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Voorwoord 

 
Voorzichtig wordt het weer lente op de begraafplaats. Met de hoge 

temperaturen in januari en februari zijn de sneeuwklokjes en krokussen 

tevoorschijn gekomen. Maar dan komen er koude dagen met regen en 

sneeuw. Laat dat nu precies op de NLdoet dagen gebeuren. 

 

Vrijdag stonden zo’n vijftien scholieren van Oscar Romero klaar om graven 
schoon te maken en plantjes in de grond te zetten. 

Aan enthousiasme ontbrak het niet, wel aan droogte en warmte. In de 

regen konden alleen de plantjes de grond in en verkleumd hebben zij zich 

gewarmd aan een kopje thee of koffie.  

De dag daarop waren er weer andere problemen en kon er vanwege de 

sneeuw niet geplant worden. 

Wel is de container nu prachtig groen geworden, ingepast in de omgeving. 
Het zou fijn zijn als voor buitenactiviteiten NLdoet bijvoorbeeld in mei kan 

plaatsvinden, zoals in de coronatijd. We zullen het nog eens aankaarten. 

 

De afgelopen tijd zijn er weer graven hersteld en is een zerk verplaatst (zie 

hierna). 

Uit reacties van bezoekers blijkt dat men de begraafplaats er steeds meer 
verzorgd vindt uitzien. 

En dat wordt nog mooier als de mozaïekbank straks klaar is (zie elders in 

deze nieuwsbrief). 

Dank aan alle aardige mensen die meehelpen het aanzien en de 

bekendheid van de begraafplaats te verbeteren. In het bijzonder dank aan 

de vrijwilligersgroep die elke woensdag trouw aanwezig is.  
Wij zijn ook content met de samenwerking van de gemeente Hoorn. Die 

heeft weer voor ca 1000 plantjes gezorgd 

Herman Kaptein, voorzitter 
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De mozaïekbank 

 

Het duurde even voordat er reacties kwamen op de oproep om een 

symbool te laten plaatsen op de bank en mee te werken aan het plakken 

van de steentjes. Maar dan zijn er ineens veel aanvragen en vaak met 
roerende en ontroerende verhalen over de herinnering die men op de 

bank wil laten zetten.  

Ook markante gebouwen uit Hoorn en mensen uit de geschiedenis van 

de stad krijgen een plaats. Kunstenares Yvon Vlaar heeft daar mooie 

ontwerpen van gemaakt. 

 
Vol enthousiasme is de groep vrijwilligers begin januari gestart met het 

plakken in wijkcentrum De Zaagtand. 

 

 
 

Als het voorwerk is gedaan en de bank is gearriveerd, wordt het plakken 

van de steentjes verplaatst naar het kapelletje. Wel veel kouder dan in 

het wijkcentrum; een kacheltje helpt een beetje. Het werk gaat heel 
voorspoedig en we kunnen de onthulling gaan regelen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En niet te vergeten de landelijke belangstelling: Omroep Max heeft een 
artikel op hun website over herinneringsbankjes en daarin wordt het 

werk aan onze bank vermeld.  

 



Kijk eens op Max vandaag website 

 

‘U kunt herinneringsbankjes ook laten plaatsen op andere openbare 

plekken, zoals begraafplaatsen. In Hoorn komt, mede door een bijdrage 
van de gemeente, een mozaïekbank op begraafplaats Keern te 

staan.  Het ontwerp is van kunstenares Yvon Vlaar uit Ursem. Meerdere 

mensen kunnen hier een symbolische boodschap voor een overleden 

dierbare achterlaten. “Niet altijd is er nog een graf of een plaats waar je 

heen kunt gaan om degene te gedenken. We hebben gemerkt dat daar 

wel behoefte aan is”, laat Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern 

weten. In de loop van 2023 komt er alsnog een blijvende herinnering 

aan een dierbare, ook al is diegene gecremeerd of is het graf geruimd.’  
 

 

 

Verplaatsen van de steen 

 
Enige tijd geleden hebben we ontdekt dat een grafzerk op een verkeerde 

plek lag. Hoe deze toch zware steen twee rijen verder terecht is 

gekomen, blijft een raadsel. 

De steen van het graf van Verwijs lag op de plaats van de familie 

Markus-Musman en hun steen lag er ja of nee onder. 

 

 
 
De gemeente heeft de firma Vreeker gevraagd de steen te verplaatsen. 

Dat bleek een behoorlijk karwei, manoeuvreren tussen de graven met de 

machine en de poten die steeds in- en uitgezet moesten worden. 

De familie Verwijs heeft zijn steen terug en de nabestaanden van Markus 

en Musman zorgen voor een nieuwe (oude) steen. 

 



 
 

 
 

En ja, Willem Markus en Maria Musman zijn het echtpaar van de 

taartmoord uit 1910. Zij kregen een vergiftigde taart toegestuurd; Maria 

en hun dienstmeisje aten daarvan. Maria overleed en het dienstmeisje 

Grietje Appelman werd ziek. De moord is opgelost. En het proces heeft 
geleid tot een voor juristen zeer bekend arrest over voorwaardelijke 

opzet. 

Meer is te lezen op Oneindig Noord-Holland en op Begraven op het 

Keern, website Oud Hoorn. 

 

 

Wie heeft er stenen? 
 

Klassen van het basisonderwijs komen in mei de begraafplaats bezoeken. 

Vooraf krijgen zij informatie over onze begraafplaats en komen dan 

kijken. Aan de hand van een opdrachtblad kunnen ze bijzondere dingen 

ontdekken. 

En waarom stenen? 
We willen graag dat de kinderen een door hen zelf geverfde steen 

meebrengen en die leggen op een graf dat zij mooi of speciaal vinden. 

Daarvoor zijn we op zoek naar tenminste 50 mooie gladde stenen die 

geverfd kunnen worden. Denk aan happy stones.  

 

Als u geschikte stenen voor ons hebt, heel graag. We komen ze ophalen. 

vriendenkeern@hotmail.com of 0229 275300 
DANK 
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Harde werkers van 10 maart 

 
Regen en kou getrotseerd. Het was toch gezellig samen. 

 

 
  

Dank aan deze enthousiaste leerlingen en dank aan de school Oscar Romero. 
 

 

 

 

 

En op 11 maart was het weer anders, maar niet beter. 

 

Droog maar sneeuw. Geen mogelijkheid om plantjes neer te zetten. 
 

 

 
 

Heel jammer voor de mensen die waren gekomen. Zij hebben het sportief 

opgevat en maken een afspraak om iets later in het jaar te komen als de kans 

op goed weer beter is. 

Een klus kon wel doorgaan: het verven van de container. 
 



 

 

 

En de container is groen 

geworden.  

 
Nu staat het 

gereedschap niet alleen 

veilig maar ook in een 

mooi onderkomen. 

 

 

 
 

 

Professionele hulp 

 

Sommige klussen zijn te zwaar voor 

vrijwilligers.  

 

Voor het rechtop zetten van grote zerken en 
het recht leggen van verzakte stenen hebben 

we geen geschikt gereedschap. Het is mooi dat 

de gemeente dan een bedrijf als Reek 

inschakelt om dat te doen. 

 

Ze liggen er weer netjes bij. 
 

 

 

 

 

  



 

 

Onderhoud in vroegere tijden 

 
Uit de brief van de directeur Gemeente Reiniging van 5 oktober 1926 aan 

het College van Burgemeester en Wethouders, 

 
Dat er op het oude gedeelte van de begraafplaats ten opzichte van de 

indeeling der graven een zeer wanordelijke^ toestand heerscht, die elke 

beschrijving tart en een blijvende aanklacht vormt tegen het beheer in 

tijden van weleer, mag als overbekend worden beschouwd. 

Dat in dezen wantoestand-jammer genoeg-zonder groote finantieele offers en 

andere schier onoverkomenlijke moeilijkheden geen verbetering kan worden 

gebracht, is Uw College eveneens bekend. 

Maar ook verreweg de meeste grafstukken, waaronder ik ornamentwerk, zerken, 

steenen, borden, enz. rangschik, vertoonden een beeld zoo schots en scheef, 

zoo in verwaarloosd en in strijd met elk begrip van orde en regelmaat, dat 

ik mij genoodzaakt zag hierin met bekwamen spoed verbetering te brengen. 

221 groote zerken zijn gelicht en opnieuw gesteld. Bij nauwkeurige peiling 

werden nog eenige diep verzonken zerken en steenen aangetroffen, waarvan het 

bestaan niet bekend was. Tegelijkertijd zijn enkele zerken, die op verkeerde 

graven geplaatst waren, op de rechte plaatsen gebracht. Alle houten 

grafhorden zijn met lysoloplossingen van vuil en aanslag, door verwering in 

den loop der jaren ontstaan, gereinigd en opnieuw in lijn gesteld. 

6e. Alle z.g. wilde beplantingen, die over belendende graven groeiden, zijn 

al naar hun aard, opgesnoeid of verwijderd, terwijl als goed voorbeeld, van 

alle graven het gras, onkruid, opslag,e.d., is verwijderd. 

 

De Directeur op proef van de Alg.Begr.pl., 

Voorbergen 

 
 

Als deze directeur kon zien hoe de begraafplaats er nu uitziet, zou hij, lijkt 

ons wel redelijk tevreden zijn.  

 
Over zijn pleidooi voor het toilet een volgende keer. 

 

 

 

 

Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern ontvangt 

graag uw reacties, uw aanmelding als VRIEND, als 

vrijwilliger op vriendenkeern@hotmail.com  
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