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Van de voorzitter 
 
Al met al kunnen we terugkijken op een mooi jaar. Het begon met de 

prijs, de Gouden Terebinth in februari, bijzonder dat zo’n jonge club 
als Vrienden Keern deze in de wacht wist te slepen. 

Werkzame dagen met enthousiaste mensen op NLdoet hebben een 
mooie en schone begraafplaats opgeleverd. Het heeft anderen 
gestimuleerd ook het graf van hun voorouders te onderhouden. 

Op Open Monumenten Dag heeft wethouder Axel Boomgaars met 
verve de informatieborden onthuld, waarop onder meer de QR-code 

is weergeven. Daardoor is het voor bezoekers eenvoudig geworden 
het graf van hun familie op te zoeken. 
Regelmatig melden zich nieuwe vrijwilligers voor het onderhoud of 

voor de geschiedschrijving. Deze verwelkomen we graag. Het is ook 
niet voor niets dat we samen met de gemeente voor alle vrijwilligers 

een attentie met kerst hebben gebracht. 
De samenwerking met de gemeente krijgt meer gestalte en er staan 
nog plannen op stapel. Zo willen we het kapelletje inrichten met een 

toilet en keukenblokje, gewoon praktische zaken die nuttig en nodig 
zijn. 

We gaan aan de slag met het mozaïekbankje waarover elders meer. 
Het onderhoud en de geschiedschrijving blijft boven aan ons lijstje 
staan. Samen gaan we er iets moois van maken. 

Dank aan iedereen voor de plezierige samenwerking en graag weer 
zo verder in het nieuwe jaar. 

 
Herman Kaptein 

 

 
 

Bloeiende bollen op begraafplaats Keern 

 

Wethouder Axel Boomgaars heeft tijdens Open Monumentendag van ons een geschenk gekregen voor 

zijn onthulling van de informatieborden. 

Dit geschenk bestaande uit verwilderingsbollen zou hij zelf op 16 december op de begraafplaats komen 

planten. Natuurlijk stonden de hulptroepen al klaar. Laat nu juist op die datum de enige periode met 

vorst zijn. De bollen konden niet de grond in.  

 

Een week later hebben de mensen van de woensdagploeg dat gedaan. De agenda van de wethouder was 

te vol. Wel komt hij het resultaat bewonderen; dat is te zien vanaf ongeveer eind februari. Even later 

staan ook de bollen die we vorige jaar hebben gekregen in bloei. 

Tot ziens op de bloemrijke begraafplaats.  
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De mozaiekbank met herinneringen 

 
Het plan om op de begraafplaats een mozaïekbank vol mooie 

herinneringen te plaatsen is in goede aarde gevallen. Heel wat mensen 
hebben zich gemeld om een symbool te laten aanbrengen. De verhalen 
die zij vertellen zijn vaak heel roerend. Kinderen die jong gestorven zijn 

en geen graf meer hebben; ouders die gecremeerd zijn en daardoor is 
er geen plek waar men naar toe kan gaan. Of mensen waarvan het graf 

zo ver weg is, dat men dat niet meer kan bezoeken. Allemaal redenen 
waarom men op een stille plek, op een mooi bankje zich kan verliezen 
in de goede herinneringen.  

‘Mijn vader was gek op vliegeren, hij bezat ook heel veel vliegers. Mij 
lijkt het heel mooi als er een vlieger ter herinnering aan hem op het 

herinneringsbankje komt.’ 
 
 

 
 

Het aangereikte symbool zal kunstenaar Yvon Vlaar omzetten in een 
mozaïekontwerp. En wie wil, kan onder begeleiding zelf de mozaïek-

steentjes plakken. Er hebben zich ook mensen gemeld die willen 
helpen. Half januari 2023 gaan we starten met het plakken van de 
steentjes in het wijkcentrum de Zaagtand. Er kunnen nog een paar 

symbolen bij: meldt u snel. vriendenkeern@hoorn.nl  
 

De onthulling van de herinneringsbank zal omstreeks juni 2023 
plaatsvinden. 

 

 

 
 

Nieuwe begravenen 

 
Met enige regelmaat worden nog mensen bijgezet in familiegraven. En 

soms worden urnen bijgeplaatst. 
In juni verscheen op een plek die al lang met gras bedekt was een 

nieuwe steen.  
Daar ligt nu de heer Ide Kuyper, zijn vrouw Cornelia Hendrika Jansen en 
een goede bekende van deze familie van lang geleden, Jacoba Tijs. Zij 

was al in 1874 in dit graf neergelegd.  
 

Ide Kuyper is in 1931 in Hoorn geboren, was lange tijd docent in Zuid-
Holland, maar kwam wel ieder jaar met de kermis terug en kocht dan 
de nieuwe boeken over Hoorn.  

 
Hij hield van historie en was geschiedenisleraar van beroep. Hij en zijn 

vrouw hebben nu een mooie plek in Hoorn gekregen. 
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Johanna Tijs, geboren te 

Groningen, dochter van Harmen 
Tijs en van Rolina Brieve, is in 

1811 getrouwd met Joan van 
Grasstek. Hij is overleden in 
1838 in Hoorn. De moeder van 

Joan was Maria Johanna van 
Akerlaken. Johanna Tijs is 82 

jaar geworden. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
En kortgeleden is een moeder met haar zoontje verenigd. Het jongetje, 
Antonie Jan Veldkamp, is op 6 september 1954 in Hoorn geboren en 

daar op 7 juli 1966 overleden, 11 jaar oud. 
Zijn vader is Jan Hendrik, directeur bouwmaterialen en zijn moeder is 

Maria Hermina van Andel, geboren op 1 april 1930 in Gorinchem. 
 

 
 
De familie is op een gegeven moment uit Hoorn weggegaan en Tonie 

bleef alleen op het Keern achter. Zijn moeder overleed op 23 september 
2022. Zij is bijgezet in het graf van haar zoontje en na 56 jaar zijn zij 

weer herenigd. 
 
 



 

 

 

 
 

Westfriese Beursvloer 
 
 

 
Op donderdag 13 oktober 2022 werd alweer voor de 13e keer de 

Westfriese Beursvloer gehouden. De Stichting Vrienden van de 
begraafplaats Keern te Hoorn deed voor de 3e keer mee, deze keer 
gelukkig live.  

De Westfriese Beursvloer wordt georganiseerd door Vrijwilligerspunt. 
Tijdens de beursvloer krijgen maatschappelijke organisaties de 

mogelijkheid om, in ruil voor een tegenprestatie, een hulpvraag te 
stellen aan bedrijven. Bedrijven kijken dan welke de organisatie het 
beste bij hun aanbod past.  

 
Deze keer is de beursvloer voor onze stichting weer zeer succesvol 

verlopen. We hebben 3 hele mooie matches gemaakt.  
 
Allereerst met RAAD Architecten. 

Zoals u weet zijn we voornemens om volgend jaar een toilet aan te 
brengen in het kapelletje. Omdat het kapelletje een monument is, 

moet daarvoor een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. 
Jelle Walma van RAAD Architecten uit Zwaagdijk, is direct aan de slag 
gegaan met onze vergunningsaanvraag en inmiddels is deze al 

ingediend. Wij zijn hier enorm blij mee.  
 

Daarna maakten we een mooie match met Polytechniek BV uit Hem. 
Voor de het aansluiten van het toilet op de waterleiding (die loopt tot 
een paar meter van het kapelletje), kunnen we de hulp van 

Polytechniek goed gebruiken. Zij stellen ons gedurende een halve dag 
een loodgieter ter beschikking. Wij hebben veel handige vrijwilligers, 

maar hier hebben toch echt een vakman voor nodig.  
                             

Tot slot maakten we weer een match met onze buren: Heddes Bouw 
& Ontwikkeling. Vorig jaar hebben we een fraaie gieterstalling van ze 
gekregen. Nu krijgen we een oude zeecontainer. Die is op 16 november 

geplaatst. Hier kunnen we mooi ons gereedschap in opslaan. Daarnaast 
zullen ze de geul voor de aanleg van de waterleiding voor ons graven. 

Ook mogen we voor kleine hand- en spandiensten bij hen aankloppen. 
Het spreekwoord beter een goede buur dan een verre vriend is hier 
zeker van toepassing.                

Gezien het resultaat van deze beursvloer zult u begrijpen dat wij een 
topmiddag hebben beleefd.  

 

 

 
 

Een wijs woord van de voorzitter van VOH bij de jubileumviering in oktober 2002 

 

De kwetsbare begraafplaats aan het Keern verdient een grondige opknapbeurt á la 

die aan de Drieboomlaan: een goed ingerichte oase van rust in een hectisch gebied 

waar ook, maar niet alleen, leden van oude Hoornse families, een waardige laatste 

rustplaats kennen.                                                                 Ton van Weel 
 



 

 
 

 
 

In het nieuws 

 
Het is heel plezierig dat de regionale pers, radio en tv regelmatig 
aandacht schenken aan de begraafplaats en aan de bijzondere 

gebeurtenissen aldaar. Wij zijn hen allen daar dankbaar voor. Aan de 
reacties merken we dat daardoor heel wat mensen op de hoogte zijn van 

wat er allemaal op de begraafplaats gebeurt. 
Ook over landelijke belangstelling hebben we niet te klagen. Naar 
aanleiding van het winnen van de Gouden Terebinth aan het begin van 

dit jaar heeft het blad Terebinth een mooi artikel met veel foto’s aan het 
Keern gewijd. 

In het oktobernummer van ‘De begraafplaats’, uitgave van de Landelijke 
Organisatie van Begraafplaatsen staat het verhaal over de activiteiten 
van vrijwilligers op het Keern. 

En in december meldde de EO zich, die graag een artikel over de 
vrijwilligers van de onderhoudsploeg wil schrijven. Op 21 december zijn 

Peter Jan Rodenburg en zijn fotograaf Jelte langs geweest voor het 
gesprek en foto’s. Begin januari kunt u in EO visie een en ander 
bekijken. Er zijn ook opnamen met een drone gemaakt: het Keern van 

boven. 
 

 
 

Enkele vrijwilligers van de woensdagploeg met  

Pieter-Jan Rodenburg en Jelte Bergwerff van EO visie. 

 

 

Grafverzen van hier en daar 
Tusschen weemoed strijd en hope 

Vlied het leven snel voorbij 
Hopen en geloven wij 
Dat het raadsel zich ontknope 

Wat dit korte leven zij 
 

Dit vers is gemaakt voor Hinderik Groeneveld die in Garmerwolde is 
begraven. Er is een leuk boekje verschenen waarin bijzondere grafverzen 
zijn opgenomen. Vaak wordt het feit dat het leven zo kort is aangehaald. 

 
Als u vermeldenswaardige teksten tegenkomt, horen wij dat graag. 



 

 

Een lieflijke begraafplaats 
 
In de raadsvergadering van 31 oktober 1899 stelt raadslid G.H. Bast dat 

de begraafplaats een lieflijke moet zijn en dat is nu niet het geval. 
De burgemeester, Zimmerman, is het met hem eens dat de begraaf-

plaats niet mooi is. 
 

 
 

 
Benieuwd wat zij er vandaag de dag van zouden denken. De heer Bast 

houdt het in de gaten. Hij ligt samen met zijn vrouw Debora Binkhorst 
in graf A 122. 

Zie website Oud Hoorn Begraven op het Keern. 
 

 
 

 

 



 
 

TWEE STENEN OP EEN PLEK 
 
 

                                                Foto’s MJ Lodde 
 

 
In graf A 514 liggen Andries Beek, overleden op 30 september 1928 in Amsterdam, 
zoon van Jan en van Wilhelmina Greve en zijn vrouw Barenddiene Wessemius, 
overleden op 21 juli 1944 in Purmerend, dochter van Jan en van Henderina Bossman. 
Op de liggende steen staan de namen van Greve en Gleijsteen. 
In de administratie leggers 1830-1923 staan bij graf A 514 Hendrika Johanna Greve en 
echtgenoot van Barend Gleijsteen genoteerd. 
 
Het graf is op 23 september 1930 overgeschreven naar mevr. B. Beek-Wessemius. 
Haar man Andries is in 1928 overleden en in 1938 in dit graf gelegd. Hij heeft tien jaar 
ergens anders gelegen, namelijk op een begraafplaats in Amsterdam. Andries was in 
Hoorn geboren, veercommissaris van beroep, eerder smid, en zijn moeder was een 
Greve, Wilhelmina. Zij was een zus van Hendrika Johanna Greve die samen met haar 
man Barend Gleijsteen in het graf lag. Andries is in het graf van zijn tante gelegd. 
 
Hoewel het graf van Greve en Gleijsteen is geruimd in 1938, is hun grafsteen blijven 
liggen en is voor de familie Beek-Wessemius een staande steen opgericht.  
 

Mooie vorm van dubbelgebruik. 
 

 



 
Een wagen voor de begraving van kinderen? 
 
In de vergadering van 30 oktober 1872 wordt er in de raad gesproken over een wagen ter 
begraving van kinderen. 
 

 
 
Hoe het verhaal verder gaat is (nog niet) duidelijk.  
Is de vigelant aangekocht? Heeft men bij Noppes iets goedkopers gevonden?  
Wat men met een draagmand wil, is al helemaal niet helder. 
 
Als u daarover iets meer weet, horen we dat graag. 

 

 
 
 

 
Wist u dat het Rijk voor het weiland naast de begraafplaats waar 
het proefstation is gebouwd niets aan de gemeente heeft hoeven 

betalen? Het ruim 1,5 ha grote perceel is in 1899 onherroepelijk 
en voor niets aan de staat afgestaan. 

 

 
 

 
En deze ruimte en meer is er voor u. 

Meld ons uw verhalen, ideeën, suggesties, foto’s 
en alles wat u met ons wilt delen. 

 

 
 


