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Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te Hoorn

NIEUWSBRIEF no. 2, oktober 2020
Voorwoord

Op maandag 21 september zijn we gestart met de werkzaamheden aan de
muur voor het realiseren van het plaatsen van het hekwerk met twee
gemetselde kolommen. Er is een opening gemaakt in de muur tot aan de
bestaande fundering. Hierop komt een betonplaat met aan beide uiteinden
een verbreding om de kolommen op te laten rusten. Hierbij kwam ook het
hoogteverschil tevoorschijn tussen de begraafplaats en de bestrating van het
Keern. Dit wordt opgelost door de nieuwe bestrating iets op te laten lopen
tegen de nieuwe dorpel van het hekwerk.
Het hekwerk staat inmiddels opgesteld in een loods bij de aannemer. De
poorten zijn aangepast aan het slotwerk en het gehele hekwerk is in de
nieuwe kleur geschilderd.
Wij zijn druk bezig om de graven op te knappen. Dit is een heel karwei, maar
gelukkig hebben wij ook medewerking van Jan Commandeur die in dienst is
van de gemeente. Wij zijn nog op zoek naar mensen die de handen uit de
mouwen willen steken en mee willen helpen om de graven weer toonbaar te
maken. Het knapt enorm op, zie ook verderop in deze brief.
Er wordt gezocht naar nabestaanden van de begravenen, die soms zelf het
herstel van het graf ter hand nemen. Dat geeft toch voor beide kanten
voldoening. Natuurlijk aarzelen we niet te vragen of deze nabestaanden
vriend van onze stichting willen worden.
Alles gaat in goed overleg met gemeente en Vereniging Oud
Hoorn, Kerkmeijer de Regt Stichting en Stichting Stadsherstel Hoorn, die via
hun afgevaardigden in ons bestuur op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen.
We zijn positief gestemd.
Herman Kaptein, voorzitter.
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In de nieuwsbrief vindt u verhaaltjes uit de geschiedenis van de begraafplaats,
actuele zaken en andere wetenswaardigheden van de stichting. Wij ontvangen
graag uw reacties, die we aan anderen kunnen doorgeven.
EEN OUDE GRAFSTEEN GAAT NAAR HET KEERN

Bron VOH beeldbank

In de tuin achter de Grote Kerk hebben jarenlang twee grafstenen gelegen.
Deze foto is gemaakt tussen 1960 en 1980. In 2010 is alleen de linkersteen
nog terug te vinden.
Waar de andere steen is gebleven, is een vraag.
Op de steen links staat
Christian Jan van de Blocquerij
Overleden 22 december 1828
Maria Jacoba de Vicq
Overleden 24 mei 1824
Hij is later overleden dan zij maar zijn naam staat bovenaan. De vraag is
dan wanneer de steen is gemaakt. Was er misschien bij voorbaat al rekening
gehouden met het feit dat hij er later bijgelegd zou worden? Of is er een
nieuwe steen gemaakt of aangepast?
Christiaan Jan van de Blocquerij, gereformeerd gedoopt op 15 januari 1758,
overleed op de leeftijd van bijna 71 jaar. Zijn vader is Jan Christiaan van de
Blocquerij en zijn moeder Maria Jacoba van Foreest.
Zijn vrouw, jonkvrouwe Maria Jacoba de Vicq, gedoopt op 15 maart 1763, is
overleden op 61-jarige leeftijd; haar ouders zijn Gerbrand van Bredenhoff de
Vicq en Geertruida Ida Velius. Zij zijn in juni 1783 gehuwd.
Zij beiden zijn begraven in de periode dat begraven in de kerk nog mocht.
Zij krijgt een graf in de Grote Kerk aan de zuidzijde nummer 243, waarin hij
vier jaar later ook begraven wordt.
Bij de recente opgravingen en herinrichting van het Kerkplein is besloten
deze grafsteen en gevonden menselijke overblijfsels over te brengen naar
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de begraafplaats van het Keern, de opvolger van de begraafplaats in en bij
de kerken.
Dan komen Christian Jan en Maria Jacoba in de buurt van familieleden te
liggen.
Daar ligt nicht Jacoba Maria van de Blocquerij, dochter van de broer van
Christiaan Jan, Jacob Cornelis van de Blocquerij, burgemeester, en van
Maria Margaretha Elisabeth van Akerlaken. Deze Jacoba Maria van de
Blocquerij is gehuwd met Gerard Lodewijksz Carbasius. Zij liggen samen op
de begraafplaats Keern. Gerard Lodewijk Carbasius, lid van de rechtbank, is
in Hoorn geboren in 1791 en in 1826 gehuwd met Jacoba Maria Jonkvrouw
van de Blocquerij, eveneens geboren in Hoorn in 1792.
In het graf naast het hunne liggen Maria Berckhout, weduwe van Hendrick
Carbasius, overleden in 1846 samen met haar dochter Maria Margaretha
Elisabeth Carbasius, geboren in 1829 en overleden in 1892. Haar man
Hendrick Boudewynsz Carbasius, een man met vele bestuurlijke functies, is
al op 30 januari 1823 overleden en in de kerk begraven.
En even verderop ligt Henrica Maria Carbasius, overleden in 1906, samen
met haar man Willem Christiaan Jan de Vicq, burgemeester, overleden in
1892.

Poort met lampen en bordjes
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de poort in de muur aan het Keern. Een
gedeelte is gesloopt, het fundament wordt verstevigd en aan weerszijde wordt een
pilaar gebouwd. Daarop wordt de naam van de begraafplaats vermeld.

In de tussentijd is het hek geverfd in een donkere kleur. Binnenkort zal het worden
geplaatst. De pilaren worden voorzien van fraaie lampen. De beplanting aan de
buitenzijde wordt aangevuld.
We weten nog niet wanneer in deze onzekere tijden, maar met enige plechtigheid
zal de poort voor altijd worden gesloten, waarschijnlijk dit voorjaar.
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Nog meer verfraaiingen
Het idee om krokussen te planten en onszelf te laten verrassen door een kleurige
begraafplaats in de lente heeft de gemeente meteen goedgekeurd. Nu nog even heel veel
bolletjes planten. Wie is daar goed in en wil mee helpen?
Wat er na de krokussen aan bloeiende planten zal verschijnen, moet nog besproken
worden.
Ook over de verbeteringen van de paden wordt nagedacht. Deze moeten zo rolstoelrollatorvriendelijk mogelijk worden. We zoeken naar de juiste verharding die past bij het
karakter van de begraafplaats.
Het zou mooi zijn om verlichting langs de paden aan te brengen.
En dan de bankjes. Doelmatig en uitnodigend, dat moeten ze worden. We hebben fraaie
voorbeelden gezien: betonnen bankjes bekleed met mozaïek en dan hier met vergezichten
van Hoorn of bij een begraafplaats passende thema’s. Het is nu nog maar een idee dat we
graag aan u voorleggen.
We nodigen u uit mee te denken over deze plannen en uw suggesties aan ons door te
geven.

Gemeentelijke monument
In 2017 heeft de gemeente aan de begraafplaats de status gemeentelijk monument
toegekend. Het “kapelletje” was al in 1992 als gemeentelijk monument aangewezen.

Het carillon ter nagedachtenis aan de destijds begraven kinderen kunt u ‘s
middags om 12 uur horen en binnenkort wanneer u maar wilt.
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In 1890 bestelde u uw grafzerk misschien bij Ruijmgaard

Mogen we bij u langs komen?
We vertellen graag over de stichting en onze plannen aan de leden van uw organisatie.
Nu helaas voorlopig digitaal per videobijeenkomst, maar dat is ook een prima manier
om uw leden te laten kennismaken met onze stichting.
Zo gauw het weer kan, ontmoeten we elkaar graag in levende lijve.

START VAN DE BEGRAAFPLAATS
ExtraordinairE vErgadEring van dE raad van dE stad Hoorn gEHoudEn op
dEn 1stE Juni 1828 prEsEnt allE dE HEErEn radEn dEmits dE HEErEn pan, van
BrEdEnHoff dE vicq, van paBst rutgErs En van dEr Wolff courrEcH
Het onderwerp is de aanleg van een begraafplaats buiten de stad. Er wordt besloten tot de
aankoop van een stuk grasland en de aanbesteding voor de aanleg van de begraafplaats en
het maken van een hek en brug voor de toegang. Het gaat om een bedrag van ƒ18.000,-.
De financiering wordt geregeld door middel van inschrijvingen van tenminste ƒ200,-. Het
opgehaalde bedrag zal in 18 jaarlijkse termijnen worden afgelost.
De aanleg loopt enige vertraging op en in 1830 wordt de begraafplaats in gebruik genomen.
Een van de personen die deelnam aan de vergadering in 1828 ligt op de begraafplaats samen
met zijn vrouw: Jan Pan en Margaretha Johanna van Akerlaken.
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Foto online-begraafplaatsen

FINANCIËN
Dat het realiseren van alle plannen veel geld kost, is geen nieuws. Wat goed
nieuws is, zijn de bijdragen van het RABO-coöperatiefonds en die van het
Prins Bernhard Cultuurfonds, die we hebben ontvangen. Onze nu nog beperkte
achterban heeft via de sponsoractie van de RABO-bank ook een bijdrage
geleverd.
We zijn er nog niet: Uw bijdragen zijn dan ook zeer welkom op NL86 RABO
0344 9451 54.
Onze stichting heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat betekent dat uw
bijdragen in principe aftrekbaar zijn van de belasting. En omdat wij een
culturele ANBI zijn is uw bijdrage zelfs voor 125% aftrekbaar. Let wel,
bedragen zijn pas aftrekbaar na overschrijding van een drempelbedrag dat
afhankelijk is van uw inkomen.
Als uw drempelbedrag vrij hoog is en u wilt de komende jaren een vast bedrag
schenken dan is een periodieke gift wellicht iets voor u. Dit kan geregeld
worden door het invullen van een formulier van de Belastingdienst waarin u
verklaart om de komende 5 jaar (of meer) een vast bedrag per jaar te
schenken. Bij uw overlijden stopt deze verplichting. Dit formulier kunt u bij de
penningmeester opvragen via ons emailadres: vriendenkeern@hotmail.com
Iedere betaling is dan volledig aftrekbaar.
Rekenvoorbeeld: stel u betaalt de komende 5 jaar € 50 per jaar. Uw jaarlijks
aftrekbare bedrag is dan 125% x € 50 = € 63.
Bij een belastingtarief van 37,35% (tarief 2020) krijgt u € 24 terug van de
Belastingdienst. Een betaling van € 50 “kost” dus maar € 26.
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BEGRAVEN OP HET KEERN
Een redelijk compleet overzicht van de huidige grafstenen is te vinden bij
www.online-begraafplaatsen.nl
We zijn bezig een database op te bouwen met gegevens over degenen die er
begraven liggen. Deze is via de website van Oud Hoorn onder KENNISBANK te
vinden is: https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/keern.pl.
Wanneer u wilt meewerken om bijvoorbeeld van uw familielid of van een
begraven aardige Horinees/niet-Horinees een beschrijving te maken, neem
dan even contact op via vriendenkeern@hotmail.com

HANDEN UIT DE MOUWEN
Er is de laatste tijd hard gewerkt om het aanzicht van de graven te
verbeteren. Een vaste dag per week is een van de medewerkers van de
gemeente, Jan Commandeur, samen met vrijwilligers van de stichting bezig
graven op te knappen, te herstellen en onkruid/ begroeiing te verwijderen.
Het resultaat is direct zichtbaar.
Vóór

Na

Het stimuleert ook nabestaanden om het graf van hun ouders of grootouders
schoon te maken en soms zelfs een gebroken glazen plaat te laten vervangen.
Meldt u aan via vriendenkeern@hotmail.com of telefonisch bij de voorzitter 0653442066

Graag ontvangen wij uw reacties en suggesties via mail, post of telefoon.
GEGEVENS

vriendenkeern@hotmail.com
www.oudhoorn.nl/vriendenKeern/
ANBI culturele instelling NL 86 RABO 0344945154 t.n.v. Stichting Vrienden
begraafplaats Keern te Hoorn. Kamer van Koophandel Nummer 75453673
RSIN 860288651
Tel.0229 275300
7

