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Beste Annet, kinderen, kleinkinderen, geachte aanwezigen, 
 
 
Je hebt van die mensen, veel zijn het er niet, die je overal en altijd als 
vrijwilliger tegenkomt. Zo iemand dus als Frans.  
 
Altijd kon er een beroep op hem worden gedaan. Het maakte niet uit wat 
men van hem vroeg. Of het nu was als vaste erwtensoepschenker op de 
jaarlijkse kerstmarkt van het koor van Annet, Soli Deo Gloria, waar ik hem 
lang geleden voor het eerst in een schort gehuld zag staan, genietend van de 
drukte;  
als vrijwilliger van het automuseum en hartstochtelijk verzamelaar van oude 
automodellen en wat al niet meer;  
als vliegende suppoost in het kader van Open Joodse Huizen, dat mede door 
zijn inbreng een weerkerend succes in Hoorn is geworden;  
als vele jaren lang actief lid van het Comité 40-45, waar hij zijn mateloze 
kennis over de oorlog in Hoorn kon spuien;  
als medewerker aan de website van Oud Hoorn en als zeer gewaardeerd 
redactielid – en daar is geen woord van overdreven – van het Kwartaalblad 
van onze vereniging, waarvoor hij talloze artikelen schreef, veel over de 
Tweede Wereldoorlog – daar kon hij prachtig over vertellen – maar ook over 
een ongekend breed palet van andere onderwerpen.  
En dan was hij ook nog onze vaste fotograaf. Het was hem nooit te veel.  
Maar toen ik een foto van hem zocht, deelde hij het lot van vele fotografen: 
alles vastgelegd, maar van hem geen beeld in onze beeldbank. Met zijn 
typografische achtergrond was Frans een punctueel corrector. Dat 
Kwartaalblad, waar hij decennia aan werkte, was een beetje Frans. En Frans 
een beetje Kwartaalblad. Zijn eerste bijdrage, zag ik, leverde hij in 1989. 
Bijna dertig jaar hebben we dus van zijn bijdragen mogen genieten. 
 
Intimi zullen weten dat Frans geen Horinees was, hoewel hij meer van de 
stad wist dan half Hoorn samen. Hij werd geboren in Rotterdam, waar hij als 
peuter enkele afschuwelijke bombardementen meemaakte. Zijn vader voer 
op  de Holland Amerika-lijn toen de oorlog uitbrak. Thuiskomen lukte niet 
meer. En behoudens een enkel kaartje hoorden Frans en zijn moeder 
gedurende vijf lange jaren vrijwel niets meer van hem.  



Die oorlog heeft veel impact op Frans gehad. Toen alle ruiten van hun 
Rotterdamse woning bij een zoveelste bombardement opnieuw aan diggelen 
lagen, regelde zijn oma woonruimte in het rustige Hoorn.  
Daar, op de stoep voor de naastgelegen winkel-woning van zijn vriendje Wim 
van den Berg, van de gelijknamige bakkerij aan de Nieuwstraat, was hij met 
Wim ooggetuige van de aanslag op 30 december 1944 op de Nederlandse 
SS’er Herlee, terwijl enkele dagen later de Duitsers, voor de Grote Kerk, 
gruwelijk wraak namen. Ook daarover schreef hij.  
En over het feit dat inwoners van Hoorn, bij gebrek aan een echte Canadees 
een Nederlandse militair in zijn neplegerauto voor het oude stadhuis een 
ereontvangst boden, terwijl Frans’ eigen vader, kort na D-day meegekomen 
met de Prinses Irenebrigade, een dag eerder was gearriveerd met een echte 
legerauto, die pontificaal voor de deur van hun woning stond geparkeerd, 
schuin tegenover het stadhuis, op nog geen steenworp afstand, wat door 
heel Hoorn over het hoofd was gezien. Aan de hand van zijn geüniformeerde 
vader keek Frans er naar. Later besefte hij dat zijn vader in de hulde had 
moeten delen. En hij misschien aan zijn hand.  
Smakelijk kon hij vertellen over de ondergedoken Italianen in de Koepelkerk. 
Het was ook zijn laatste publieke optreden. In het programma Andere Tijden, 
twee maanden terug, over Hans Bouwens, George Baker, zoon van een in 
Hoorn gelegerde krijgsgevangen en doodgeschoten Italiaan. Trots liet hij zien 
waar de jonge Italianen tijdens de kerstnachtmis zaten.   
 
Eind volgend jaar willen we in Hoorn een boek over de Tweede 
Wereldoorlog uitbrengen. Twee weken geleden benaderde ik daarvoor een 
groepje meelezers. De eerste was Frans. Want met zijn kennis kòn en mocht 
hij niet ontbreken. Natuurlijk doe ik mee, was zijn korte reactie, met een 
ondertoon van: hoe had je daaraan kunnen twijfelen. Hij had mij al wat 
foto’s gestuurd, van zijn moeder en zijn oma die de koster van de kerk in het 
laatste oorlogsjaar hielpen. Vragen hoefde bij Frans nooit. Je deed nooit 
tevergeefs een beroep op hem. En hij was er ook altijd. Aanstaande 
woensdag komt de groep voor het eerst bijeen. Zonder hem. Zonder Frans. 
Een enorm gemis.  
 
Vandaag, op dit tijdstip van afscheid precies een week geleden, zaten we als 
correctieploegje voor het decembernummer van het Kwartaalblad Oud 
Hoorn bij elkaar: Frans, Jacq Entius, Hans Rijswijk en ik. In de verste niet 
beseffend dat we in dat nummer een In Memoriam over hem moesten 
plaatsen. Frans zag er slecht uit die middag. We maakten ons zorgen over 
hem. Hij was kortademig en zag wit. Het was ook guur en koud. Over een 



paar minuten gaat het wel weer, zei hij. Schenk maar een kop koffie in. Toen, 
en een paar weken eerder ook al, heb ik hem gevraagd om nog eens bij zijn 
cardioloog langs te gaan. En daarmee niet te lang te wachten. Omdat ik mij 
zorgen om hem maakte. Het niet vertrouwde. Hij zou dat doen zei hij, maak 
je geen zorgen. Maar eerst komt deze week de wijkverpleegster langs. 
Daarna volgt de rest. Ook dat was Frans. Hij wilde een ander niet met zijn 
gezondheid lastig vallen.  
Helaas, het was niet de wijkverpleegster die langs kwam.   
 
Is het gemis voor ons en al zijn vrienden bij Oud Hoorn al groot met zijn 
Rotterdamse manier van aanpakken en nuchtere understatements, hoe zal 
dat zijn voor jou Annet, voor jullie kinderen en kleinkinderen. Wij leven met 
jullie mee en hopen dat je enige troost kunt vinden in de grote waardering 
die ik namens velen hier aanwezig, heb mogen uitspreken.  
Frans dank voor wat je voor ons hebt betekend, de kennis die je hebt 
gedeeld, maar bovenal jouw kameraadschap, jouw vriendschap.  
 
 
Egbert Ottens  


