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Meester Gerardus Johannes Morren (1892-1945), 
markant, veelzijdig en onverschrokken! 
 

 
Door GERARD VAN OPHEM, oomzegger en petekind te Hoorn 

 
Het kan (ver-)keren 
Onderweg naar Berlijn in het kader van een reis waarvan architectuur, 
muziek en schilderkunst hoofdbestanddelen vormden, werd de oude bis-
schopsstad Hildesheim, even ten zuidoosten van Hannover, aangedaan 
vanwege de daar aanwezige toonbeelden van Ottoonse bouwkunst.  
Mijn vrouw en ik liepen als deelnemers aan deze reis niet voor de eerste 
maal door Hildesheim met zijn beroemde Dom. Mijn oudste broer was 
daar jarenlang pastoor geweest en inmiddels overleden en begraven op 
het prachtige kerkhof van Hildesheim-Ochtersum. 

 
Het was 22 maart 2005 en wij be-
sloten niet opnieuw de Dom en de 
Michaeliskerk te bezichtigen, maar 
een taxi te nemen om een bezoek te 
brengen aan mijn broers graf. De 
Duitse taxichauffeur sprak met ons 
over de oorlog in Irak, de Ameri-
kaanse zucht naar olie en over alles 
wat er scheef zit in en tussen de 
mensen en de volkeren. Terug van 
het kerkhof en weer wandelend in 
het centrum van Hildesheim begon-
nen alle kerkklokken te luiden. Het 
was ’s middags half twee. Het was 
die dag en op dat tijdstip precies 60 
jaar geleden dat Hildesheim getrof-
fen werd door een vreselijk gealli-
eerd bombardement waarbij de bin-
nenstad werd verwoest en duizen-
den slachtoffers te betreuren vielen. 
Geen militair doel, slechts wraak en 
intimidatie, hooguit een drukmiddel 
om de overgave te bespoedigen. 
Uit mijn prilste jeugd herinner ik 

 
Meester Gerard Morren (1892-1945) en zijn 
eerste vrouw Gerarda Verkerk (1887-1925). 
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mij dat mijn ouders de onder ons huisje te Wervershoof aanwezige waterput 
met een aker leeghaalden opdat die zou kunnen dienen als schuilplaats voor 
mijn oudste broers in het geval van een razzia. Zo iets maakt indruk en niet al-
leen omdat er allerlei voorwerpen tevoorschijn kwamen die reeds lang werden 
gemist en waarvan het merendeel er door mij waren in gegooid! Neen, je wist 
maar nooit of “ze” zouden komen. 
Nog meer indruk maakte op mij echter het bericht van het overlijden van een 
man die ik niet bewust heb gekend, maar die voor mijn moeder een voorbeeld 
was, haar oudste en lievelingsbroer, voor haar een held, een heilige bijna: Ge-
rardus Johannes Morren.  
Een bode bracht het bericht dat hij al een week geleden was overleden en in-
middels begraven; hij had nog om mijn moeders aanwezigheid geroepen: “ was 
Marietje maar bij mij geweest dan had ik nog geleefd”, zou hij hebben ver-
zucht!  Mijn moeder reageerde totaal ontdaan! 
Gerardus Johannes Morren overleed op 22 maart 1945 in het St.Jans Zieken-
huis te Laren en werd begraven op het r.k.kerkhof te Eemnes, in de uiterste 
rechterhoek van het kerkhof. Nauwelijks nog leesbaar op een slecht onderhou-
den grafsteen kunt u daar met enige moeite  nog lezen: “Pro Deo, Regina, Pa-
triaque! “. 
 
Eemnesser Antoon van Hees (voorheen kleermaker en inmiddels 91 jaar oud) 
schrijft mij: 

“Na het overlijden van Meester Morren hebben wij met oud-leerlingen 
in heel Eemnes geld opgehaald voor een grafsteen. Samen met Kees 
Makker heb ik toen de hele Wakkerendijk gelopen. In totaal is er bijna 
1500 gulden opgehaald. Er is door De Groot-steenhouwerij een grote 
liggende grafzerk vervaardigd. Die kostte 1200 gulden, een enorm be-
drag in die tijd. De rest van het geld werd besteed aan Missen. 
Later bleek dat de steen van slechte kwaliteit was. Dat zal wel te maken 
hebben gehad met de oorlogssituatie. Nu ziet de steen er bedroevend uit. 
Opknappen lijkt niet meer mogelijk”. 

 
“Sic transit gloria mundi”. Als uw kerk een goed mannenkoor kende is daar 
vaak gezongen: “Ecce quo modo moritur vir justus”, ziet hoe de rechtvaardige 
sterft en niemand neemt het ter harte. Aardse roem vergaat snel. Op die roem  
was meester Morren niet uit. 
 
Tijden keren. Zo moesten wij een schuilkelder hebben voor mijn oudste broer  
in het geval van een razzia door de Duitse bezetter, en nog geen 10 jaar na de 
oorlog, heeft mijn oudste broer zich met hart en ziel en bijna 50 jaar lang als 
bouwpastoor ingezet voor de Duitse bevolking in de diasporagebieden van 
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Willy Morren (Zr. Hadewych) (1917-1948), 
dochter van meester Morren. 
 

Noord-Duitsland. Die ommekeer had ook meester Morren niet kunnen beden-
ken! 
 
Enkele familiegegevens. 
Wat mijn oom Gerard Morren in de oorlog heeft betekend is uitgebreid be-
schreven in uitgaven van de Historische Kring Eemnes, in het boek 
“Vrijheidsmonument Eemnes”, in het bevrijdingsnummer van De Spiegel van 
7 mei 1955. Hoewel ik daaruit hier en daar heb geput, zal mijn bijdrage vooral 
gericht zijn op de persoon en familiegegevens van meester Morren. 
 
Gerardus Johannes Morren is geboren op 24 februari 1892 te Utrecht als oud-
ste kind van Janus Morren (1869-1932) en Wilhelmina Leeman (1864-1931). 
Janus Morren was smid en werkte bij Werkspoor. Hij had ook een winkeltje in 
potten, pannen,kachels etc. Zij woonden op talrijke adressen in Utrecht o.a. in 
de Oude Daalstraat, Spijkerdwarsstraat, Springweg, 2e Daalse Dijk, Amster-
damse Straatweg. 
Gerardus Morren trouwde op 10 januari 1917 te Utrecht met Gerarda Wilhel-

Janus Morren (1869-1932) de vader van 
meester Morren. 
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De familie Morren ca. 1949 voor hun woning Wakkerendijk 130A. Staand v.l.n.r. Corry - Mevr. 
Louise J.M. Morren-v.d. Korput - Gerard. Zittend: Jan. Knielend: Kees. 

mina Verkerk, oud 29 jaar, geboren op 11 mei 1887, dochter van Cornelis Ver-
kerk en Cornelia van Oudenkerk. Gerarda (Gerrie) overleed op 29 april 1925 in 
De Hoef, waar haar man hoofd der school was. Gerardus Morren en Gerarda 
Verkerk kregen vijf kinderen: 
− Wilhelmina (Willy), geboren te Zwammerdam op 12 december 1917; 
− Cornelis (Kees), geboren te Zwammerdam op 22 april 1919 
− Cornelia (Corry), geboren te Utrecht op 31 mei 1920 
− Jan, geboren te Utrecht op 21 augustus 1921 
− Gerard, geboren te Mijdrecht op 26 augustus 1923  
Jan en Corry zijn nog in leven, Jan is emeritus pastoor en woont in Delden; 
Corry was onderwijzeres en lerares Frans en woont te Hilversum. 
Behalve Corry waren op enig moment vier van de vijf kinderen in geestelijk 
habijt gehuld. 
Willy overleed totaal onverwacht op 30-jarige leeftijd als zr. Hadewych in het 
Pensionaat St.Joseph te Bodegraven en is daar in het zustergraf (Franciscanes-
sen van Aerdenhout) begraven op 11 juni 1948. Zij is nog leerkracht geweest 
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aan de r.k.jongensschool te Eemnes 
anno 1940. 
Kees droeg op 30 juli 1944 in Eem-
nes in de kerk van de H.Nicolaas zijn 
eerste plechtige H.Mis op. De recep-
tie vond plaats in Kerkstraat 9 te 
Eemnes. Kees is overleden in 1996. 
Hij studeerde Grieks en Latijn en do-
ceerde deze vakken aan het Klein-
Seminarie van het Aartsbisdom en 
later aan het Veluwe-College te 
Apeldoorn. 
Jan werd priester gewijd in juli 1949 
en droeg zijn eerste plechtige H. Mis 
eveneens te Eemnes op en wel op 31 
juli 1949. Jan heeft in vele parochies 
in de zielzorg gewerkt en was ook al-
moezenier. 
Gerard is uiteindelijk niet tot priester 
gewijd, hij werd archivaris en trouw-
de met Riet Lamers en woonde met 
haar in Oosterbeek, waar hij op 30 
januari 1996 is overleden. 
Meester Morren hertrouwde met 
Louise Johanna Maria van de Corput, 
geboren op 21 februari 1887 in 

Utrecht en overleden te Laren in het St.Jansziekenhuis op 30 mei 1953, 66 jaar 
oud en begraven te Eemnes. Zij hadden samen geen kinderen. 
 
Meester Morren had zes broers en zusters, waaronder mijn moeder Maria Jo-
hanna, geboren op 8 februari 1904 aan de Amsterdamse Straatweg te Utrecht. 
Maria Johanna was laatstelijk wijkverpleegster te Wijk bij Duurstede voordat 
zij op 1 maart 1938 trouwde met de weduwnaar Petrus van Ophem te Wervers-
hoof. Haar jongste zus Cecilia Maria huwde Gerard Peek; zij runden een ban-
ketbakkerszaak aan de Kanaalstraat te Utrecht. 
 
Een veelzijdig en onverschrokken man 
Van het hoofd ener school werd ook in vroeger dagen een niet geringe maat-
schappelijke betrokkenheid verwacht. Een katholiek onderwijzer was dan wel 
geen priester maar in die dagen vroeg het katholiek onderwijzerschap een die-
pe gerichtheid op kerk- en geloofsaangelegenheden. Morren was erg katholiek, 

 
Erehaag met meester Morren, gevolgd door 
zoon Jan (l) en Gerard (r). 
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de pastoor had hem overal voor nodig. Zijn bidprentje vermeldt in elk geval 
zijn lidmaatschap van de Derde Orde van den H.Franciscus, Directeur van het 
Parochie Zangkoor (1930-1945), medewerker bij de Aartsbisschoppelijke 
hulpactie. Foto’s getuigen van zijn leidende rol bij kerkelijke feesten zoals 
communiefeesten.  
Na Zwammerdam (waarschijnlijk 1917-1920) verhuisde het gezin naar Utrecht 
waar Morren les ging geven aan een school aan de Abstederdijk. Rond 1922 
verhuisden zij naar De Hoef waar Morren  tot 1930 hoofd van de school was. 
Nadat hij zich in 1930 in Eemnes gevestigd had, richtte hij in 1937 de 
R.K.Zang- en Toneelvereniging St.Cecilia op, uitsluitend toegankelijk voor 
mannen. Hij regisseerde zelf en had de algehele leiding. 
Ook heeft meester Morren veel voor het “Patronaat” gedaan. Daar kon je elke 
zondagmiddag na het lof van half drie tot half zes in het Verenigingsgebouw 
schilderen, tekenen, houtbewerken, sjoelen, dammen, schaken. Morren was 
een uitstekend simultaan schaker. Antoon van Hees was sjoelbakkenhulpje bij 
hem en heeft van meester Morren nog leren schaken. 
Meester Geerars was hiervan één der oprichters en jarenlang leider. Het be-
stond tussen de 1e en de 2e wereldoorlog en had als doelstelling godsdienston-
derricht, maatschappijleer m.n. staatsinrichting, de eerste beginselen van land- 

Foto van 30 juli 1944 t.g.v. Eerste Heilige Mis in Eemnes van Kees Morren (l), gevolgd door 
meester Morren en zijn tweede vrouw. Daarachter Willy (l) en Corry (r). 
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en tuinbouwonderwijs en van boerenboekhouden, correspondentie. ‘s Zomers 
bv. Vrije- en ordeoefeningen of schijfschieten met de luchtbuks. Of zoals A.G. 
van Hees schrijft: jongens van 13 tot 18 jaar ontspanning brengen en hen van 
de straat houden. Je kon je ook abonneren op “De jonge wacht”. Soms maakte 
men  een reisje bv. naar de H.Landstichting, Scheveningen of nam men deel 
aan de Stille Omgang.  
 
Kort vóór het uitbreken van de oorlog werd Meester Morren hoofd van de 
luchtbescherming in Eemnes. 
Vanzelfsprekend was ook meester Morren adviseur voor velen. Van Hees 
jongste broer wilde doorleren. Morren zei: je kunt beter een goed vak leren. 
Het was in de tijd dat ingenieurs op de tram werkten, een onderwijzer bijna 
geen baantje kon krijgen en ambtenaren als volontair werkten op het gemeente-
huis. 
Morren was tevens een verwoed sportvisser en natuurman, vaak hengelend in 
de Wetering. Vele malen trok hij met de jongens de natuur in.  
Een wel erg benauwd avontuur beleefde hij in de strenge winter van 1939-
1940. Antoon van Hees vertelt: “Met Dirk Mol, een visserman, ging hij de 
Eem op naar het bevroren IJsselmeer om spiering te vangen. Zij schaatsten het 
meer op met een slede voor zich uit, zaagden dan een wak en gooiden netten 
uit. Plotseling viel de mist in. Morren wist altijd de weg maar het werd zo snel 
donker dat zij hun gevoel voor richting verloren. Zij schaatsten heen en weer 
tot zij besloten, dicht bij elkaar hurkend, de volgende ochtend maar af te wach-
ten. Ze bleken vlak onder Huizen te zitten. Dirk Mol, niet bekend om zijn 
godsdienstige oriëntatie, had toen gezegd te weten wat bidden is. De hele kou-
de nacht op het ijs doorgebracht. Dat doe ik nooit meer zei de Meester”. 
 
Zoals menig onderwijzer gaf Morren ook gymnastiek, hetgeen hem goed af-
ging. 
Bij zijn school had hij een groot stuk grond waar diverse jongens een school-
tuintje hadden, meester gaf hen les. Hij had ook een lagere tuinbouwacte en gaf 
landbouwonderwijs in Blaricum. 
In Bodegraven gaf hij tekenles. 
Op 23 september 1944 kwam een parochie-comité bijeen om onderdak en goe-
deren voor de uit de omgeving van Arnhem komende evacuees te verzorgen. 
Meester Morren zat er vanzelfsprekend in, zijn dochter Willy werd belast met 
het secretariaat en zoon Jan Morren met de leiding over het bureau waar de 
aanvragen moesten worden ingediend. 
 
Meester Morren mocht dan wel bekend staan om zijn humor en gevatheid, het 
was niet altijd een pretje kind te zijn van de hoofdonderwijzer met zijn voor-
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beeldfunctie. “Pa was een hartelijke, 
vriendelijke man met veel gevoel 
voor humor, maar toch ook heel 
streng. Een echte doorzetter”, aldus 
zijn zoon Jan. In zijn functie zal ook 
hij wel dikwijls iets verboden of ver-
ordonneerd hebben omdat het nu een-
maal zo hoorde en van hem werd ver-
wacht. De pastoor had hem overal 
voor nodig. 
Dat doorzetten was wel nodig; opa en 
oma hadden het niet breed. Gerardus 
heeft o.a. bij een kapper gewerkt om 
zijn studiekosten te kunnen betalen. 
Om diezelfde reden is mijn moeder al 
op 15-jarige leeftijd naar Amsterdam 
vertrokken om daar bij een oude da-
me te gaan werken en  haar ter zijde 
te staan. 
Over Oom Gerard’s onverschrokken-
heid is reeds heel veel gepubliceerd. 

Antoon van Hees vertelt: 
“Op vrijdag 10 mei 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit. In de loop van de 
nacht werden wij wakker door het geluid van overkomende vliegtuigen. We 
gingen allemaal de straat op. Het was daar een drukte van jewelste. Tegen 5.00 
uur in de ochtend, het begon licht te worden, fietste ik naar mijn broer Jan van 
Hees, die een kapperszaak had op Wakkerendijk 11. 
Jan stond al buiten voor zijn winkel en het was ook daar op straat een drukte 
van belang. Ik stond net met mijn broer Jan op straat te praten toen meester 
Morren vanuit de Kerkstraat de Wakkerendijk op liep. Hij ging naar mijn broer  
en zei: Goeiemorgen Jan. Ik zou graag even geknipt en geschoren worden! 
Overrompeld keek Jan meester Morren aan en hij reageerde geprikkeld: U 
denkt toch zeker niet dat ik op dit tijdstip ga werken, juist nu de oorlog is be-
gonnen. Komt u vanmiddag om 5 uur maar terug, dan kan ik u knippen en 
scheren. Maar je begrijpt het niet, Jan, zei meester Morren. Als de Duitsers zo 
dadelijk komen dan moet ik er als hoofd van de school toch verzorgd uitzien”.  
 
De meester bleef heel rustig en nuchter zoals altijd, ook toen hij een geallieer-
de vlieger op zijn zolder verborg, wapens en munitie in zijn school verschool, 
huiszoeking kreeg, de Duitsers daarbij ijskoud misleidde en Duitse soldaten in-
gekwartierd kreeg in het Verenigingsgebouw en in zijn school.  

 
Corry Morren in haar woning in Hilversum. 
Foto: augustus 2004. 
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De familie Morren had inmiddels ook het geëvacueerde burgemeestersechtpaar 
Van Nispen tot Pannerden uit Oosterbeek in huis genomen. Jonkheer Van Nis-
pen tot Pannerden was vóór de oorlog o.a. burgemeester van Groesbeek ge-
weest. Hun zoon Clemens, Cees voor zijn vrienden, had zich aangesloten bij de 
verzetsgroep Eemnes. 
 
Op 22 maart 1945 overleed meester Morren, op 27 maart werd hij begraven op 
het R.K. Kerkhof te Eemnes. Bij zijn begrafenis stonden tussen de talrijke  
medelevenden vier geallieerde vliegers incognito aan zijn graf. 
Ook na Oom Gerard’s dood tot het eind van de oorlog zegde de familie Morren 
toe dat alle illegale activiteiten op de oude voet konden doorgaan. Na de oorlog 
ontving de familie Morren, inmiddels wonend aan Wakkerendijk 130A, in het 
huis “De Stip”, postuum de op drie na hoogste Koninklijke Onderscheiding, 
het Verzetskruis. 
Voor God, Koningin en Vaderland! 

Hoorn, juli 2005 

Gerard van Ophem (l) en Jan v.d. Hoven (r) bij het graf van meester Morren en zijn tweede 
vrouw. RK-Begraafplaats Eemnes. Foto 2003. 


