuw. 
Maar ik denk ook aan haar vriendin Aaf Dell, die Ravensbrück
ternauwernood overleefde en zuster Moereels, die mijns inziens een 
waardig aandenken in het Dijklanderziekenhuis verdient. Ik denk aan de 
adjunct-gemeentearchitect Mechiel Wils, honds behandeld door het 
toenmalige college van burgemeester en wethouders. 



Commandant marechaussee,

district Hoorn, Izaak Adriaanse

en Jan van Zuidam

Amsterdam



Of de commandant van de marechaussee in het district Hoorn, van wie 
pas in dit boek duidelijk wordt welk een belangrijke rol hij speelde bij het 
verzamelen van informatie voor het verzet uit zijn contacten met de 
Duitse autoriteiten, de NSB-politiecommissaris en de leiding van de 
Hoornse landwacht. 



Gré en Jan Ruiter-Visser 

met helpers en 

onderduikers 

mei 1945



Ik denk verder aan Gré Visser, getrouwd met Jan Ruiter, beiden de spil in 
het onderbrengen van vele tientallen onderduikers, waaronder veel 
Joden die zij uit hun contacten in de Amsterdamse confectiewereld 
kenden. Door de rol van Jan Ruiter stond Hoorn bekend als 
bonkaartengrossier van het verzet. Enkele jaren voor haar overlijden 
werd het verhaal van Gré bekend en werd ze tot ereburger van Hoorn 
benoemd, een eer die haar en al die andere moedige vrouwen via haar 
met recht toekwam. 



Zilveren bruiloft 

familie 

Stuijfbergen

1943



Ik denk aan vader en moeder Stuijfbergen, die van het werk van Kees op 
de hoogte waren en wisten dat zijn jongere broer Sam, toen ook hij 
onderdook om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen, zich bij de knokploeg 
aansloot. Op een ochtend in juli 1944 viel de SD hun woning aan de 
Koepoortsweg binnen op zoek naar Kees. Kees was tijdig getipt. Vader, 
moeder en de oudste zoon Leo werden meegenomen. Leo stierf in een 
Duits kamp aan vlektyfus. 



Henk Kleipoel

Ab Vortman



Ik noem Henk Kleipoel, Lange Henk, de leider van de knokploeg en 
adjunct-commies bij de Hoornse Belastingdienst Ab Vortman, die beiden 
al een gezin hadden gesticht en kinderen hadden en, ook op tijd 
gewaarschuwd, aan arrestatie wisten te ontkomen. Aan vader en moeder 
Van Iersel, ook een jong gezin met kinderen, waar met regelmaat 
onderduikers die per trein arriveerden de eerste dagen bij hen in de 
Baanstraat konden logeren tot een plek was gevonden, en aan de hele 
organisatie daaromheen. Tientallen misschien wel honderden mensen. 
Allemaal radertjes. 



J.D. Poll 
directeur 

Rijks HBS



Hoorn is karig geweest met hun vernoeming in onze straten. De al 
genoemde Poll, die zijn spionagewerk met de gevangenis en uiteindelijk 
de dood moest bekopen, heeft een straat gekregen. Bij zijn school. 



Pater Ludo Bleijs

Jan Campert

Johannes Post



Verder, in Hoorn-Noord, Jan Campert, de dichter van ‘De achttien doden’, 
Johannes Post, één van de bekendste landelijke verzetsstrijders, die na 
een aanval op het Amsterdamse Huis van Bewaring werd opgepakt en de 
dag erop gefusilleerd. En pater Bleijs, die de oorlog overleefde maar 
enkele maanden later op nooit geheel opgehelderde wijze omkwam. Die 
drie keurig langs de lijnen van de vooroorlogse verzuiling verdeeld, een 
humanist, een protestant en een katholiek, terwijl het verzet over de 
grenzen heen had leren kijken en kon samenwerken. En hoopte dat het 
na de oorlog kon worden voortgezet. Geen van hen had een relatie met 
Hoorn. 



Fritz Conijn (1923 – 1944)



Wie dat wel had, een band met Hoorn, was de zeer jeugdige Fritz Conijn 
uit Alkmaar, klasgenoot van Kees Stuijfbergen aan het Alkmaarse 
gymnasium, aan wie de landelijke top van de illegaliteit ondanks zijn zeer 
jeugdige leeftijd de leiding van het verzet in heel Noord-Holland had 
toevertrouwd en die de initiator was van de Hoornse knokploeg en de 
Hoornse afdeling van het Nationaal Steunfonds, waarvan de namen van 
de broers Van Hall, als bankiers van het verzet, nog altijd tot de 
verbeelding spreken. Op Dolle Dinsdag werd Fritz Conijn in Vught 
gefusilleerd, net 21 jaar oud. Een foto van hem heeft hun hele leven bij 
de families Kleipoel en Vortman in de woonkamer gestaan. Fritz zou 
vernoemd worden, maar het stedenbouwkundig plan van dat deel van 
Hoorn-Noord werd gewijzigd en zo verviel zijn naam. Niemand die het 
nadien weer oppakte. Voor een goed begrip: volgens dr. Loe de Jong 
telden de knokploegen in Noord-Holland tot eind 1944 niet meer dan 
veertig tot vijftig personen, van wie toen al een aantal niet meer in leven 
was. 



Zusjes Braas

met moeder in 

een jurk van 

parachutezijde

1945



De echte verzetsstrijders hebben zich nooit op hun daden laten 
voorstaan. Schandalig was hun behandeling na de oorlog soms: 
Adriaanse werd uit zijn functie gezet nadat een ondergeschikte die op zijn 
baan aasde leugens rondstrooide. Later gelukkig in eer hersteld. Verbeek 
werd tijdens de campagne voor de eerste gemeenteraadsverkiezingen na 
de oorlog door anonieme bronnen zwart gemaakt. Hij zou zich hebben 
verrijkt met spullen van de bezetter. Alle geledingen uit het Hoornse 
verzet namen het voor hem op. Bakker Braas, de voorman van het verzet 
in Berkhout, werd tegengewerkt toen hij zijn bakkerij weer opstartte. En 
Trien de Haan ondervond als communiste, na jaren gevangenschap in 
Ravensbrück te hebben overleefd, hetzelfde toen zij een uitkering 
aanvroeg van Stichting 40-45. 



Bloemen 

bij de 

Grote Kerk

6 mei 1945



Schokkend is de ogenschijnlijk kleine, maar toch veelbetekenende 
gebeurtenis bij de dodenherdenking bij de Grote Kerk in 1946, waar Henk 
Kleipoel eens melding van maakte. Een ‘keurige heer met een grote 
hoed’, zoals Kleipoel de man karakteriseerde, die voor hem stond draaide 
zich om en wees verontwaardigd naar één van de oud-leden van de 
knokploeg die achter Kleipoel stond en inmiddels bij de Hoornse politie 
werkte. Zo dat iedereen het horen kon, siste hij dat die man schuld had 
aan de dood van de vijf Amsterdamse verzetsstrijders. 



De echte verzetsmensen hebben zich altijd gestoord aan hen die, toen de 
strijd gestreden was, ineens actief werden. Enkele dagen voor of zelfs na 
de bevrijding meldden zij zich bij de BS, de Binnenlandse Strijdkrachten, 
waarna sommigen zich als helden gedroegen. Aprilartiesten werden ze 
genoemd. Of zoals oud-wethouder Wiese zei: meikevers. Toch mogen we 
ook hier niet generaliseren en daarmee velen tekort doen. Immers kort 
na de oprichting, begin september 1944, traden ook al honderden tot de 
troepen van prins Bernhard toe. En daar was wel moed voor nodig.



Marie Iepenga-

Brouwer achter 

telefooncentrale 

Post Poddie



In Hoorn onder meer Jo Iepenga en zijn echtgenote, die met Post Poddie
aan het Kleine Oost de verbindingen binnen het lokale en landelijke 
verzet onderhield, samen met meer dan twintig mannen en vrouwen die 
daar in ploegendienst werkten. Ik noem de tientallen koeriersters zonder 
wie het verzet niet kon, Mieke Karssen, zus van boekhandelaar van de 
Gedempte Turfhaven Co Karssen, die wegens de verspreiding van illegale 
bladen in Rotterdam op zijn doodvonnis wachtte, maar op de 
gedenkwaardige D-day door het verzet werd bevrijd. 



Trouwfoto 

Georges Trigallez

en Henny Schat

18 mei 1945



Henny Schat, vriendin en later echtgenote van Georges Trigallez, Lies 
Langereis, de rechterhand en misschien ook wel een beetje de 
verzetsmuze van oom Koos. Niet te vergeten oom Barend, Dirk Bakker, 
ondercommandant van de BS en al vanaf 1940 of ‘41 lid van de 
Ordedienst die in de BS opging. Of de knokploegleden en de 
medewerkers van de Organisatie voor Onderduikers die eind 1944 een 
militaire rang kregen, zoals oom Koos, als voedselofficier. Samen met de 
door de landwacht in april 1945 op lafhartige wijze vermoorde A.C. de 
Graaf uit de Wieringermeer, probeerde hij nog de hongerende randstad 
te bevoorraden. Depots en voorraden van de Duitsers, NSB’ers en 
profiteurs, wisten zij te kraken en naar Amsterdamse zieken- en andere 
tehuizen te brengen.



Een van de 

compagnieën 

van de BS

mei 1945



En tot slot, deze opsomming kan niet volledig zijn, de mannen die vanaf 
september ’44 in de dorpen rondom Hoorn betrokken waren bij de 
tientallen wapendroppings en na de bevrijding werden ingezet bij de 
arrestatie van foute Nederlanders en de bewaking in de Krententuin. 



Canadezen rijden Hoorn binnen 

via het Grote Noord

Geallieerde officieren met de 

Britse overste Reid

9 mei 1945



Is met dit boek alles gezegd en geschreven? Natuurlijk niet. Dat zou ook 
onmogelijk zijn. Veel is niet bekend en onbekend gebleven. Ik heb in alle 
zorgvuldigheid en ondanks de omvang van het boek, slechts wat tegels 
weten te lichten. Wel is onbekende of vergeten informatie aan het licht 
gekomen, of in een bredere context geplaatst, zoals over de liquidatie van 
de levensgevaarlijke mensenjager, de Nederlandse SS’er Herlé. Er zijn en 
blijven open einden. Dat is ook het mooie van geschiedenis. Het is nooit 
af. En ach, op het dertien delen meer dan tienduizend pagina’s tellende 
magnum opus van Loe de Jong volgde nog een veertiende deel van meer 
dan duizend pagina’s met aanvullingen, correcties en commentaren. 



Lies Langereis 

bij de 

knokploeg op 

de schouders

mei 1945



Het is mijn hoop en die van veel anderen, dat naar aanleiding van dit 
boek nog meer vergeten verhalen bekend worden. 





Dames en heren, 

We zijn hiermee aan de officiële presentatie van het boek toegekomen. 
Dank mag ik zeggen aan de instanties en personen die deze publicatie in 
financieel opzicht mede mogelijk maakten. De namen treft u aan in het 
colofon van dit boek. Gerard Braas moet ik ook bedanken voor de wijze 
waarop hij de illustraties heeft verzameld en gedocumenteerd. Dank aan 
Bert Schaper die het geheel, tekst en illustraties, in een uiterst 
aantrekkelijke vorm heeft weten te gieten. Beiden chapeau. En de 
mensen van Drukkerij Koopmans die er een boekwerk van maakten waar 
we trots op mogen zijn.   



Nieuwland viert feest

Oranje Boven  “Die ons de vrijheid schiep”



Verder dank aan de meelezers die mij bijstonden en bewaakten voor 
uitglijders: Rita Lodde, Volkert Nobel, Frans van Iersel, Jos de Groot, Eddy 
Boom, Gerard Braas, Hans Rijswijk en Jan Lodde, die ook het 
persoonsregister verzorgde. Hij turfde meer dan 1100 namen! En als 
laatste Tineke, mijn echtgenote, die nadat alle correcties en aanvullingen 
waren aangebracht het geheel nog een keer doornam. Zij heeft wel eens 
zitten zuchten in de tijd dat ik met het boek bezig was. ‘Steeds weer die 
puntje, puntje, puntje oorlog.’ Zelfs tijdens de vakanties ging het door. 
Maar we hebben het overleefd! Bedankt Tineke. 



Voor de overhandiging van het eerste exemplaar van dit boek wil ik 
burgemeester Jan Nieuwenburg uitnodigen naar voren te komen. Ik was 
blij dat hij én het Voorwoord wilde schrijven én het boek als eerste 
burger van onze stad in ontvangst wilde nemen. Hij stelde één 
voorwaarde vooraf: hij wilde het eerst lezen! Zo kreeg hij tijdens de 
zomervakantie dit jaar de kopij voor dit boek als huiswerk mee. Een dik 
pak zoals u zult zien. En hij heeft het gelezen. Hulde daarvoor. 

Burgemeester, beste Jan, ik vind het een eer om dit boek aan jou, en via 
jou aan onze stad te mogen aanbieden. Ik hoop dat dit boek, dat laat zien 
wat het voor een kleine gemeenschap als die in Hoorn, waar alles 
eigenlijk heel gewoon lijkt te zijn, lijkt dus, niet is, betekent als een 
onmenselijk systeem de macht in handen krijgt. Dat het een oproep aan 
allen is om, voor zover dat van ons afhangt, te streven naar vrede en 
veiligheid, in onze stad en overal ter wereld. 
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